
Kontrollutvalget i Ås kommune

Dato: 24.08.2021 kl. 18:00 

Sted: Lille sal, Ås kulturhus 

NB! Det legges opp til deltakelse via Microsoft Teams for de søm ønsker det
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Arkivsak-dok. 20/00200-30 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 

PS 33/21 ORIENTERING OM STATUS FOR KOMMUNENS 
  SMITTEVERN- OG VAKSINEARBEID 

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
9.august 2021, med en forespørsel om en orientering om følgende:

• status for kommunens smittevern- og vaksinearbeid

Fakta i saken 
Fra 11. juni er det de nasjonale tiltakene som gjelder for hele landet, som gjelder i Ås
kommune. 

Kommunens samleside om korona/covid-19: 
https://www.as.kommune.no/korona.525347.no.html 

Aktuelle spørsmål/problemstillinger 

• Status smittesporing

• Status vaksinearbeid

• Opplæring og oppfølging av personell til smittesporing og vaksinearbeid

• Kvalitetssikting av smittetesting og smittesporing

• Ivaretakelse av personvern ved smittesporing og vaksinearbeid

• Ivaretakelse av sårbare grupper i kommunens tjenestetilbud under pandemien
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• Håndhevelse av nasjonale og lokale retningslinjer/smitteverntiltak

• Samarbeid mellom kommunen, nabokommuner, Statsforvalteren og andre offentlige
myndigheter

• Informasjon til folkevalgte, brukere av kommunale tjenester og kommunens innbyggere
for øvrig

• Forholdet mellom beredskapsplan og praksis under corona-pandemien

Avslutning 
Kommunalsjef for Helse og Mestring svarte på vegne av kommunedirektør pr e-post,
datert 9.august 2021, og bekreftet at kontrollutvalget vil få en orientering. 
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Arkivsak-dok. 20/00200-27 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 

PS 34/21 KOMMUNENS KJØP AV SYVERUDVEIEN 50, GNR 40 
  BNR 13, 1433 ÅS 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektør utarbeide forslag til rammer og
retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom.

2. Kommunestyret ber om at det skilles mellom kjøp/salg av bebygd og ubebygd
eiendom, formål med bygg/eiendom (f.eks. formålsbygg, bolig, fritidsbolig/-
eiendom, næringsbygg/-eiendom, fredede eller vernede bygg/eiendommer),
økonomiske rammer for kommunedirektør for kjøp/salg av bygg/eiendom som
ikke anses av prinsipiell art samt en definisjon på hva som anses for strategiske
eiendomskjøp.

Vedlegg:  
Salgsoppgave Syverudveien 50, Ås avis 150721 artikkel side 1, Ås avis 150721 
artikkel side 2, Svar Kinnsåsen – Rammer og retningslinjer for kjøp av fast eiendom,
Møteprotokoll KST 12.12.2012 

Saksframstilling: 

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

Bakgrunn for saken 
Ås avis hadde torsdag 15.juli 2021 en artikkel med følgende overskrift: 

«Kommunen kjøper prakteiendom ved Årungen» 

På bakgrunn av artikkelen, gjorde kontrollutvalgets leder henvendelser til 
kommunens politiske og administrative ledelse med spørsmål om kjøpsprosessen. 
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På vegne av kontrollutvalget, sendte sekretariatet følgende forespørsel til Ås 
kommune pr e-post, datert 02.08.2021: 
 
«Til: Ås kommune v/ordfører 
Kopi: Ås kontrollutvalg v/leder, Ås kommune v/kommunedirektør  
 
Det vises til oppslag i Ås avis torsdag 15.juli 2021, hvor Ås kommune har kjøpt eiendom ved Årungen, 
kjent som Kinnsåsen. 
 
I denne sammenheng ønsker kontrollutvalget en orientering om blant annet: 
 

• Saksbehandlingen, herunder faktagrunnlag for kjøpet (salgsoppgave, tilstandsrapport, 
reguleringsbestemmelser, grunnbok), formelt vedtak og/eller hjemmel i delegeringsreglement. 

• Grunnlag for finansiering; investeringsbudsjett eller bruk av disposisjonsfond  

 
Det er ønskelig med en snarlig tilbakemelding om kontrollutvalgets forespørsel kan 
imøtekommes. 
Kontrollutvalget har berammet møte 24.august 2021. 
 
Det er ønskelig å motta eventuelle skriftlige dokumenter i sakens anledning.» 

 
 
Ordførers tilbakemelding 
Ordfører har i e-post til kontrollutvalgets leder, datert 27.juli 2021, bemerket følgende: 
 
«Det har ikke vært avholdt noe Formannskapsmøte, det er nok bare slik noen har oppfattet det og 
framstilt det i media. 
Eiendomskjøpet er slik jeg oppfatter det gjort innenfor de økonomiske rammer vi har satt av til 
investeringsprosjekter. 
Jeg ønsket å sjekke saken med formannskapet før det ble gitt bud, og sendte dem derfor en mail om 
dette (videresender deg den og svarene).» 

 
 
Kommunedirektørens tilbakemelding 
Kommunalsjef for Teknikk, Samfunn og Kultur har på vegne av kommunedirektør i e-
post, datert 3.august 2021, gitt følgende tilbakemelding: 
 
«Kjøpet finansieres via investeringsprosjekt 0658 – Kjøp av eiendom. Dette er et investeringsprosjekt, 
delegert til kommunedirektøren, hvor mindre eiendomskjøp og -salg føres. Prosjektet føres mot 
investeringsfond. Årets inntekt på prosjektet er 8,5 mill. som følge av salg av to mindre eiendommer 
og tilskudd fra staten. Det er hittil i år ikke kostnadsført utgifter. 
 
Kjøp av Kinnsåsen ble gjennomført av kommunedirektøren, etter en avklarende mailutveksling mellom 
ordfører og formannskapsmedlemmene.» 

 
 
Rammer og retningslinjer for kjøp av fast eiendom 
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4634604.746.qnailtaam7plum/%C3%85s+ko
mmunes+reglementer.+Oppdatert+med+endringer+vedtatt+i+K-sak+56-
19.+.._+(002).pdf?&force=1  
 
Det følger av Ås kommunes reglementer punkt 9.6.1.: 
 
9.6.1 Kjøp og salg av fast eiendom 
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Rådmannen har myndighet til [å] avgjøre kjøp og salg av fast eiendom innenfor rammer og 
retningslinjer vedtatt av kommunestyret. 
Rådmannens myndighet omfatter ikke kjøp av tomteområder som er avsatt til bolig- og 
næringsformål som skal godkjennes av kommunestyret. 

 
 
På vegne av kontrollutvalget, sendte sekretariatet e-post, datert 9.august 2021, til Ås 
kommune med forespørsel om å få tilsendt vedtatte rammer og retningslinjer for kjøp 
og salg av fast eiendom. 
 
Kommunedirektørens tilbakemelding 
Økonomisjef på vegne av kommunedirektør ga i e-post, datert 9.august 2021, 
følgende tilbakemelding: 
 
«Kommunedirektøren er ikke kjent med at det er vedtatt konkrete rammer og retningslinjer av 
kommunestyret vedørende kommunedirektørens myndighet til å gjøre kjøp og salg av fast eiendom.  
 
Kommunedirektøren jobber nå med en eiendomsstrategi hvor dette vil bli en del av saken. 
Kommunedirektøren vil også høsten 2021 legge frem forslag til økonomireglementet for Ås kommune 
hvor rammer og retningslinjer for kjøp av fast eiendom kan vedtas.»  
 
 

Det bemerkes videre: 
 
«Kommunedirektøren har i saker om kjøp av eiendom forholdt seg til det som var grunnlaget for 
investeringsprosjekt 0668. I vedtatt Handlingsprogram 2014  - 2017 står det: 
 
21. Kjøp av tomter / eiendom Det er behov for kjøp av tomter for å sikre arealer for videre utbygging 
og utvikling av tjenestetilbudet i tråd med befolkningsveksten. Akkurat hvilke tomter som anskaffes, og 
når, vil avhengige av fremtidige veivalg for tjenestestruktur. Uansett bør det settes av midler til tomter, 
og det bør legges opp til å anskaffe tomter i god tid før utbyggingsbehov, for å styrke kommunens 
forhandlingsposisjon ved tomtekjøp. Videre vil det i budsjettene fremover settes av en samlet sum for 
tomtekjøp, som ikke knytter seg til enkelttomter. Dette også for å styrke kommunens 
forhandlingsposisjon.» 

 
 
Det bemerkes videre: 
 
«Kjøp av eiendom er videre omtalt i sak om budsjettreguleringer for 1. tertial 2018: 
https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/783284_7_1-pdf.783284o987f.pdf 
 
Kjøp av eiendom  
Det er i investeringsbudsjettet, prosjekt 0658 Kjøp av eiendom, avsatt midler til kjøp av kjøp av 
eiendom. Det er ikke vedtatt konkrete eiendomskjøp midlene skal benyttes til, da dette er en pott for 
strategiske eiendomskjøp. Dette kan f. eks være tomter med grense mot kommunale eiendommer 
(skoler, helsebygg m.m.) eller andre eiendommer kommunen bør vurdere å anskaffe. Rådmannen 
foreslår at midlene avsettes til ubundet investeringsfond og at det brukes av fond når behov oppstår. 
Rådmannen opprettholder eksisterende fullmakt til å disponere midlene til eiendomskjøp. 

 
 
Kontrollutvalgets kompetanse 
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold: 
 
▪ Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for saken 
▪ Formelle forhold, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra 

kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc. 
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▪ Prosessuelle forhold, herunder blant annet saksgang, saksbehandlingstid, etterlevelse av 
rutiner etc. 

 
Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere materielle forhold, 
dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger. 
 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at kommunens delegeringsreglement når det 
gjelder fullmakt til kommunedirektør til å foreta kjøp eller salg av fast eiendom, er 
vagt med hensyn til det materielle innholdet i kommunedirektørens fullmakt. 
Sekretariatet har fått bekreftet at gjeldende ordlyd i kommunens reglement har vært 
uendret i hvert fall siden 25.11.2009, jfr. K sak 63/09. 
 
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget bør vurdere å sende saken over 
til kommunestyret for oppfølging av kommunestyrets vedtak og forutsetninger i 
kommunens reglementer.   
 
Avslutning 
Kommunedirektør eller den hun bemyndiger, inviteres særskilt til møtet for å 
orientere i saken samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
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Prisantydning
kr 5 000 000

Byggeår
1957

Hytte

P‑rom/        BRA
232/        248 kvm

Oppdragsnummer
207210119

Årungen
Syverudveien 50
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Odd Magnus Langhammer
Ski

oddmagnus.langhammer@dnbeiendom.no

kontortelefon ‑ 976 59 000

Mobil — 909 96 028

Olav Håvard Storås
Ski

Epost — Olav.Storas@dnbeiendom.no

kontortelefon ‑ 976 59 000

Mobil — 934 06 140

Dette prospektet er trykket på miljøvennlig papir.
Bra for deg. Bra for miljøet
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Få prospekt på mobil
Send Bolig207210119 til 09999

Fakta 5

Stue 8

Kjøkken 18

Soverom 22

Baderom 26

Flere bilder 28

Plantegninger 38

Informasjon om eiendommen 45

Vedlegg 56

Forbrukerinformasjon 93

Viktig om budgivning 93

Budskjema 95

DNB Eiendom

En hytte skal være et sted der skuldre kan senkes, nye
krefter hentes og der familie og venner kan samles. Vi i
DNB Eiendom er opptatt av at kjøp av hytte skal være
en trygg, ryddig og enkel prosess ‑ uten bekymringer.
Som Norges ledende eiendomsmegler har vi lang og

bred erfaring, og vi gleder oss til å hjelpe deg
gjennom alle steg i prosessen.
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Fakta
Syverudveien 50

Fritidseiendom med egen strandlinje på ca. 40 mål tomt. Hytte/         
forsamlingshus på ca. 232 kvm. i naturskjønne omgivelser 

Syverudveien 50 er en unik fritidseiendom med strandlinje til Årungen.  
Tomten er på ca. 40191 kvm, bebygget med en stor, innholdsrik hytte, et  
uthus, et nyere pumpehus, naust, gapahuk og bryggeanlegg. Nede ved  
vannet er det flott tursti og rundt hytta er det plen, en stor, vestvendt  
terrasse og grillplass med oppmurt utegrill. Det er bilvei helt frem og  

rikelig med parkeringsplass på tomten.

Hytta er over tre etasjer og har også vært brukt som forsamlingslokale så  
her kan flere familier samles under samme tak. Her er det et kjøkken  

tilrettelagt for storhusholdning og to store stuer med ildsted og plass til  
mange sittegrupper. Hovedstuen har også en imponerende takhøyde.  

Videre er det et flislagt bad med to dusjnisjer, to toalettrom med totalt tre  
wc, og tre soverom med mange sengeplasser.

Prisantydning
kr 5 000 000
Omkostninger*
kr 126 342
Totalpris**
kr 5 126 342
Kommunale avgifter
kr 1 323

P‑rom/        BRA/        BTA
232/        248/        281 kvm
Antall soverom***
3
Eierform
Eiet
Boligtype
Fritidseiendom
Byggeår
1957
Etasje
2
Tomt
40191.1 kvm eiet

* Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning
** Hvis salg til prisantydning
*** Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /              eller mangle  
godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.
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Kveldsstemning i Syverudveien 50
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På eiendommen er det etablert flere sittegrupper som kan benyttet avhengig av  
solforhold. 
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8 Stue
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Fra entrèen så stiger man inn i en romslig hall. Herfra er det direkte adkomst til  
kjøkken, 2 stk. soverom og stuen i 1 etg. 
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Romslig stue med god plass til flere sittegrupper. 

11

Kveldsstmening i stuen. 
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I stuen er det stor peis med innsats samt vedovn. 
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I kjellerstuen er det åpen peis. 
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Også her er det plass til flere sittegrupper. 

17

Romslig kjellerstue.
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18 Kjøkken
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Romslig kjøkken med god plass til oppbevaring. 
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Kjøkkenet har integrerte hvitevarer. 
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Fra kjøkkenet er det trapp opp til loftsetasjen. 

21



34/21 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS - 20/00200-27 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS : Salgsoppgave Syverudveien 50

  

 

22 Soverom
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Boligen har totalt 2 soverom i tillegg til at loftsetasjen blir i dag brukt som sovesal. 
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Soverom
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Loftsetasjen. 

25

Soverom
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26 Baderom
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Toalettrom i kjeller. 

27

Baderom/     dusjrom i kjeller. 



34/21 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS - 20/00200-27 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS : Salgsoppgave Syverudveien 50

  

 

28 Flere bilder
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Fritidsboligen ligger høyt i terrenget med utsikt ut over Årungen. 

29
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Dette er en stor eiendom på ca. 40 mål. Til høyre i bildet ser man bryggen som er på  
eiendommen. 

30
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Uteplassen har utgang fra stuen hvor den innerste delen er overbygget.
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Utsikt fra terrasse 
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38 Plantegninger
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Plantegning

Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/              selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.
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1 etg. 

Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/               selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.
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Kjeller

Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/               selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.
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Loft. 

Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/               selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.
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Tilhørighet
Kommune Ås

Grunnkrets Norderås

Avstand til sjø 4,4 km*

Transport

Oslo Gardermoen 1 t 2 min

Oslo S 35 min

Universitetet i Ås 7 min
Vollebekk 7 min

Ås 9 min
Vestby 14 min
Ski 21 min
Oslo 37 min

Sport og trening
Eika sportssenter 8 min
Lillebrand grusbane 8 min

Bare Trening Ås 11 min
Ås Tr.senter og fysioterapi 13 min

Aktiviteter
Arboretet Nordskogen 5 min
Noca Tours naturcamp 13 min
Tandemhopp Fallskjermsenter 16 min
Jegstad gård 13 min
Stall Aschehoug 14 min
Revhaug Gård 13 min
Kjærnes badeplass 16 min
TusenFryd 16 min

Varer/tjenester
Rema 1000 Rådhusplassen 9 min
Rema 1000 Ås 10 min

Oslo Fashion Outlet 12 min
Vinterbro Senter 15 min

Vitusapotek Ås 10 min
Boots apotek Ås 11 min

Ås Vinmonopol 10 min

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjøre-/gåavstand.
Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller DnB Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Geodata m.fl.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2021
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Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunene tilbyr mer oppdaterte
kart for dette formålet. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021
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Området
Adresse
Syverudveien 50

Postnummer
1433

Poststed
ÅS

Kommune
Ås

Kommunenummer
3021

Adkomst
Fra Oslo: Følg E6 fra Oslo mot Moss. Ta av til Ås ved  
Korsegården, og følg veien inn mot Ås. Ta deretter til  
venstre inn kirkeveien ved NMBU som går over til å bli  
Kongeveien etter å ha passert Kirken. Følg veien rett  
frem til du får Syverudveien inn til venstre etter å ha  
passert Ås kirke. Følg Syverudveien ca 1.7 km og du får  
eiendommen på venstre hånd. Veien er stengt med  
bom. Bommen vil være åpen ved avtalt visning. 

Beliggenhet
Fritidseiendom i landlig område på Kinnsåsen ca. 4 km  
fra Ås sentrum. Eiendommen ligger fint til på en kolle  
med lang strandlinje og utsikt til Årungen. Årungen  
ligger ca. 4 km fra Ås sentrum men 
veldig sentralt i forhold til E6 (Knutepunkt) Dette gjør  
området meget godt egnet for pendlere til Oslo, Moss  
eller andre nærliggende områder om en ønsker å ha  
mulighet til å
benytte hytta utenom bare i ferieukene og i helger. Fra  
Oslo tar det kun ca. 25 min med bil så befinner man seg i  
vakre og landlige omgivelser på hytten. 

Fra eiendommen er det ca. 5 minutters sykkeltur til  
Norges nasjonale rostadion. Her trener og konkurrerer  
norske og internasjonale roere ofte. Fra terrassen på  
hytta vil du kunne følge med på hva som skjer på  
vannet. Det tar deg ca. 15 minutter til NMBUs vakre  
parkanlegg og koselige museer og ca. 20 minutter med  
sykkel til Ås sentrum med togstasjon, butikker,  
nærsenter, post og diverse spisesteder. Eiendommen  
omkranses av flotte tur‑ og friluftsområder som gir gode  
rekreasjonsmuligheter gjennom hele året. Ellers finnes  
det tursti rundt Årungen som også går inn til Ås  
sentrum. 

Vinterbro storsenter ligger også kun en 10 minutters  
biltur unna eiendommen. 
Tusenfryd ligger ca. 12 minutter unna med bil og det er  
flotte bademuligheter på Breivoldstranda i Bunnefjorden  
som ligger ca. 10 minutter unna. Her er det også flere  
marinaer med mulighet for leie av båtplass. 
Kort fortalt så har man alt man trenger rett i nærheten. 

Matrikkel
Gnr. 40, bnr. 13

Bebyggelsen
Boligtype
Fritidseiendom

Areal
P‑rom: 232 kvm
BRA: 248 kvm
BTA: 281 kvm

Byggeår
1957

Byggemåte
Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, pumpehus  
og uthus/  bod. Syd på eiendommen ved
vannkant til Årungen er det oppført en gapahuk og  
bryggeanlegg . Det antas at dette er oppført av  
kommunen eller
turistforeningen. Megler har ikke funnet noe  
dokumentasjon på dette og har heller ikke funnet  
dokumentasjon på godkjennelse av brygge. I dette  
område er det også oppført et naust som er i  
kondemnabel stand.
Fritidsboligen er oppført over 2 etasjer + innredet loft i  
sydlig del. Oppført på grunnmur i betong og støpt
betongsåle til grunn. Etasjeskille til første etasjen i  
betong, siporeks/  ytong i gulv til entre/  vf. Trebjelkelag
i etasjeskille til loft. Yttervegger i bindingsverk/  reisverk  
med utvendig malt trekledning. Saltak i
treverkskonstruksjon tekket med papp. Innvendig røstet  
himling i stue/  oppholdsrom i 1. etasje. Vinduer
med koblede glass. Murt teglsteinspipe med to stk.  
pipeløp.

Følgende bedømte punkter i denne rapporten er gitt  
TG3 og bør gjøres kjent :

‑ VVS : varmtvannsbereder er blitt svært gammel og er  
modent for utskiftning. Hovedsakelig opprinnelig  
røropplegg i boligen hvor
det er stedvis er blitt en del korrosjon på kobberrør/   
koblinger til kobber rør. Servant i forgang ved toalett  
rommene er løs. Et toalett
er defekt. Div. oppgradering kan forventes. Til info : er  
ved et tidspunkt opplevd tilbakeslag av kloakk i kjeller.  
Rør ble da spylt opp
og dels undersøkt. Eier ble da anbefalt å utføre tiltak på  
bunnledninger.
‑ Terrasse/  uteplass : Murt utepeis i øst med en del  
korrosjon/  skader i mur. Lavt rekkverk rundt uteplass iht  
forskrift.
‑ Naust/  båthus syd på eiendommen er kondemnabelt.

Følgende bedømte punkter i denne rapporten er gitt  
TG2 og kan være nyttig å bemerke seg:

‑ Drenering : Grunnet målt utslag på fukt på nedre del av  
grunnmur samt på betonggulv i kjellerbod. Ligger neppe
kapillærbrytende sjikt under støpt betongsåle. Deler av  
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utvendig drenering er fra byggeåret.
‑ Grunnmur : TG2 er satt grunnet enkelte observerte riss  
i grunnmur samt saltutslag på betonggulv og på deler av  
grunnmur.
Ukjent tilstand mot grunnmur i kjellerrom som er  
utforet og kledd. Det ble ikke registrert sprekkdannelse  
som antas å ha
betydning for tilstand på synlige områder på grunnmur.
‑ Vinduer : Grunnet alder og observasjoner.
‑ Ytterdører : Grunnet alder og observasjoner.
‑ Kjøkken : Grunnet alder og normal slitasje.
‑ Yttertak : Ble observert svank på yttertak over del med  
røstet takkonstruksjon i nord. Bør monteres netting eller  
lignende på
luftespalter til loft (gavlvegg i syd). Stedvis hull i  
pappsjikt under isolasjon på loftet.
‑ Taktekket : Grunnet alder.
‑ Luftbehandling : grunnet kun naturlig ventilasjon på  
dusjrom.
‑ Innvendig trapp : Grunnet normal slitasje og at det ikke  
er montert håndløper på begge sider av trappeløp.
‑ Utvendig kjellertrapp : Blitt en setning sprekk i  
støttemur for trapp i nord. Noe saltutslag på mur.
‑ TG2 er også satt på vedskjul/  bod. Enkelte forhold på  
bygg for biovac med TG2.

Se vedlagt tilstandsrapport for mer informasjon. 

Parkering
Det er god plass for mange biler på egen grunn/   
gårdsplass. 

Standard
Entré: Hytta har et sjarmerende inngangsparti med tak  
støttet opp av hvitmalte søyler, et flislagt trapperepos,  
utelys og en tofløyet inngangsdør med store glassfelt.  
På innsiden er det entré og gang som begge har god  
størrelse. Hver av rommene har pent gulv og lysmalte  
vegger kledd med panel. 

Mellom rommene er det tofløyede glassdører malt i en  
bondeblå farge som gir god tilgjengelighet, samtidig  
som man får en luftig og god atmosfære. I tillegg til  
innvendig trapp har hytta også inngang til kjelleren via  
en murt, utvendig trapp mot nord.

Kjøkken: Kjøkkenet ligger i eget rom og er godt  
tilrettelagt for matlaging. Kjøkkeninnredningen, som er  
fra 2005, er holdt i en tradisjonell stil med profilerte  
fronter i bonderødt, heltre benkeplater og heldekkende  
benkebeslag med dobbel kum. 

Over deler av benken er det hvite fliser i bakkant og en  
serveringsluke som vender ut mot gangen. Hvitevarer  
som koketopp med fire soner, stekeovn og mikro er  
integrert. Det er avtrekk fra ventilator over koketopp og  
opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenken.

Stue/  sal: Fra gangen er det en tofløyet sprossedør inn til  
en stor stue/  sal som har et vell av  
møbleringsmuligheter. Til tross for størrelsen har den en  
koselig atmosfære med panelkledde vegger og  
parkettgulv. Himling er røstet og kan skilte med en  
imponerende takhøyde på hele 3,76 meter. 

Blikkfanget i rommet er likevel en oppmurt  
teglsteinspeis med en klassisk Jøtul vedovn og en peis  
med glassdører montert i 2015. Store og små vinduer på  
hver langside gir gode lysforhold og en tofløyet dør gir  
enkel tilgang til den flotte, vestvendte terrassen utenfor.

Kjellerstue: I kjellerstuen er det også rikelig med plass til  
sittegrupper, men det er likevel en mer intim atmosfære  
her enn i stuen i første etasje. I hvitmalt himling er det  
synlige bjelker malt i en blågrønn kontrastfarge,  
hvitmalte murvegger og en panelkledd endevegg. 

To søyler av murt teglstein setter et rustikt preg, som  
forsterkes ytterligere av et blyglassvindu med farget  
glass. I den ene delen av stuen er det plassbygde hyller  
og på motsatt side sørger en åpen, murt peis for  
knitrende hygge. Fra kjellerstuen er det også adkomst til  
to boder.

Bad/  wc/  vaskerom: Hytta har et stort dusjrom og to  
toalettrom i kjelleren. Dusjrommet ble pusset opp i 2005  
og har en tidløs stil med hvite veggfliser og mørkegrå  
gulvfliser over gulvvarme. Av innredning er det speil over  
servant og to dusjnisjer med frostede dusjvegger i  
mellom og på sidene. Blandebatterier og dusjgarnintyr  
er montert på vegg.

Toalettrom: Vegg‑i‑vegg med badet er det en forgang  
med servant og tilsammen tre avlukker med hvert sitt  
gulvmonterte toalett. Selve rommene er fra byggeåret,  
men toalettene er montert i senere tid. Overflatene  
består av murvegger malt i en beige farge og flislagt  
gulv med røde og gule fliser. Av oppvarming er det to  
stråleovner.

Soverom og garderobe: Hytta har unike muligheter for  
mange sengeplasser på tre store soverom, hvorav ett  
ligger i andre etasje. På det ene soverommet i første  
etasje er det flotte, plassbygde køyesenger med  
tilhørende garderobeskap. Det er ellers godt med  
oppbevaringsplass i diverse plassbygde skap i  
kjellergangen. Av lagringsplass er det to boder og kott i  
kjelleren, samt et uthus på 26 kvm bestående av bod og  
vedskjul.

Kvaliteter/  oppgraderinger/  teknisk 
‑ Unik eiendom med strandlinje.
‑ 40191 kvm stor tomt.
‑ Gode parkeringsmuligheter.
‑ Pumpehus, uthus og naust.
‑ Gapahuk og bryggeanlegg. 
‑ Grillplass med oppmurt peis.
‑ Stor, vestvendt terrasse.
‑ Stor stue/  sal og kjellerstue.
‑ Dusjrom med to dusjnisjer.
‑ To wc‑rom med tre toaletter.
‑ Plassbygde senger på ett soverom.
‑ Elskap med jordfeilautomater.
‑ Mekanisk avtrekk fra ventilator.
‑ Ytterkledning malt/  beiset i 2017.
‑ Utvendig drenering fra 2005.
‑ Biovac renseanlegg fra 2005.
‑ Privat borevann, 90 m dybde.
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Innhold

Kjeller: Entré, gang, kjellerstue/  trapperom, 2 wc rom,  
dusjbad, teknisk rom, 2 boder og kott. BRA: 105 kvm. 
1. etasje: Entré, gang, 2 soverom, 2 trapperom, kjøkken  
og stue/  sal. BRA: 123 kvm. 
2. etasje: Soverom. BRA: 20 kvm. 
Annet: Uthus, pumpehus og naust,. I tillegg er det  
oppført gapahuk og brygge på eiendommen. Det antas  
at dette er oppført av kommunen eller turistforeningen  
og er flittig brukt av turgåere og fiskere. 
Alle rom med unntak av boder, kott og teknisk rom  
inngår i beregningen av p. rom. 

Oppvarming
Oppvarming
Fritidsboligen blir elektrisk oppvarmet med panelovner,  
gulvvarme i dusjrom og to stråleovner på  
toalettrommene. I tillegg er det en klassisk Jøtul 602  
vedovn og en peis med innsats fra 2015 i stuen i første  
etasje, samt en oppmurt hjørnepeis i kjellerstuen.

Energikarakter
G

Energifarge
Oransje

Økonomi
Prisantydning
Kr 5 000 000

Omkostninger
Kr 126 342
Dok.avg. til staten, 2.5%: kr 125 000,‑
Tinglysning av hjemmelsdok.: kr 585,‑ 
Tinglysning av pantedok.: kr 585,‑
Attestgebyr: kr 172,‑

Omkostninger: kr 126 342,‑

Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer.

Totalt inkl. omk.
Kr 5 126 342

Info eiendomsskatt
Det er innført eiendomsskatt i Ås kommune. Årsprisen  
for 2021 er kr. 1905,‑ 

Kommunale avgifter
Kr 1 323

Info kommunale avgifter
Eiendommen er tilnyttet privat vann fra brønn og  
Biovac. Ås kommune har fakturert kr. 1323 for renovasjon  
i 2020. 

Kommunale avgifter år
2020

Info formuesverdi
Megler har ikke mottatt likningsverdien for denne  
eiendommen. 

Utleie
Adgang til utleie
Det er ikke kjent at det foreligger regler som er til hinder  
for at eiendommen leies ut

Takst og tilstand
Type takst
Tilstandsrapport

Innbo og løsøre
Eiendommen selges med inventar og løsøre unntatt  
enkelte gjenstander som har affeksjonsverdi for selger.  
Det samme gjelder for uthus og andre bygninger på  
tomten. 

Finansiering
Tilbud på lånefinansiering
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank  
ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige  
priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av  
eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt  
mellom deg og en kunderådgiver i banken, og som  
kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din  
låneforespørsel.
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB  
Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder  
kun personer som har samtykket til å bli formidlet til  
banken. Provisjonen er en internavregning mellom  
enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for  
kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse  
relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller  
ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB  
lånekonsulenter.

Eier
Navn
 Tine SA

Megler
Kontaktperson
Odd Magnus Langhammer
Daglig leder /  Eiendomsmegler
oddmagnus.langhammer@dnbeiendom.no
Tlf: 909 96 028

Olav Håvard Storås
Eiendomsmegler
Olav.Storas@dnbeiendom.no
Tlf: 934 06 140

Ansvarlig megler
Odd Magnus Langhammer
Daglig leder /  Eiendomsmegler
oddmagnus.langhammer@dnbeiendom.no
Tlf: 909 96 028

Avdeling
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DNB Eiendom AS, avd. Ski, Jernbaneveien 4
1400 SKI
Tlf: 976 59 000
Org.nr.: 910 968 955

Oppdragsnummer
Oppdragsnummer
207210119

Salgsoppgavedato
05.07.2021

Overtakelse
Overtakelse
Overtakelse etter nærmere avtale. Budgiver oppfordres  
til å opplyse ønsket overtagelse i budskjema.  
Eiendommene vil ikke bli vasket ytterliggere før  
overtagelse og vil fremstå slik de gjorde på visning. 

Visning
Visning
Som annonsert eller ta kontakt med megler Odd  
Magnus Langhammer på mob 909 96 028 for avtale om  
visning.

Eiendommen
Eierform
Eiet

Konsesjon
Nei

Kommentar konsesjon
Kjøper plikter ved inngåelse av denne kontrakt å  
undertegne på skjema «Egenerklæring om  
konsesjonsfrihet” ved erverv av fast eiendom». 

Odelsrett
Nei

Bo‑ og driveplikt
Nei

Tomtetype
Eiet

Tomtestørrelse
40191.1 kvm

Tomtebeskrivelse
Dette er en stor, flott og usjenert eiendom med  
strandlinje til Årungen. Tomten er på ca. 40191 kvm, som  
i all hovedsak består av fjell, trær og naturlig vegetasjon.  
Nede ved Årungen i vest og nord er det etablert en flott  
turiststi. Øst for hytta er det en hyggelig grillplass med  
murt utepeis og privat grusvei med port på egen grunn.

Rundt selve hytta er det store plenareal og høyreiste  
trær som kaster sval skygge. Mot vest er det en stor  
hellelagt uteplass med idyllisk utsikt mot Årungen.  
Uteplassen har utgang fra stuen hvor den innerste delen  
er overbygget. Den har bruddskifer på grunn, en  

hvitmalt flaggstang og gjerder bestående av naturstein  
og stakitt. 

I tillegg til hytta er tomten også bebygget med et  
pumpehus og uthus. Uthuset er av eldre dato med nytt  
taktekke i 2017. Arealet er på 26 kvm, inneholdende bod  
og vedskjul. Pumpehuset ble etablert i 2005. Det er på 9  
kvm og har innlagt strøm.

Syd på eiendommen, nede ved vannkanten, er det  
oppført en gapahuk og bryggeanlegg (dette er oppført  
av kommunen eller turistforeningen). I samme område  
står det også et eldre naust på 27 kvm i meget dårlig  
forfatning (kondemnabelt).

Reguleringsmessige forhold
Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for  
Kinnåsen, del av Kinn Øvre, Syverudveien m.m. Id 135 Se  
vedlagt kart med bestemmelser. 

Eiendommen er regulert til friområde.

Delareal 40 183 m
Arealbruk:
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og  
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag. Se vedlagt kart med  
bestemmelser. 

Delareal: 38 301 m
Formål: Park
Feltnavn: Friområde

Denne eiendommen ligger i hensynssone H560_3,  
bevaring naturmiljø. 

Retningslinjer for sone med særlige angitte hensyn
Bevaring av naturmiljø, herunder grønnstruktur,  
friluftsliv, landskap og biologisk mangfold.
Hensynssone H560_1, H560_2, H560_3 og H560_4
Tiltak som bryter opp området, hindrer tilgang eller bruk  
til friluftsformål eller 
på annen måte medfører at naturverdier i området  
forringes, skal unngås.

Ferdigattest/ brukstillatelse
Ferdigattest er en sluttattest fra bygningsmyndighetene  
om at et søknadspliktig tiltak er ferdigstilt. At evt.  
ferdigattest /   midl. brukstillatelse eksisterer, gir ingen  
garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som  
ikke er byggemeldt eller godkjent. Loftet er i dag  
innredet som sovesal til tross for at det i ferdigattesten  
er opplyst at loftsrom ikke holder mål som rom  
forbundet med nattopphold for mennesker. 

Ferdigattest/ brukstillatelse datert
12.06.1962.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter
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På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/   
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved  
overskjøting til ny hjemmelshaver:

3021/  40/  13:
22.03.1956 ‑ Dokumentnr: 200766 ‑ Erklæring/  avtale
Rettighetshaver: Knr:3021 Gnr:40 Bnr:1 
Rettighetshaver: Knr:3021 Gnr:40 Bnr:4 
Rettighetshaver: Knr:3021 Gnr:40 Bnr:5 
Rettighetshaver: Knr:3021 Gnr:40 Bnr:6 
Rettighetshaver: Knr:3021 Gnr:40 Bnr:7 
Rettighetshaver: Knr:3021 Gnr:40 Bnr:8 
Rettighetshaver: Knr:3021 Gnr:40 Bnr:9 
Rettighetshaver: Knr:3021 Gnr:40 Bnr:10 
Rettighetshaver: Knr:3021 Gnr:40 Bnr:11 
Rettighetshaver: Knr:3021 Gnr:40 Bnr:12 
Rettighetshavere har rett til badestrand i den nordligste  
delen av tomten. Samt hovedbølet har bruksrett til vei.  
Se vedlagt dokument i salgsoppgaven. 

22.03.1956 ‑ Dokumentnr: 200767 ‑ Erklæring/  avtale
ERK. FRA AS FELLESMEIERIET OM AT DET STILLES TIL  
RÅDIGHET 
FOR ÅS KOMM. CA. 100M AV STRANDLINJEN TIL  
BADING. 
Forklaring: Ås kommune har rett til et område syd på  
eiendommen til bading for allmenheten. Se vedlagt  
dokument i salgsoppgaven. 

07.09.1956 ‑ Dokumentnr: 202645 ‑ Bestemmelse om  
veg
ERK. OM VEDTAGELSE AV FORSKJELLIGE BETINGELSER  
FOR Å LEGGE 
AVKJØRSEL FRA BYGDEVEIEN. Forklaring: Regler for  
adkomstveien, tillatelse til veg og regler for vedlikehold.  
Se vedlagt dokument i salgsoppgaven. 

Legalpant
Kommunen har legalpant for forfalte kommunale  
avgifter og ev. eiendomsskatt.

Vei, vann og avløp
Privat vei på egen tomt. Del av Syverudveien er  
kommunal vei. Privat borrevann. Opplyst dybde på ca 90  
meter. Privat biovac renseanlegg på eiendommen.  
Etablert i 2005.

Diverse
Diverse
Selger har gjort avtaler med diverse leverandører av  
tjenester for snørydding, biovac, rørleggertjenester og  
el‑ arbeider. Se vedlagt skjema i salgsoppgaven. avtalen  
med Biovac må fornyes av ny eier. De andre avtalene  
kan ny eier avslutte om ønskelig. Eier har også en avtale  
med tilsynsmann som forestår enkel vedlikehold samt  
plenklipping. Er det ønskelig å videreføre denne avtalen  
kan man kontakte megler for mer informasjon. 

Kostnader selger har forbundet med servicetjenester: 
Biovac vedlikeholdsavtale: 3220,‑ i året. 
Snøbrøyting: 1327 kr pr. gang. 

Boligselgerforsikring
Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring iht.  
forsikringsvilkårene. Selger har ikke kunnskap om  
eiendommens tilstand. 

Boligkjøperforsikring
Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.  
Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som  
dekker utgifter forbundet med juridisk bistand,  
fagkyndig uttalelse og saksomkostninger. Forsikring er  
valgfri. Pris 11500kr.

Hvitevarer
Hvitevarer medfølger i handelen. 

Vilkår og bestemmelser
Salgs‑ og betalingsvilkår
I avhendingsloven fremkommer at eiendommen skal  
selges med de innredninger og gjenstander som etter  
lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der.  
Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert  
eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Eiendommen  
selges som den er, jfr. avhendingsloven § 3‑9. (selges  
as‑is) Boligen overdras slik den fremstår ved besiktigelse  
med åpenbare feil og mangler. Det innebærer at  
avhendingslovens bestemmelser om når en eiendom har  
mangel avvikes til ugunst for kjøper.Salgsoppgaven er  
basert på selgers opplysninger og meglers egne  
undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i  
salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre  
oppfordres det til å gjennomgå egenerklæringen som er  
inntatt i salgsoppgaven, samt undersøke eiendommen  
nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud  
inngis. 

Når eiendommen selges som den er har eiendommen  
iflg. avhendingsloven mangel i følgende tilfeller:

1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved  
boligen som selger kjente, eller måtte kjenne til, og som  
kjøper hadde grunn til å regne med å få, jfr.  
avhendingsloven § 3‑7. Dette gjelder likevel bare dersom  
man kan gå ut fra at det virket inn på avtalen at  
opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen,  
jfr. avhendingsloven § 3‑8. Det samme gjelder dersom  
boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i  
annonse, salgsprospekt eller annen markedsføring på  
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom  
man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på  
avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper  
hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og  
forholdene ellers, jfr. avhendingsloven § 3‑9. 

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.
Bestemmelsene kan fravikes gjennom avtale mellom  
kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av  
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meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven,  
og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for  
kjøpet.

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking /  kjøpers  
innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har  
megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor  
kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på  
bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre  
innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle  
reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om  
kundeforholdets formål og tilsiktede art.

 Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan  
megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre  
transaksjonen.

 Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke  
kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra  
egen konto i norsk bank.

 Dersom megler får mistanke om brudd på  
hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en  
eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne  
mistanke, har han plikt til å rapportere dette til  
Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene  
varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å  
stanse gjennomføring av handelen.

Formidling
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB  
Bank ASA for formidling av lånekunder. Kun navn på  
personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til  
banken. Provisjonen er en internavregning mellom  
enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for  
kunden.

Meglers vederlag
Meglers vederlag er avtalt til 1,8 % provisjon av salgssum,  
minimum kr 44900
Markedsføring kr 14 400
Tilrettelegging kr 13 900
Visningshonorar kr 3 000
Oppgjørstjenester kr 6 900

Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/ offentlige  
instanser, ev. forretningsfører mv. ca. kr 3500,‑
Selgers tinglysingskostnader kr 585
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OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglings-
gruppe,  
og er gjeldende fra 1. januar 2020.

Generelt

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved 
overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, 
forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert 
eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «in-
nredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset». 

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge 
med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har 
tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette 
fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.  

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandør-
garanti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1.  HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2.  HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte. 

3.  VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående  
 biopeiser/ varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller  
 fastmonterte varmekilder på visning. 

4.  TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv- 
 boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følg 
 er ikke med (se også punkt 12). 

5.  BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte  
 glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.

6.  GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i  
 garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.

7.  KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy. 

8.  MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner  
 medfølger.

9.  AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger. 

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm. 

11.  LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte “spotlights”, oppheng og skinner med spotlights samt utelys og  
 hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukker 
 bit eller stikkontakt følger likevel ikke med. 

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som  
 brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun  
 styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke. 
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13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger. 

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks.   
 badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange,  
 medfølger.  Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne  
 medfølger ikke.  

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert. 

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger. 

19.  BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke. 

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers  
 plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge  
 med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler  
 til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner el. Låses boder, uthus el. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge. 

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medføl-
ger i handelen. 53
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Notater
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Matrikkel: Gnr 40: Bnr 13 Follo Takst AS
Kommune: 3021 ÅS KOMMUNE Myrsletta 180, 1406 SKI
Adresse: Syverudveien 50, 1433 ÅS Telefon: 957 81 845

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling

Syverudveien 50, 1433 ÅS
Gnr 40: Bnr 13
3021 ÅS KOMMUNE

SERTIFISERT TAKSTMANN
Morten Bratberg
Telefon: 957 81 845
E-post: morten@follo-takst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
Follo Takst AS
Myrsletta 180, 1406 SKI
Telefon: 957 81 845
Organisasjonsnr: 998 075 572

Dato befaring: 16.06.2021
Utskriftsdato: 25.06.2021
Oppdragsnr: 833

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund



34/21 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS - 20/00200-27 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS : Salgsoppgave Syverudveien 50

Matrikkel: Gnr 40: Bnr 13 Follo Takst AS
Kommune: 3021 ÅS KOMMUNE Myrsletta 180, 1406 SKI
Adresse: Syverudveien 50, 1433 ÅS Telefon: 957 81 845

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 16.06.2021 Side: 2 av 19

Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre
dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å
gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/4fa890b4-9234-4cfa-a414-73d5fe5734fe

Forutsetninger
TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler.

OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.

RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
  vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
  konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
  Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
  påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
  Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
  andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Arealberegning
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.

Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Egne forutsetninger
Takstmann er ikke gjort kjent med andre forhold som kan ha innvirkning på verdien enn det som er nevnt i dokumentet. Befaring
av eiendommen ble foretatt med de begrensninger som følger av boligen var møblert. Innredning, lagrede gjenstander ikke ble
flyttet på. Feil eller mangler er kun anmerket der det er klart synlige forhold som kan registreres visuelt, uten inngrep i
bygningskonstruksjoner. Alder er et symptom på svikt i seg selv, og referansenivået er fra den gang bygningene ble oppsatt
(relatert til byggeforskrifter som var gjeldene ved oppføringen). Takstmann tar forbehold om skjulte feil om mangler og forutsetter
at byggene er godkjent slik som de fremsto ved befaringen (ferdigattest er ikke fremlagt).
Arealene er målt med en Leica lasermåler, fuktsøking er utført med fuktindikator av typen Protimeter MMS2., samt vurdering av
sansbare inntrykk.  Det opplyses at rom kan være i strid med byggeforskriften sine krav til rom for varig opphold (lysinnfall,
rømningsvei, areal, høyde og volum), men er medtatt i arealet/ rom angivelsen på bakgrunn av rommets bruk i dag. Dog kan
enkelte merknader forekomme. Tilstandsgrad 2 kan benyttes på konstruksjoner, bygningsdeler og innredninger der det ikke er
synlige vesentlige skader eller svekkelse, men hvor marginal forventet restlevetid gjenstår. Yttertak er kun visuelt inspisert fra
utvendig bakkenivå. Undertegnende har ikke vært på yttertak.
Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler som isolasjon, piper, ventilasjon, el-anlegg, vann og avløp osv. Det er ikke
utført en nøyaktig kalkulasjon på feil/mangler og vedlikeholdmesige mangler. Dette er skjønnsmessig vurdert. Bygninger og
spesielt bygn. som er av eldre dato kan ha skjulte feil og mangler som ikke er mulig å oppdage ved visuell befaring. Særlig
kritiske punkter er drensystem, krypkjellere, utforede vegger under terreng, oppforede gulv under terreng, membraner i våtrom,
utvendig vann- og avløpsledninger, isolasjon i gulv, vegger og tak. Bygningens el-anlegg, rør-anlegg, piper og ildsteder er ikke
kontrollert av takstmannen da dette ligger utenfor takstmannens kontrollansvar. Event. kontroll må foretas av godkjent fagmann.
Utomhus er kun enkelt visuelt befart om dette er beskrevet. Årlig kostnader for eiendommen er ikke gjenomgått/beskrevet. Merk:
alle steder hvor det er påvist eller indikert fukt krever ytterligere undersøkelser, og husk at det er risiko knyttet til ufaglært arbeid
av alle slag.
Om kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene i den dokumentasjon som fremlegges i forbindelse med
avhending av en brukt bolig.
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Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Konklusjon tilstand
Registrert som "FRITIDSBYGG(HYTTERSOMMERH. OL" (Kilde: Massivregistrering) hos Statens Kartverk.
Oppført på slutten av 50- tallet med ferdigstillelse i 1962. Jmf. rekvirent.

Følgende står oppført på boligen hos Kartverket :
Rammetillatelse: Ikke registrert.
Igangset.till.: Ikke registrert.
Tatt ibruk (GAB): Ikke registrert.
Bygningsnr: 149074236.

Generelt oppført i kjente konstruksjoner med den byggemåten som var vanlig ved oppføringstidspunktet. Avvik som er påvist
skyldes i hovedsak normal elde og bruksslitasje. Eier har hatt en vaktmester som jevnlig har utført vedlikehold på eiendommen
og bebyggelsen. Boligen er blitt en del år og det må påregnes oppussing/ noen oppgraderinger og jevnlig med vedlikehold.
Gjøres oppmerksom på at oppbygning av yttervegger med tanke på type/mengde isolasjon etc. ikke kan sies med sikkerhet.
Takstmann har ikke utført statiske beregninger av konstruksjon.

Følgende bedømte punkter i denne rapporten er gitt TG3 og bør gjøres kjent :
- VVS : varmtvannsbereder er blitt svært gammel og er modent for utskiftning. Hovedsakelig opprinnelig røropplegg i boligen hvor
det er stedvis er blitt en del korrosjon på kobberrør/koblinger til kobber rør. Servant i forgang ved toalett rommene er løs. Et toalett
er defekt. Div. oppgradering kan forventes.  Til info : er ved et tidspunkt opplevd tilbakeslag av kloakk i kjeller. Rør ble da spylt opp
og dels undersøkt. Eier ble da anbefalt å utføre tiltak på bunnledninger.
- Terrasse/uteplass : Murt utepeis i øst med en del korrosjon/skader i mur. Lavt rekkverk rundt uteplass iht forskrift.
- Naust/båthus syd på eiendommen er kondemnabelt.

Følgende bedømte punkter i denne rapporten er gitt TG2 og kan være nyttig å bemerke seg:
- Drenering : Grunnet målt utslag på fukt på nedre del av grunnmur samt på betonggulv i kjellerbod. Ligger neppe
kapillærbrytende sjikt under støpt betongsåle. Deler av utvendig drenering er fra byggeåret.
- Grunnmur : TG2 er satt grunnet enkelte observerte riss i grunnmur samt saltutslag på betonggulv og på deler av grunnmur.
Ukjent tilstand mot grunnmur i kjellerrom som er utforet og kledd. Det ble ikke registrert sprekkdannelse som antas å ha
betydning for tilstand på synlige områder på grunnmur.
- Vinduer : Grunnet alder og observasjoner.
- Ytterdører : Grunnet alder og observasjoner.
- Kjøkken : Grunnet alder og normal slitasje.
- Yttertak : Ble observert svank på yttertak over del med røstet takkonstruksjon i nord. Bør monteres netting eller lignende på
luftespalter til loft (gavlvegg i syd). Stedvis hull i pappsjikt under isolasjon på loftet.
- Taktekket : Grunnet alder.
- Luftbehandling : grunnet kun naturlig ventilasjon på dusjrom.
- Innvendig trapp : Grunnet normal slitasje og at det ikke er montert håndløper på begge sider av trappeløp. En del knirk i trapp til
2. etasje.
- Utvendig kjellertrapp : Blitt en setning sprekk i støttemur for trapp i nord. Noe saltutslag på mur.

- TG2 er også satt på vedskjul/bod. Enkelte forhold på bygg for biovac med TG2.

Tross for punkter nevnt i denne konklusjon MÅ hele rapporten leses i sin helhet. Kan være nyttig informasjon som er beskrevet i
rapporten og som ikke fremkommer av denne konklusjon.

SKI, 25.06.2021

Morten Bratberg
Byggmester/takstmann

Telefon: 957 81 845
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde: Tine Sa
Takstmann: Morten Bratberg
Befaring/tilstede: Befaringsdato: 16.06.2021.

 - Morten Bratberg.  Byggmester/takstmann.  Tlf. 957 81 845
 - Geir Skuterud.  Rekvirent (representant for Tine SA).  Tlf. 922 00 229
 - Odd Magnus Langhammer.  Eiendomsmegler.  Tlf. 909 96 028
 - Steinar Evavold.  Vaktmester.  Tlf. 901 88 099

Eiendomsopplysninger
Hjemmelsovergang: 22.03.1956  Type: Annet  Omsetningstype: Uoppgitt.
Beliggenhet: Eiendommen ligger flott til med strandlinje til Årungen. Årungen ligger ca. 4 km fra Ås sentrum og

nærhet til E6. Dette gjør området meget godt egnet for pendlere til Oslo, Moss eller andre nærliggende
områder om en ønsker å ha mulighet til å benytte hytta utenom bare i ferieukene og i helger. Tusenfryd
fornøyelsespark ligger ca 12 minutter unna med bil. Ca 10 minutter kjøring til familiestrand ved
Bunnefjorden på Breivold samt Nesset med marina. Ca 15 minutter med bil til Drøbak med badeland,
flott golfbane og en rekke badestrender samt hyggelig kaféer og småforretninger. Fra Drøbak går det
ferge over til fantastiske Oscarsborg Festning med servering og overnattingsmuligheter. Om en ønsker
å handle så ligger Vinterbro senteret ca. 10 min unna med en rekke service tilbud. Årungen blir brukt
som nasjonalarena for roing og kajakk. Ellers finnes flotte turområder i nærområde rundt Årungen på
turiststi som også går inn til Ås sentrum. NMBU ligger også i område.

Bebyggelsen: Eiendommen er bebygd med en fritidsbolig, pumpehus og uthus/bod. Syd på eiendommen ved
vannkant til Årungen er det oppført en gapahuk og bryggeanlegg (dette er oppført av kommunen eller
turistforeningen). Samt er det i dette område oppført et naust som er i kondemnabel stand.

Fritidsboligen er oppført over 2 etasjer + innredet loft i sydlig del. Oppført på grunnmur i betong og støpt
betongsåle til grunn. Etasjeskille til første etasjen i betong, siporeks/ytong i gulv til entre/vf. Trebjelkelag
i etasjeskille til loft. Yttervegger i bindingsverk/reisverk med utvendig malt trekledning. Saltak i
treverkskonstruksjon tekket med papp. Innvendig røstet himling i stue/oppholdsrom i 1. etasje. Vinduer
med koblede glass. Murt teglsteinspipe med to stk. pipeløp.

Om tomten: Stor flott eiendom på ca 40191 kvm. Idyllisk tomt som i all hovedsak består av fjell, trær og naturlig
vegetasjon. Parkmessig opparbeidet område rundt boligen. Fin uteplass i vest med utsikt til Årungen.
Grillplass øst for boligen.
Eiendommen grenser til Årungen i vest og nord hvor det er etablert en flott turiststi. Privat grusvei på
egen grunn med port i veien øst på eiendommen. Plass for mange biler ved boligen.

Regulering: Eiendommen ligger i et området regulert til Park.
Feltbetegnelse: Friområde.
Plannavn : Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Kinnåsen, del av Kinn Øvre,
Syverudveien m.m.
Ikrafttredelsesdato : 26.10.1994.
Reguleringsplan er ikke gjennomgått av undertegnede.

Kommuneplan: Ja. Kommunedelplan viser området for eksisterende bebyggelse.
Ås kommuneplan 2015-2027.
Arealformål : LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
Hensynssone i område : H560_3.
Ikke gjennomgått. Henviser til gjeldene kommuneplan for Ås kommune.

Adkomstvei: Privat vei på egen tomt. Del av Syverudveien er kommunal vei. Jmf. kommunekart.com. Siste del av
adkomstvei opp mot boligen er svært bratt.

Tilknytning vann: Privat borrevann. Opplyst dybde på ca 90 meter.
Tilknytning avløp: Privat biovac renseanlegg på eiendommen. Etablert i 2005. Jmf. rekvirent.
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Andre forhold Eiendommen er vurdert i den stand den var på befaringsdagen.
Datagrunnlag kommer fra Statens Kartverk, og er gjengitt med tillatelse fra Staten gjennom det statlige
selskapet Norsk Eiendomsinformasjon.
I forbindelse med takstoppdraget er det ikke foretatt gjennomsyn av kommunalt bygningsarkiv.
Takstmann har ikke undersøkt/vurdert regulering eller byggesak i Plan- og bygningsetaten.
Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre dette er angitt. Panteattest er ikke innhentet for
eiendommen. Det er ikke kontrollert om det foreligger midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for objektet.

Spesielle forhold Det er ikke opplyst om noe spesielle forhold utover det som fremkommer i denne rapporten.

Matrikkeldata
Matrikkel: Kommune: 3021 ÅS Gnr: 40 Bnr: 13

Eiet/festet: Eiet
Areal: 40 191,1 m² Arealkilde: Oppgitte tomteareal er hentet fra EDR (noe avvik kan forekomme).
Hjemmelshaver: Tine Sa (1/1)
Adresse: Syverudveien 50, 1433 ÅS
Kommentar: Tomten og oppbygningen av denne er ikke gjennomgått på tilstand. Takstmann har heller ikke inspisert

hele eiendommen.

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt
Egenerklæring Eiers egenerklæring ligger som et vedlegg til

taksten.
Ikke

fremvist
Kommunekart.com 16.06.2021 Div. info hentet fra Follokart.no Innhentet
Rekvirent 16.06.2021 Rekvirent viste eiendommen og ga

opplysninger. Rapporten er gjennomlest og gitt
tilbakemelding.

Infoland.no 16.06.2021 Div. eiendomsinformasjon er hentet fra Statens
Kartverk. Gjennom Infoland.

Innhentet

Kommentar egenerklæring
Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og
utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger.
Undertegnede har ikke gjennomgått egenerklæringen sammen med eier ved befaring. Anbefaler potensiell kjøper å lese denne.
Ligger som en del av salgsprospektet.

Andre forhold
Forsikring: Forsikringspolise er ikke fremlagt eller gjennomgått av undertegnende.
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Bygninger på eiendommen
Fritidsbolig

Bygningsdata
Byggeår: 1957  Kilde: Byggeåret er ikke registrert. Byggestart på slutten av 50- tallet. Tatt i bruk i 1962.
Anvendelse: Tatt i bruk. Eid av Tine SA siden 1956.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Kjeller 126 105 89 16 Takhøyde ca 2,29 meter. Ikke målt
høyde i alle rom. Utgangsdør fra
kjeller.

1. etasje 134 123 123 God takhøyde. ca 2,58 meter. 3,76
meter opp til møne i stue del. Ikke
målt høyde i alle rom. Utgang til
uteplass fra stue/oppholdsrom.

2. etasje 21 20 20 Takhøyde ca 1;95 meter i flat himling.
Skråtak på hver side.

Sum bygning: 281 248 232 16
Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
BRA er oppmålt med Leica X310 og er ca angitt. BTA er skjønnsmessig beregnet. Arealene er beregnet og rom er definert etter
dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Romfordeling
Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)
Kjeller Trapperom, kjellerstue med peis, gang, entré,

forgang, 3 stk. wc rom, dusj rom
Teknisk rom, 2 stk. boder, kott

1. etasje Entré/vf, gang, 2 stk. soverom, trapperom 1,
trapperom 2, kjøkken, stue/oppholdsrom

2. etasje Soverom

Vedskjul/bod/lager

Bygningsdata
Byggeår: Kilde: Byggeåret er ikke blitt kjent. Eldre bygning.
Anvendelse: Tatt i bruk.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 31 26 26 Takstmann har ikke inspisert
innvendig i dette bygget.
Rominndeling er således ikke angitt.
Takstmann har blitt opplyst at dette
bygget er benyttet som bod/lager og
vedskjul.

Sum bygning: 31 26 0 26
Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.
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Kommentar areal
BTA er oppmålt med Leica X310 og er ca angitt. BRA er ikke oppmålt da takstmann ikke hadde tilgang til denne ved befaring.

Romfordeling
Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)
1. etasje Bod, vedskjul

Bygg for biovac/septik

Bygningsdata
Byggeår: 2005  Kilde: Jmf. rekvirent.
Anvendelse: Tatt i bruk.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 10 9 9
Sum bygning: 10 9 0 9

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
Areal er ca. angitt. Målt med Leica X310.

Romfordeling
Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)
1. etasje Rom for biovac

Naust/båthus/sjøbu

Bygningsdata
Byggeår: Kilde: Byggeåret er ikke kjent. Eldre bygg.
Anvendelse: Ikke i bruk.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 29 27 27 Dette bygget er i svært dårlig
forfatning og sees på som
kondemnabelt. Ikke i bruk.

Sum bygning: 29 27 0 27
Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal
BRA er oppmålt med Leica X310 og er ca angitt. BTA er skjønnsmessig beregnet.
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Romfordeling
Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)
1. etasje

Konstruksjoner
Fritidsbolig

Bygning generelt - Fritidsbolig
Bygning, generelt
Beskrivelse: Registrert som "FRITIDSBYGG(HYTTERSOMMERH. OL" (Kilde: Massivregistrering) hos statens

kartverk.
Byggeåret er ca 1957/1958 med ferdigstillelse i 1962.

Adresse: Syverudveien 50.

Postnummerområde : 1433 ÅS.
Grunnkrets : Norderås.

Tilstandsvurdering: Oppgradering eller ekstra standard er medtatt under beskrivelsen, slik det er opplyst eller påvist
ved befaring. Merk at opplysninger om påkostninger mv i vesentlig grad er basert på
opplysninger som er gitt ved befaring og at dette til stor grad ikke kan etterprøves.

Vedlikeholdsmangler eller skader er nevnt for hver post på beskrivelsen, der hvor
manglene klart avviker fra normal slitasje, sett i forhold til bygning eller
bygningsdelers alder. Forventet levetid for bygningsdeler og komponenter er
beskrevet i Byggforvaltningens detaljblad 610.015 intervall for vedlikehold.
Bygningene er oppført etter den byggeskikk som var vanlig på oppføringstidspunktet, og det vil
alltid kunne registreres enkelte symtomer på avvik
fra normal tilstand. Det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene. Dagens
forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er noe
strengere enn de som var da bygningen ble oppført.

Bygningsdelene er gitt TG ut fra generelle vurderinger og vurdering av levetider på
bygningselement. En del bygningselement kan ha generelle levetider helt ned til 15
år (f.eks VVB og andre elektriske komponenter), mens andre bygningsdeler kan ha
tilnærmet ubegrenset levetid. TG er satt ut fra en generell vurdering med ønske om
å opplyse en kjøper om at det til stadighet må påregnes utbedringer og vedlikehold
av en brukt eiendom. Jo eldre en bygning er, jo større tiltak må påregnes (jmf også
innledene tekst på side 2 i dette dokumentet som forklare mer om
TG/tilstandsgrad). Det bemerkes imidlertid at alle levetider er teoretiske, og
levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og ikke
minst hvor værutsatt bygningsdelen er (i forhold til f.eks sol). En brukt eiendom vil
ofte ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke
har. Dette kan være slitasjer, dårlig vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske
løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere
av slik forhold må en kjøper forvente.
Sjønnhetsfeil, overflatefeil og vanlig bruksslitasje er ikke kommentert. Takstmann
viser til kjøpers undersøkelsesplikt, denne rapporten erstatter ikke på noen måte
plikten til å undersøke eiendommen grundig, jmf avhendingslovens §3-10, 2. ledd.
Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert, og tekniske anlegg og installasjoner,
funksjoner på ovner, piper og ildsteder/fyringsanlegg mv er ikke kontrollert av
takstmann. Det er stedvis i denne rapporten henvist til dagens byggforskrifter, dette
er kun ment som en orientering.
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Overflater, generelt
Beskrivelse: Innvendige overflater på oppholds-og soverom bestående hovedsakelig av følgende:

Gulv: banebelegg, vinyl fliser, lakkert furugulv og malt betong. Fliser på dusjrom og toalett rom.

Vegg: panel i 1 og 2. etasje. Malt mur i store deler av kjeller. Fliser på dusjrom.

Himling: panel, spaltepanel, malt panel. Malt mur i kjeller.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av trepanel, malt er 8 - 16 år.

Normal tid før utskifting av linoleum er 15 - 25 år.
Normal tid før sliping og oljing av tregulv, parkett, lakkert er 10 - 20 år.
Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 15 år.
Normal tid før sliping og oljing av tregulv, parkett, oljet er 8 - 16 år.
Normal tid før utskifting av vinyl er 15 - 25 år.
Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år.
Normal tid før maling av puss, malt er 10 - 16 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Generell info :
Noe overflatebehandling må alltid påregnes ved kjøp av brukt bolig. Skjønnhetsfeil,
overflatefeil og vanlig bruksslitasje blir nødvendigvis ikke kommentert og det anbefales
derfor interessenter som vektlegger dette å selv foreta en vurdering av overflatene. Både
når det gjelder type, kvalitet og slitasjegrad. treverksgulv har pigmenter i seg og vil kunne få
fargeforskjell i farge hvor det har ligget teppe, plassert møbler etc som ikke får tilgang til
normalt dagslys/sol.

- Merknader/info : Overflater i boligen er i hovedsak fra byggeåret. Noe avskalling i maling
på betonggulv og på murvegger i kjellerbod. Ellers normal slitasje og vedlikehold utført på
overflater.

Grunn og fundamenter - Fritidsbolig
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt
Beskrivelse: Beskrivelse : Ukjent. Trolig fjell, stein og jord/leire masser i grunnen.
Tilstandsvurdering: Ikke vurdert på tilstandsnivå, da det ikke er mulighet for kontroll av

byggegrunn og stabilitet i masser uten vesentlige inngrep. Opplysninger
om grunn er antagelser.
Det presiseres at det ikke er foretatt noen geotekniske undersøkelser.

Radonmåling:
Det er ikke utført Radon målinger i boligen.
Radon målinger blir anbefalt de fleste plasser for å danne seg
et bilde av situasjonen angående risiko knyttet til eventuelt radon
eksponering. Det kan ikke utelukkes at det kan finnes forhøyede verdier.
Merk at det er krav til radonmålinger på alle utleieboliger og at tiltak må
iverksettes om resultatet er over 100 Bq/m3. Målinger er eneste reelle
mulighet for påvisninger. Nærmere info kan hentes fra kommunes
hjemmeside.

Direkte fundamentering
Beskrivelse: Beskrivelse : Oppført på grunnmur i betong.

Påkostninger: Ingen påkostninger er registrert.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det ble ikke registrert sprekkdannelse som antas å ha betydning for tilstand på synlige
områder på grunnmur. Dog opplyses begrenset med inspeksjonsmulighet. Totalt sett
betraktes grunnmur å ivareta opprinnelig tiltenkt funksjon og fremstår i normal forventet
stand på bakgrunn av visuelle observasjoner.
TG2 er satt grunnet enkelte observerte riss i grunnmur samt saltutslag på betonggulv og på
deler av grunnmur. Ukjent tilstand mot grunnmur i kjellerrom som er utforet og kledd.

Normal tid før maling av puss, malt er 10 - 16 år.
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Drenering - Fritidsbolig
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering
Beskrivelse: Synlig drensløsning : synlig drensplast rundt grunnmur.

Alder : Opplyst at det ble drenert på nytt utvendig rundt langs østveggen i ca år 2005. Ellers
drenering fra byggeåret.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.
Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Målt utslag på fukt på nedre del av grunnmur samt på betonggulv i kjeller. Ligger trolig ikke
kapillærbrytende sjikt under betongsåle. Målinger ble utført med en protimeter fuktindikator
mms2. Deler av dreneringen rundt huset er fra byggeåret. Utvendig terreng i øst har helling
mot grunnmur.

Generell info om drenering:
Eldre bygninger uten tette-sjikt (plast) mot grunn, vil stort sett alltid ha noe fukt i
konstruksjonen. Ny drenering vil kunne redusere dette, men det er ikke noe garanti for at
kjeller blir helt tørr, da det ofte er kapillært sug fra grunn.

Fukt i konstruksjonen fører ofte til saltutslag og av-flassing i nedre del av vegger.

Det er viktig at denne fukten kan fordampe og luftes ut. Utforing av kjellervegger krever
riktig utførelse, og ansees som en risiko konstruksjon.

Det skal tas særlig hensyn til at fuktighet ikke trenger inn i byggverket.
Man må begrense tilførselen av overvann til bygningens dreneringssystem mest mulig og
overflatevann må ikke renne inn til bygningen. Vann fra taknedløp må ledes bort fra
bygningen. Overvann og vann fra taknedløp overstiger ofte kapasiteten til en vanlig
husdrenering og er en utbredt årsak til fuktskader.
Opplysninger om drenering er antagelser, det er ingen kontrollmulighet av dreneringen.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Fritidsbolig
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Yttervegger
Beskrivelse: Konstruksjon: oppført i bindingsverk/reisverk over grunnmur. Ukjent type/mengde med isolasjon.

Klimaskjerm: utvendig kledd med malt/beiset trekledning.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : Kledning virker som godt påpasset/vedlikeholdt fra byggeåret. TG2 er satt
grunnet noe værpreget kledning på syd veggen 2. etasje.
Til info : utvendig kledning krever jevnlig med vedlikehold som vask/maling/beis. Samt kan
det forventes sporadisk utskiftning av enkelte bord.

Sist malt utvendig : opplyst vasket og malt/beiset i 2017.

Gjøres oppmerksom på at krav til isolasjon og tetthet i boliger er vesentlig strengere i dag
enn ved tidspunkt for oppføring av denne boligen.

Levetidsbetraktninger.
Trekledning 30-60 år.



34/21 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS - 20/00200-27 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS : Salgsoppgave Syverudveien 50

Matrikkel: Gnr 40: Bnr 13 Follo Takst AS
Kommune: 3021 ÅS KOMMUNE Myrsletta 180, 1406 SKI
Adresse: Syverudveien 50, 1433 ÅS Telefon: 957 81 845

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 16.06.2021 Side: 12 av 19

Vinduer og dører - Fritidsbolig
Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer
Beskrivelse: Konstruksjon: vinduer med koblede glass. rammer og karmer i tre.

Alder: fra byggeåret.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.

Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : Vinduer virker som normalt godt påpasset siden byggeåret. Enkelte
vinduer er subber noe til karm og har fått noe avskalling i innvendig maling (trolig etter
kondens). Stedvis noe tørr treverk/maling og skitt utvendig på enkelte vinduer.

Utvendig vedlikehold: Jevnlig blitt vedlikeholdt gjennom årenes løp.
Innvendige kondensmerker: ja.

Ytterdører og porter
Beskrivelse: Balkongdør 1. etasje (stue/oppholdsrom).

Konstruksjon : to- fløyet balkongdør med glassfelt. Malt.
Alder : fra byggeåret.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : dør fungerer til tenkt funksjon med normal slitasje fra byggeåret. TG er satt
på bakgrunn av alder og forventet levetid.

Ytterdører og porter
Beskrivelse: Ytterdør 1. etasje.

Konstruksjon : to- fløyet inngangsdør med glassfelt. Malt.
Alder : fra byggeåret.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : dør fungerer til tenkt funksjon med normal slitasje fra byggeåret. TG er satt
på bakgrunn av alder og forventet levetid.

Ytterdører og porter
Beskrivelse: Ytterdør i kjeller.

Konstruksjon : Malt ytterdør.
Alder : fra byggeåret.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : ytterdør er blitt preget av slitasje og elde. Bør vurderes utskiftet.

Innvendige dører
Beskrivelse: Innvendige malte opprinnelig tredører. Flere dører med glassfelt i 1.etasje.

Alder : fra byggeåret. Senere malt.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : dører fungerer til tenkt funksjon. Enkelte dører subber noe til karm/terskel
og har normal slitasje fra byggeåret.
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Takkonstruksjon - Fritidsbolig
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner
Beskrivelse: Konstruksjon: Saltak oppført i treverkskonstruksjon (røstet takkonstruksjon i nord).

Kaldtloft : tilgang til kaldtloft via luke/dør fra 2. etasje.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : ble observert en svank i takkonstruksjon i nord. Til info ligger det ikke
moderne dampsperre i himling mot kaldtloft. Stedvis observert hull i papp som ligger under
isolasjon (dette vil skape kondens i område med hull i pappbelegg). Bør monteres netting
eller annet insektsperre i lufteluker til luftet.

Gjøres oppmerksom på at krav til isolasjon og tetthet i boliger er vesentlig strengere i dag
enn ved tidspunkt for oppføring av denne boligen. Her vil det være stort avvik.
Undertegnende har ikke vært på yttertak. Kun inspisert fra utside bakkeplan evt. fra innside
av loft.

Opplysninger jmf. besiktigelsen: Undertegnede har ikke vært på yttertak. Kun inspisert fra
utside bakkeplan og fra innside av loft. Isolasjon etc. på loftet er ikke flyttet på ved
befaringen om ikke dette er opplyst om.

Taktekking - Fritidsbolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner
Beskrivelse: Konstruksjon : papp.

Alder : fra byggeåret.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før omlegging av asfalttakbelegg er 15 - 35 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : Takpapp har nådd sin forventede levetid.
Undertegnede har ikke vært på yttertak. Kun inspisert fra utvendig bakkenivå.

Generelt om yttertak : Som en hovedregel bør taket inspiseres minst to ganger i året - vår
og
høst. Ligger det utsatt til, gjerne oftere. Hver vår bør man undersøke om is eller snørydding
har påført taket skader. Kontrollér spesielt om alle beslag er i orden og om inntekkingene
rundt piper, ventiler, rør og overlys er tette. Om høsten bør løv og annet rusk i rennene
fjernes.

Renner, nedløp og beslag - Fritidsbolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Utvendige beslag
Beskrivelse: Beslag, takrenner og nedløp i behandlet stål/aluminium.

Alder : Ikke kjent for takstmann. Dog eldre beslag.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25 - 35 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Funksjonalitet på beslag, takrenner og nedløp er ikke utført. Kun visuelt befart uten at det
var regn ved befaring.
TG er satt på bakgrunn av observasjoner, alder og forventet levetid.

Generelt : Takrenner bør renses minst en gang pr. år.
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Terrasse, balkonger, trapper ol - Fritidsbolig
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Trapper og ramper
Beskrivelse: Utvendig Trapp :

Murt utvendig kjellertrapp i nord.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : Blitt en setning sprekk i støttemur for trapp i nord. Noe saltutslag på mur.

Trapper og ramper
Beskrivelse: Innvendig trapper :

- Støpt kjellertrapp med banebelegg i trinn.
- Lakkert furutrapp til 2. etasje/loft.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : Noe slitasje på inntrinn til 2.etasje/ loft. Ikke montert håndløper på begge
sider av trappeløp.

Balkonger, terrasser ol.
Beskrivelse: Stor uteplass i vest for boligen med utgang fra stue/oppholdsrom. Bruddskifer på grunn.

Takoverbygd ved balkongdør.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : lavt rekkverk rundt uteplass iht forskrift.

Piper og ildsteder - Fritidsbolig
Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Beskrivelse: Ildsteder: en frittstående Jøtul 602 vedovn i 1. etasje samt en peisinnstas med glassfelt i dører.

Murt vedpeis i kjellerstue med åpen innsats.

Pipetype: murt teglsteinspipe med 2 løp.

Sist branntilsyn: Ikke kjent for takstmann.

Påkostning/vedlikehold : montert peisinnsats i 1. etasje i 2015. Utført av Fyringsteknikkeren AS.
Tilstandsvurdering: Takstmann har ikke kontrollert pipe eller ildsteder. Bemerkes dog at pipe over tak er blitt noe

frostsprengt i fuger/teglstein. Anbefales nærmere undersøkelser av pipen. Peisinnstas i 1. etasje
er montert etter byggeåret.

Etasjeskillere - Fritidsbolig
Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative
avvik.

Gulvsystemer
Beskrivelse: Etasjeskille i trebjelkelag mellom etasjene.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

NS 3420 angir krav til plan-og retningsavvik for nye boliger. Det finnes ikke slike krav til en
brukt bolig og det må alltid påregnes skjevheter på eldre konstruksjoner grunnet krymp,
nedbøyinger osv. Etasjeskillere fremstår i normal forventet stand på bakgrunn av visuelle
observasjoner og enkel punktmåling med laser og punktmåling med tommestokk i stue.
Benyttet Devalt gulvlaser. Ingen store høydeforskjeller ble målt.
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Kjøkken - Fritidsbolig
Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Kjøkkeninnredning
Beskrivelse: Kjøkkeninnredning med malte (bonderød) profilerte fronter. Heltre benkeplater og benkebeslag

med nedfelt dobbel oppvaskkum med avrenningsplate i rustfritt stål. Fliser på vegg mellom
overskap og kjøkkenbenk ved vask og komfyr.
- Integrert : komfyr, kokeplate med 4 soner, micro.
- Avsatt plass for : oppvaskmaskin.
- Avtrekksvifte montert over koketopp.
- Komfyrvakt : nei.

Alder : Opplyst fra ca 2005.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : Normal bruksslitasje. Ingen unormale fuktverdier ble påvist i utsatte soner.

Hvitevarer er ikke funksjonstestet.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Fritidsbolig
Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

VVS-installasjoner, generelt
Beskrivelse: Synlig sanitæranlegg bestående av følgende:

Avløpsrør: Støpejern.
Vanntilførsel: kobber rør.
Bereder: 280 liter varmtvannsbereder er plassert i kjeller. Ukjent alder (dog er dette en gammel
bereder).

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Undertegnede har kun vurdert røranlegget med visuell undersøkelse (ikke
funksjonstesting). Full tilstandsvurdering krever spesielt utstyr og kompetanse. Hovednettet
er fra byggeåret. Normalt vil alder indikere tilstanden og samtidig forventet levetid ut fra en
gjennomsnittsbetraktning. Levetid vil være høyst usikker og forskjellig. Brukerfrekvens,
vedlikehold og vannkvalitet vil være avgjørende for levetid. Angivelse av tilstand og levetid
er dermed forstått å være usikker. Videre bemerkes at bunnledninger av den årsak følgelig
heller ikke er kontrollert.

Merknader/info : varmtvannsbereder er blitt svært gammel og er modent for utskiftning.
Hovedsakelig opprinnelig røropplegg i boligen hvor det er stedvis er blitt en del korrosjon på
kobberrør/koblinger til kobber rør. Servant i forgang ved toalett rommene er løs. Et toalett er
defekt. Div. oppgradering kan forventes.
Til info : er ved et tidspunkt opplevd tilbakeslag av kloakk i kjeller. Rør ble da spylt opp og
dels undersøkt. Eier ble da anbefalt å utføre tiltak på bunnledninger.

Levetidsbetrakninger:
Forventet levetid på armaturer 10-25 år, bereder 15-30 år og plast avløpsrør 25-75 år.
Anbefalt brukstid er noe lavere enn mulig teknisk levetid.

Varme, generelt
Beskrivelse: Opplyst varmekilder:

Gulvarme: på dusjrom
Ildsted: 3 stk. ildsteder.
Øvrig: elektriske ovner etter behov. 2 stråleovner på toalett rom i kjeller.

Tilstandsvurdering: Varmekilder er ikke funksjonstestet av takstmann og det er ikke foretatt kontroll om hvorvidt alle
rom har en varmekilde.

Levetidsbetraktninger:
Forventet levetid for varmekabler varierer med kvalitet og type, termostat har som regel lavere
levetid enn selve varmekabel.
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Brannslokking, generelt
Beskrivelse: Røykvarsler: ja.

Slukningsutstyr: ja.
Tilstandsvurdering: Ikke funksjonstestet/eller vurdert på tilstand. Eier er forpliktet i henhold til forskrifter at

røykvarslere og brannslukningsutstyr skal være installert når boligen omsettes.
Røykvarslere og brannslukningsapparat krever årlig ettersyn. Dette er ikke kontrollert av
takstmannen.

Luftbehandling, generelt
Beskrivelse: Ventilasjonsløsning:

Naturlig ventilasjon i boligen med mekanisk avtrekk fra kjøkkenventilator. Tilluft via ventiler i
vinduer.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ventilasjonen i boliger med denne alder er ikke tilfredsstillende slik vi kjenner systemer i
dag. Ventilasjonen i boligen er iht. referansenivået når boligen ble oppført. Bør vurderes
mekanisk avtrekk fra dusjrom.

Elektriske anlegg - Fritidsbolig
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Elkraft, generelt
Beskrivelse: El.anlegg bestående av:

Sikringsskap : plassert i kjeller.
Hovedsikring: 40 amp.
Sikringstype: jordfeil automatsikringer.
Overspenningsvern: ja.
Strømmåler : ja. Med automatisk avlesning.

Utført elkontroll siste 5 år: Ikke kjent for undertegnede.

Påkostninger/vedlikehold : blitt skiftet innmat i sikringsskap i senere tid.
Tilstandsvurdering: Takstmann er ikke godkjent for taksering av el.anlegg. Det foreligger kursfortegnelse i

sikringsskap.
Det antas at anlegget har tilstrekkelig kapasitet til normalt bruk. Eier kjenner ikke til problemer
med anlegget.

Fra og med 1. januar 1999 ble elektroentreprenører forpliktet til å utarbeide samsvarserklæring
til eier av elektrisk anlegg ved installasjon av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg.
Dokumentasjonen er en bekreftelse fra elektroentreprenøren at anlegget er i samsvar med
sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Kravet om samsvarserklæring
har ikke tilbakevirkende kraft.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Sitat : "Eier og bruker av anlegget som omfattes av
denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at
anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kap. 5.".

Diverse utstyr - Fritidsbolig
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for
boligens standard.
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Innredning og garnityr for våtrom
Beskrivelse: Toalett rom i kjeller. 3 stk. Forgang til toalett rommene med servant.

Alder : fra byggeåret. Senere montert toaletter.

Overflater vegg: fliser.
Overflater gulv: malt mur.
Varme gulv: nei.

Innredninger: toalett på 3 rom. Servant er plassert i forgang til toalett rommene.
Ventilasjon : luke i yttervegg på 2 av rommene.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : et av toalettene er defekt. Servant i forgang er løs.

Er ikke foretatt hulltaking i konstruksjon ved befaring.

Innredning og garnityr for våtrom
Beskrivelse: Dusjrom i kjeller.

Alder : oppusset i ca 2005.
Dokumentasjon på bad/membran : nei.

Overflater vegg: fliser.
Overflater gulv: fliser.
Varme gulv: ja.

Innredninger: servant og 2 stk. dusj soner.

Membrantype : Ikke kjent for takstmann.

Fall på gulv i dusjsone : Ja.
Høydeforskjell på gulv fra topp slukrist til topp gulvflis ved dørterskel : ca 2 cm.

Ventilasjon : naturlig.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : Blitt en del korrosjon på kobling på vanntilførselsrør (mindre drypp). Bør
vurderes mekanisk avtrekk i rommet.

Generelt om fuktavvik på våtrom:
Det er vanlig å måle forhøyet fuktverdier på vannbelastede områder men avtagende utover
gulv og vegg når det nylig har vært dusjet. Dette anses som normalt ved slike
konstruksjoner da fukt vil kunne ligge mellom flis og vanntett sjikt. Fuktmåling vil dermed
ikke kunne avsløre eventuelle svik i konstruksjonen og eventuelle påkostninger bør
vurderes opp mot forventet levetid på 15-20 år for baderom. Et baderom av eldre dato vil
fortsatt kunne ha funksjon, men det er viktig å merke at endret bruksmønster/økt
vannbelastning kan forårsake skade på disse.

Generelt om fall på gulv på våtrom:
Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må
antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at
eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.
Tilstrekkelig fall vil være 1:50 minimum 0,8 m ut fra sluket dersom dusjen er over sluket.
Hvis dusjen ikke er over sluket, må det også være fall 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt
og til sluket. Med dusj menes også stedet hvor det er tiltenkt mulighet for trinnfri dusjing.
Eller må være fall mot sluk på hele gulvet, minimum 1:100. Fallet må være jevnt fordelt i
rommet, men kan med fordel økes i dusjsonen. Våtrommets vanntette sjikt må i alle
ytterkanter nå minimum 25 mm høyere enn overkant slukrist.
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Annet - Fritidsbolig
Annet
Beskrivelse: Boligen har også følgende punkter:

- div. belysning.
- flotte plassbygde senger og garderobeskap på et soverom.
- div. plassbygde skap i kjellergang.
- div. innredninger og utstyr.
- flaggstang.

Tilstandsvurdering: Undertegnede har ikke funksjonstestet innredninger og utstyr. Ikke vurdert på tilstand.

Vedskjul/bod/lager

Bygning generelt - Vedskjul/bod/lager
Bygning, generelt
Beskrivelse: Enkel beskrivelse av bebyggelsen :

Oppført på støpte pilarer. Yttervegger i bindingsverk/reisverk med utvendig malt trekledning.
Saltak oppført i treverkskonstruksjon tekket med korrugerte stål/aluminiumsplate. 3 stk. vinduer
med enkle glass. 3 stk. labankdører.

Påkostinger/vedlikehold : Nytt taktekket ble lagt i ca 2017.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Gjøres oppmerksom på at dette bygget kun er blitt enkel visuelt befart.
- Et vindu er kunst/skadet og blitt montert en plate på utside av vegg som skjermer
vindusflate.
Til info : bygget ligger omkranset av trær og derav noe hyppigere vedlikeholdes som vask,
rensing av tak og takrenner etc. Synlig at det er vært en del mus i bygget.

Bygg for biovac/septik

Bygning generelt - Bygg for biovac/septik
Bygning, generelt
Beskrivelse: Enkel beskrivelse av bygget :

Oppført på ringmur i leca. Støpt betongsåle. Yttervegger over ringmur i isolert bindingsverk med
utvendig malt trekledning. Innvendig kledd med sponplater. Saltak i treverkskonstruksjon tekket
med shingel. Innvendig panelt himling.
Innlagt strøm. Montert utstyr for biovac.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Gjøres oppmerksom på at dette bygget kun er blitt enkel visuelt befart.
- leca ringmur er ikke utvendig pusset. Ikke montert taknedløp. En god del mose på takflate
mot nord. Takflate bør renses.
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Naust/båthus/sjøbu

Bygning generelt - Naust/båthus/sjøbu
Bygning, generelt
Beskrivelse: Enkel beskrivelse av bygget :

Oppført på støpte pilarer samt støpt såle med tilfarergulv. Yttervegger i reisverk med utvendig
trekledning saltak i treverkskonstruksjon med bordtak uten taktekket.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Merknader/info : dette bygget sees på som kondemnabelt. Sterkt preget av råteskader. Et
nærliggende tre har falt og ligger og hviler mot dette bygget.
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Adresse Syverudveien 50

Postnr 1433

Sted ÅS

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 40

Bnr. 13

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr. 149074236

Bolignr. H0101

Merkenr. A2021-1283441

Dato 24.06.2021

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeldt av Odd Magnus Langhammer

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
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Eiendomskart	for	eiendom	3021	-	40/13//

Det	tas	torbehold	om	at	det	kan	torekomme	teol,	mangler	eller	avvok	o	kartet.	Spesoelt	gjelder	dette	usokre	eoendomsgrenser	eller	der	eoendommen	okke	er	oppmålt.

Utskriftsdato:	17.06.2021
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Areal	og	koordinater	for	eiendommen

Areal 40	191,10	m Arealmerknad Hjelpelinje	vannkant

Representasjknspunkt Kkkrdinatsystem EUREF89	UTM	Sone	32 Nkrd 6617137,78 Øst 598618,15

Grensepunkter Grenselinjer	(m)

# Nkrd Øst Nøyaktigh. Nedsatt	i Grensepunkttype Lengde Radius

1 6617322,21 598529,25 36	cm Ikke	spesifisert	(IS) Geometrisk	hjelpepunkt	(99) 329,40

2 6617342,68 598604,33 36	cm Ikke	spesifisert	(IS) Geometrisk	hjelpepunkt	(99) 122,52

3 6617341,11 598610,64 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Geometrisk	hjelpepunkt	(99) 7,18

4 6617331,75 598617,03 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 11,33

5 6617247,26 598674,75 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 102,32

6 6617243,3 598676,52 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 4,34

7 6617238,24 598677,85 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 5,23

8 6617227,19 598679,94 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 11,25

9 6617198,63 598685,28 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 29,05

10 6617193,47 598686,81 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 5,38

11 6617187,78 598687,36 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 5,72

12 6617177,46 598686,73 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 10,34

13 6617167,61 598684,88 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 10,02

14 6617159,85 598682,49 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 8,12

15 6617152,2 598680,49 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 7,91

16 6617148,08 598679,79 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 4,18

17 6617081,49 598675,95 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Geometrisk	hjelpepunkt	(99) 66,70

18 6617081,55 598675,59 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Geometrisk	hjelpepunkt	(99) 0,36

19 6617079,8 598669,07 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 6,75

20 6617077,25 598663,53 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 6,10

21 6617073,31 598657,93 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 6,85

22 6617065,87 598652,43 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 9,25

23 6617057,49 598645,64 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 10,79

24 6617055,22 598643 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 3,48

25 6617047,65 598636,3 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 10,11

26 6617041,94 598632,35 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 6,94

27 6617030,37 598625,75 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 13,32

28 6617014,74 598616,85 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 17,99

2
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29 6617008,48 598603,21 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 15,01

30 6617007,7 598600,13 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 3,18

31 6617009,72 598592,98 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 7,43

32 6617014,07 598587,37 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 7,10

33 6617021,6 598580,67 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 10,08

34 6617036,51 598569,58 200	cm Jord	(JO) Rør	(54) 18,58

35 6617042,16 598566,27 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Ukjent	(97) 6,55

36 6617045,41 598564,35 200	cm Ikke	spesifisert	(IS) Geometrisk	hjelpepunkt	(99) 3,77
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Kommuneplankart

Adresse: Syverudveien 50

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring. Presentasjonen av informasjon er
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Les alt om boligkjøperforsikring på

eiendom.soderbergpartners.no

Boligkjøperforsikring

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos If Skadeforsikring NUF. 

Skadebehandlingsselskapet er Crawford & Company.

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette  
koste deg både tid og penger.

Spar 
verdifull 
tid 

Unngå 
bekymring 
og stress

Få 
advokatkostnadene 
dekket

med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis du 

oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og 

jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe

deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre

deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

NÅR 
Du kjøper forsikringen  

når du kjøper en brukt 

bolig. Da gjelder  

avhendingsloven. 

HVOR 
Hos eiendomsmegler 

senest ved  

kontraktsmøte. 

HVORDAN 
Krysses av i  

kjøpekontrakten.  

Forsikringsbevis og  

vilkår sendes per e-post.

Pris:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:

Kr 4 300
Seksjonert eiendom/aksjebolig:

Kr 7 400
Enebolig/fritid/tomt:

Kr 11 500

Få hjelpen
du trenger!

Til deg som 
kjøper bolig

Få hjelpen
du trenger!
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Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med
ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,
Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes
Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som
forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet
ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før
det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å set-
te seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på

eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente
gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til
legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som epost
og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også
for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon,
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og
eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering,
salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med
forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer
gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste
annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke
sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til,
så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,
budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det
bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er
for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et
tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i
punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig
bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er
mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan
en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten
ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet
innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får
melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør
derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom
man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
"motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører
at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom
budet i rett tid aksepteres av kjøper.
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Forbrukerinformasjon om budgivning

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med
ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,
Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes
Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som
forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet
ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før
det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å set-
te seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på

eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente
gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til
legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som epost
og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også
for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon,
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og
eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering,
salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med
forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer
gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste
annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke
sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til,
så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,
budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det
bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er
for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et
tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i
punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig
bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er
mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en
budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan
en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten
ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet,
bør budet fremmes gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet
innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får
melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør
derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom
man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
"motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører
at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom
budet i rett tid aksepteres av kjøper.
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Viktig om budgivning

DETTE BØR DU VITE OM BUDGIVING NÅR DU SKAL LEGGE INN BUD PÅ EN EIENDOM DNB EIENDOM FORMIDLER.

(Nedenstående er basert på kravene i eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-2 og 6-3)

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om 

bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

For å sikre at du ikke ”glipper” i budrunden på grunn av formelle feil, må du følge disse reglene:

• Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og 
motbud. Budet må ha tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett 
bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter 
fra budet inngis.

• Det første budet skal inngis på DNB Eiendoms budskjema, 
påført din signatur. Der skal referanse til salgsoppgaven for 
eiendommen fremkomme.

• Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. 
Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon 
eller bruker bankID når du legger inn elektronisk bud på 
dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/
personlig til megler som sørger for kopi. Annen 
oversendelse, eks sms eller e-post, er forbundet med en viss 
risiko for at opplysningene kommer på avveie.

• Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må 
samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere 
seg.

• Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye 
budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, 
må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og 
legitimere seg.

• Du kan velge mellom følgende når du skal sende inn bud:
Levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen
til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på
eiendommens side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse,
eks sms eller e-post, er forbundet med en viss risiko for at
opplysningene kommer på avveie.

• Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes

behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

• Du har selv ansvaret for at ditt bud kommer frem til megleren.

Megleren vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til

deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megleren for å

sjekke om budet er mottatt.

• Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megleren, som så

videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på

budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

For øvrig vises det til ”Bransjenorm for budgiving” på DNB Eiendoms budskjema. Bransjenormen gir deg også informasjon som er 
viktig å sette seg inn i før du gir bud.
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Viktig om budgivning

DETTE BØR DU VITE OM BUDGIVING NÅR DU SKAL LEGGE INN BUD PÅ EN EIENDOM DNB EIENDOM FORMIDLER.

(Nedenstående er basert på kravene i eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-2 og 6-3)

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om 

bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

For å sikre at du ikke ”glipper” i budrunden på grunn av formelle feil, må du følge disse reglene:

• Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og 
motbud. Budet må ha tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett 
bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter 
fra budet inngis.

• Det første budet skal inngis på DNB Eiendoms budskjema, 
påført din signatur. Der skal referanse til salgsoppgaven for 
eiendommen fremkomme.

• Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. 
Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon 
eller bruker bankID når du legger inn elektronisk bud på 
dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/
personlig til megler som sørger for kopi. Annen 
oversendelse, eks sms eller e-post, er forbundet med en viss 
risiko for at opplysningene kommer på avveie.

• Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må 
samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere 
seg.

• Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye 
budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, 
må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og 
legitimere seg.

• Du kan velge mellom følgende når du skal sende inn bud:
Levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen
til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på
eiendommens side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse,
eks sms eller e-post, er forbundet med en viss risiko for at
opplysningene kommer på avveie.

• Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes

behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

• Du har selv ansvaret for at ditt bud kommer frem til megleren.

Megleren vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til

deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megleren for å

sjekke om budet er mottatt.

• Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megleren, som så

videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på

budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

For øvrig vises det til ”Bransjenorm for budgiving” på DNB Eiendoms budskjema. Bransjenormen gir deg også informasjon som er 
viktig å sette seg inn i før du gir bud.

������ ��������� �� ��������������� ���� ��� ���� �� ������������ ��� ��������� ������ �� ������ ����� ���������� ��������� ��� 
�� �������� ����������� ����������� �������� �������� ��� ����������� �� ������������

Egenkapital:

Ønsket overtagelsestidspunkt:

EVENTUELLE FORBEHOLD/FORUTSETNINGER:

Kontaktperson:

Tlf:

Kr

Gir herved bindende bud stort, kr
på overnevnte eiendom med tillegg av 
omkostninger.

FINANSIERINGSPLAN:

Långiver:

kroner

Tlf 2: Hjem tlf:

Fødselsnummer:
Fødselsnummer:
Postnr:
E-post 2:

Sted:

Budet gjelder til og med den
Dersom annet ikke er angitt, gjelder budet til kl. 15.00(akseptfrist)

kl.

Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift

Undertegnede 1: 
Undertegnede 2: 
Adresse:
E-post 1:
Tlf 1:

Legg ved legitimasjon her Legg ved legitimasjon her

Bud på eiendommen

Oppdragsnummer:

Adresse:

Kontaktperson:

Tlf:

95

Odd Magnus Langhammer
90996028

207210119
Syverudveien 50, 1433 ÅS
gnr. 40, bnr. 13 i Ås kommune

DNB Eiendom AS er behandlingsansvarlig, og behandler de personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg, samt andre formål som  
selskapet har lov til å behandle opplysningene til i henhold til personvernforordningen. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i  
personvernerklæringen på www.dnbeiendom.no/ om‑oss/ personvern. Der finner du også informasjon om dine rettigheter som innsyn, dataportabilitet med  
mer, og kontaktinformasjon til personvernombudet.

 DNB Eiendom benytter informasjonen du oppgir i budskjemaet for å registrere ditt bud, sjekke finansiering, formidle og avholde budrunde.

DNB Eiendom AS benytter din kontaktinformasjon som navn, mobilnummer og e‑post for å sende ut spørreundersøkelser til kjøpere, for blant annet å få din  
tilbakemelding på dine opplevelser på de tjenester og produkter du er og har vært involvert i hos DNB Eiendom AS. Besvarelse av undersøkelsen er anonym.  
Resultatene benyttes til analyse, informasjon‑ og statistikkformål, for å øke DNB Eiendoms innsikt, for å kunne forbedre kundeopplevelsen, tjenestene og  
produktene. Personopplysninger knyttet til spørreundersøkelsen blir slettet etter besvarelse eller 10 dager etter utsendelse av undersøkelsen dersom denne  
ikke besvares. Dersom du ønsker å reservere deg fra å motta spørreundersøkelse, kan du gjøre det her: https:/ / delivery‑center.norstat.no/ dnb/ OptOut.  
Grunnlaget for utlevering av data til tredjeparter i behandlin‑gen er Personvernforordningens art. 6 nr 1 bokstav f.

 Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgaven datert 05.07.2021 Undertegnede er kjent med at selgeren står  
fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet  
kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Bud som megler mottar etter kl. 1500 kan ikke forventes behandlet før  
neste arbeidsdag. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil kjøperen få opplysninger om min identitet.



34/21 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS - 20/00200-27 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS : Salgsoppgave Syverudveien 50



34/21 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS - 20/00200-27 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS : Ås avis 150721 artikkel side 1

Bestill gratis 
befaring på 
norsol.no 
eller ring tlf  
411 10 100Skreddersydd

rullegardin

6 Ås AvisTorsdag 15. juli 2021nyheter

FOtO: Åsmund LøvdAL AustenÅ

Svanefamilien i Ås har skapt 
mye glede, men nå har fire 
blitt til tre. 

Åsmund A. LøvdAL  
tLf. 93496019 
asmund.lovdal@aasavis.no

ÅS: Onsdag kveld ble det meldt 
om en død svaneunge i  
dammen Smilehullet ved Stu-
dentsamfunnet i Ås. 

Torsdag morgen var den døde 
svaneungen fortsatt godt synlig i 
dammen. 

Forbipasserende har kontak-
tet Mattilsynet om fjerning av de 
døde svaneungen. 

Folkekjære fugler
Svaneparet som holder til i Smi-
lehullet og nabodammen Skogs-
dammen er det nærmeste vi 
kommer et lokalt kjendispar i 

Ås. Mange av innbyggerne i byg-
da har hatt stor glede av å følge 
med på utviklingen til svanene. 
I fjor høst var det kun en svane, 
men så duket det opp en make. 

Gleden var stor da to svaneun-
ger kom til verden. 

Svanefamilien har også stan-
set trafikken på Drøbakveien når 
de har vært på tur, som de gjorde 
forrige fredag. 

Før jul ble det observert ska-

den ene av svaneungene i dammen smilehullet er død

– Hurra!, sier ordfører 
Ola Nordal (Ap) om 
avtalen som ble 
 inngått mellom Ås 
kommune og Tine 
torsdag. 
Åsmund A. LøvdAL  
tLf. 93496019 
asmund.lovdal@aasavis.no

ÅS: Den store eiendommen 
ved Årungen, kjent som Kinns-
åsen, ble nylig lagt ut for salg av 
Tine. Onsdag bekreftet ordfø-
rer Ola Nordal at Ås kommune 
meldte sin interesse for å kjøpe 
eiendommen som inkluderer 
en stor hytte, uthus, pumpe-
hus, naust, gapahuk og brygge-
anlegg. Torsdag ettermiddag 
var avtalen i boks. 

Tomta er på rundt 40 mål og 
kommunen kjøper eiendom-
men for 5 millioner kr. 

Området er regulert til fri-
luftsliv og hensynssone for na-
tur. 

svært verdifullt
Nordal sier til Ås Avis at han er 
glad for at det ble en avtale med 
Tine og at den store eiendom-
men nå kommer på offentlige 
hender. 

– Ås kommune har i dag fått 
tilslaget på kjøp av Kinnsåsen 
med 'meierihytta'. Stor takk til 
selger Tine som ønsket å la Ås 
kommune overta eiendommen 
til takstverdi. 

– Det er svært verdifullt at vi 
på denne måten sikrer dette 
flotte området ved Årungen for 
allmennheten, og vi er takk-
nemlig for at Tine også ønsket å 
legge til rette for det.

Nordal legger til at det var 
bred politisk enighet mellom 
partiene i formannskapet om å 
legge inn bud. 

Fornøyd selger
– Vi tok en runde på dette i for-
mannskapet og det var bred 

enighet om at dette måtte vi 
prøve å få til, sier Nordal. 

Eiendomssjef i Tine, Geir 
Skuterud, sier at meierikonser-
net er glade for at kommunen 
meldte sin interesse for hytta 
og eiendommen. 

vurderer driftsformer
– Det ble en god løsning på den-
ne saken! Tine er godt fornøyde 
med at Ås kommune nå skal 
drive Kinnsåsen videre til beste 

for bygdas innbyggere, skriver 
Skuterud i en SMS til Ås Avis. 

 Hytta på tomta har vært 
brukt til blant annet utleie. Ord-
fører Nordal sier at kommunen 
nå skal vurdere hvordan de best 
kan drifte hytta. Kommunen 
har på Breivoll et godt samar-
beid med DNT om Breivoll 
gård, Nordal utelukker ikke at 
det kan bli aktuelt å inngå et 
samarbeid med noen om 
Kinnsåsen. 

– Hytta er svært godt egnet til 
ulike typer arrangementet, og 
kommunen vil til høsten se på 
hvilke driftsformer som er bes-
te egnet. Stedet har vært mye 
leid av studenter gjennom 
mange år, og en mulighet er at 
studentsamskipnaden kan drif-
te og forvalte hytta i samarbeid 
med Ås kommune. 

Kan få støtte
Ås kommune har trang økono-

mi for tiden og 5 millioner lig-
ger ikke løst og brenner i lom-
ma. Nordal mener det er for-
svarlig å gjøre en slik investe-
ring nå, spesielt fordi han er 
sikker på at kommunen kan få 
søkt om støtte fra staten til dek-
ke opp til halve kjøpesummen. 

– Det er avklart at kjøpet kan 
passe inn i ordningen for statlig 
sikring av friluftsområder, og 
kommunen vil derfor søke støt-
te fra denne ordningen. Det kan 

Kommunen kjøper prakteiendom ved Årungen

– sikrer dette flotte område for allmennheten

FiKK ønsKet OPPFyLt: Kommunestyrerepresentant for Senterpartiet Gisle Bjørneby tok til orde for at Ås kommune skulle forsøke å 
kjøpe Kinnsåsen ved Årungen. Nå har han fått ønsket oppfylt.  FOtO: inger eide nOrdseth
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Den ene av svaneungene i dammen Smilehullet er død

Gjelder Aurskog, Bjørkelangen, Løken, Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvet, Ørje, Nordre Follo, Drøbak, 
Enebakk, Nesodden, Vestby, Ås, Moss & Rygge, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Hvaler. Vi tar 

forbehold om trykkfeil, og at noen varer kan være utsolgt. Kampanjeperiode12.07.-18.07.21

FRYSTE REKER STR. 70/90  5KG 
Østlandske Formidling, 5 kg, 59,80 pr. kg

29900

PR. 5 KG

Sjekk
prisen!

GRANS COLA X  6-PK
Grans, 6x1,5 l, 5,00 pr. l eks. pant. 

 Pris gjelder kun i Viken i tidl. områder Follo, Østfold, 
Aurskog, Bjørkelangen og Løken!

45 
00

+ PANT

Sjekk
prisen!

KRONEIS 5-PK 
JORDBÆR/ SJOKOLADE
Isbjørn-Is, 5pk, 3,00 pr. is

15
00

PR. PK

59,80 pr. kg!

Grunn nr

7ÅS AviS nyheterTorsdag 15. juli 2021

Kommunen kjøper prakteiendom ved Årungen

– Sikrer dette flotte område for allmennheten

gis inntil 50 % av kostnaden i 
støtte. Takk til alle folkevalgte 
og ansatte i kommuneadminis-
trasjonen som har stått på midt 
i ferien for å få dette til. Gratule-
rer til hele befolkningen i Ås!, 
avslutter Nordal. 

Ås kommune overtar eien-
dommen 1. september. 

BrA FOr ÅS: Ordfører Ola Nordal (Ap) mener det den beste 
løsningen at Kinnsåsen kommer i offentlig eie.  
 FOtO: BOnSAk hAmmerAAS

er imPOnert Over hyttA: Gisle Bjørneby synes hytta bør 
komme flere til gode og ser for seg serveringsmuligheter der. 
 FOtO: inger eiDe nOrDSeth

kinnSÅSen: Uteplassen har utgang fra stuen hvor den innerste 
delen er overbygget.  FOtO: inger eiDe nOrDSeth

der på den ene svanen, som 
ble tatt med til dyrlege av Dy-
rebeskyttelsen. 

På grunn av påviste tilfeller 
av Fugleinfluensa i Follo frarå-
des det å mate fugler, blant an-
net svanene i Skogsdammen 
og Smilehullet. Follo Land-
brukskontor har også advart 
om at om mange gir svanene 
mat, så kan de bli for tunge til å 
ta av fra bakken. 

kamp om Skogsdammen
Mange har engasjert seg i for-
holdene svanene lever med i 
Ås. På Facebook-siden Ås 
kommunes venner har det 
gått mange livlige debatter om 
hva som er best for svanene og 
om de har det bra. 

Follo Landbrukskontor har 
fått mange henvendelser fra 
folk som er bekymret for at 
svanene ikke finner nok å spi-

se i Ås. Kristine Born hos Follo 
Landbrukskontor kunne i vin-
ter berolige med at svanene et-
ter alle kjennemerker har til-
gang på nok mat. 

Da grunneier NMBU fjernet 
en kunstig øy i Skogsdammen 
for å hindre hekking vakte det 
sterke reaksjoner. 

NMBU ønsker ikke at svane-
ne skal oppholde seg i Skogs-
dammen. 
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From: Emil Schmidt <Emil.Schmidt@as.kommune.no> 
Sent: mandag 9. august 2021 15:20 
To: Kjell Tore Wirum 
Cc: Trine Christensen 
Subject: Svar  Kinnsåsen - Rammer og retningslinjer for kjøp av fast eiendom. 
Attachments: 2012+12+12+K+protokoll.pdf 
 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Completed 
 
 
Viser til spørsmål fra kontrollutvalgssekretariatet av 9. august 2021 vedrørende rammer og retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom.  

Kommunedirektøren er ikke kjent med at det er vedtatt konkrete rammer og retningslinjer av kommunestyret vedørende kommunedirektørens myndighet 
til å gjøre kjøp og salg av fast eiendom.  
 
Kommunedirektøren jobber nå med en eiendomsstrategi hvor dette vil bli en del av saken. Kommunedirektøren vil også høsten 2021 legge frem forslag til 
økonomireglementet for Ås kommune hvor rammer og retningslinjer for kjøp av fast eiendom kan vedtas.  
 
Kommunedirektøren har i saker om kjøp av eiendom forholdt seg til det som var grunnlaget for investeringsprosjekt 0668. I vedtatt Handlingsprogram 2014 
- 2017 står det: 
 

21. Kjøp av tomter / eiendom Det er behov for kjøp av tomter for å sikre arealer for videre utbygging og utvikling av tjenestetilbudet i tråd med 
befolkningsveksten. Akkurat hvilke tomter som anskaffes, og når, vil avhengige av fremtidige veivalg for tjenestestruktur. Uansett bør det settes 
av midler til tomter, og det bør legges opp til å anskaffe tomter i god tid før utbyggingsbehov, for å styrke kommunens forhandlingsposisjon ved 
tomtekjøp. Videre vil det i budsjettene fremover settes av en samlet sum for tomtekjøp, som ikke knytter seg til enkelttomter. Dette også for å 
styrke kommunens forhandlingsposisjon. 
 
Dette er oppfølgeren fra året før hvor posten kom inn som et nytt tiltak i kommunestyret sin behandling 12.12.2012. Se vedlagte protokoll: 
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Kjøp av eiendom er videre omtalt i sak om budsjettreguleringer for 1. tertial 2018: 

https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/783284_7_1-pdf.783284o987f.pdf 

Kjøp av eiendom  

Det er i investeringsbudsjettet, prosjekt 0658 Kjøp av eiendom, avsatt midler til kjøp av kjøp av eiendom. Det er ikke vedtatt 
konkrete eiendomskjøp midlene skal benyttes til, da dette er en pott for strategiske eiendomskjøp. Dette kan f. eks være tomter med 
grense mot kommunale eiendommer (skoler, helsebygg m.m.) eller andre eiendommer kommunen bør vurdere å anskaffe. 
Rådmannen foreslår at midlene avsettes til ubundet investeringsfond og at det brukes av fond når behov oppstår. Rådmannen 
opprettholder eksisterende fullmakt til å disponere midlene til eiendomskjøp. 

Kommunestyret vedtok følgende 20.06.2018: 

https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/806134_1_1-pdf.806134od020.pdf  

1.tertialrapport 2018 tas til orientering. 

 

 

 
Med vennlig hilsen 

Emil Schmidt 
Økonomisjef 
Telefon: 6496 2031/ 959 39 657 
 

Ås Kommune 
Skoleveien 1, 1430 Ås
Sentralbord: 64 96 20 00 
post@as.kommune.no 

www.as.kommune.no 
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Fra: Kjell Tore Wirum <kjewir@lorenskog.kommune.no> 
Dato: 9. august 2021 kl. 10:37:18 CEST 
Til: Trine Christensen <Trine.Christensen@as.kommune.no> 
Kopi: Sverre Strand Teigen <sverreteigen@gmail.com> 
Emne: SV: Kinnsåsen 

  
Til: Ås kommune v/kommunedirektør 
Kopi: Ås kontrollutvalg v/leder 
 
 
Det vises til delegeringsreglementet punkt 9.6.1: 
 
9.6.1 Kjøp og salg av fast eiendom 
Rådmannen har myndighet til avgjøre kjøp og salg av fast eiendom innenfor rammer og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. 
Rådmannens myndighet omfatter ikke kjøp av tomteområder som er avsatt til bolig- og næringsformål som skal godkjennes av 
kommunestyret. 
 
 
Det vises spesielt til første setning. 
Det er ønskelig å få tilsendt rammer og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kjell Tore Wirum 
Seniorrådgiver 
Tlf./mobil: 92 88 33 92 
 

 
Org nr. 898 704 262 
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Postadresse: Postboks 304, 1471 LØRENSKOG 
Besøksadresse:  
Hovedkontor: Lørenskog rådhus, Hasselveien 6, 1470 LØRENSKOG 
Avdelingskontor Follo: Skoleveien 3, 1430 ÅS 
Avdelingskontor Buskerud: Øvre Eiker vei 14, 3048 DRAMMEN 
Nettside: www.vikus.no  
 
 
 

Fra: Trine Christensen <Trine.Christensen@as.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 3. august 2021 09:10 
Til: Kjell Tore Wirum <kjewir@lorenskog.kommune.no> 
Emne: VS: Kinnsåsen 
 
Vedlagt kort orientering om prosessen. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Trine Christensen 
Kommunedirektør 
 
Telefon: 40618048 
 
Ås Kommune 
Skoleveien 1, 1430 ÅS 
Sentralbord: 64 96 20 00 
www.as.kommune.no 
Tenk på miljøet før du printer ut denne e-posten 

 

Fra: Nils Erik Pedersen <Nils.Erik.Pedersen@as.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 3. august 2021 08:56 
Til: Sverre Strand Teigen <sverreteigen@gmail.com>; Ola Nordal <Ola.Nordal@as.kommune.no> 
Kopi: Trine Christensen <Trine.Christensen@as.kommune.no>; Emil Schmidt <Emil.Schmidt@as.kommune.no> 
Emne: SV: Kinnsåsen 
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Hei 
 
Vedlagt salgsoppgave for Syverudveien 50 (Kinnsåsen) i Ås. 
 
Kjøpet finansieres via investeringsprosjekt 0658 – Kjøp av eiendom. Dette er et investeringsprosjekt, delegert til kommunedirektøren, hvor 
mindre eiendomskjøp og -salg føres. Prosjektet føres mot investeringsfond. Årets inntekt på prosjektet er 8,5 mill. som følge av salg av to 
mindre eiendommer og tilskudd fra staten. Det er hittil i år ikke kostnadsført utgifter. 
 
Kjøp av Kinnsåsen ble gjennomført av kommunedirektøren, etter en avklarende mailutveksling mellom ordfører og 
formannskapsmedlemmene. 
 
Med vennlig hilsen 
Nils Erik Pedersen 
Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
Telefon: 481 76 740 
 
Ås Kommune 
Skoleveien 1, 1430 ÅS 
Sentralbord: 64 96 20 00 
www.as.kommune.no 
 
Tenk på miljøet før du printer ut denne e-posten 
 
 
 
 
Fra: Sverre Strand Teigen [mailto:sverreteigen@gmail.com]  
Sendt: onsdag 28. juli 2021 13:12 
Til: Ola Nordal <Ola.Nordal@as.kommune.no>; Nils Erik Pedersen <Nils.Erik.Pedersen@as.kommune.no> 
Emne: Re: Kinnsåsen 
 
Kanskje Nils Erik har den?  
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Med vennlig hilsen / best regards 
Sverre Strand Teigen 
Kontrollutvalgsleder, Ås kommune 
Mobil: (+47) 40 24 11 90 
Epost | Facebook | Twitter | Linkedin  

 
 
 
On Wed, Jul 28, 2021 at 10:03 AM Ola Nordal <Ola.Nordal@as.kommune.no> wrote: 

Hei, jeg har heller ikke salgsoppgaven. 

 

 

Med hilsen 

 

Ola Nordal 

Ordfører 

 

Telefon: 90 03 93 02 

Sentralbord: 64 96 20 00 

www.as.kommune.no 
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Fra: Sverre Strand Teigen <sverreteigen@gmail.com>  
Sendt: tirsdag 27. juli 2021 18:26 
Til: Ola Nordal <Ola.Nordal@as.kommune.no> 
Emne: Re: Kinnsåsen 

 

Takk!  

 

Kan jeg få oversendt komplett salgsoppgave? Denne er ikke lenger tilgjengelig på hjemmesiden til DNB.  

 
 

 

Med vennlig hilsen / best regards 
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Sverre Strand Teigen 
Kontrollutvalgsleder, Ås kommune 
Mobil: (+47) 40 24 11 90 
Epost | Facebook | Twitter | Linkedin  

 

 

 

On Tue, Jul 27, 2021 at 11:05 AM Ola Nordal <Ola.Nordal@as.kommune.no> wrote: 

Hei.  

Det har ikke vært avholdt noe Formannskapsmøte, det er nok bare slik noen har oppfattet det og framstilt det i media. 

Eiendomskjøpet er slik jeg oppfatter det gjort innenfor de økonomiske rammer vi har satt av til investeringsprosjekter. 

Jeg ønsket å sjekke saken med formannskapet før det ble gitt bud, og sendte dem derfor en mail om dette (videresender deg den 
og svarene). 

 

 

Med hilsen 

 

Ola Nordal 
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Ordfører 

 

Telefon: 90 03 93 02 

Sentralbord: 64 96 20 00 

www.as.kommune.no 

 

 

 

 

 

Fra: Sverre Strand Teigen <sverreteigen@gmail.com>  
Sendt: mandag 26. juli 2021 16:02 
Til: Ola Nordal <Ola.Nordal@as.kommune.no> 
Emne: Kinnsåsen 

 

Hei Ola!  
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I sommer kunne jeg lese på Facebook og i Ås avis at kommunen har kjøpt Kinnsåsen fra Tine.  

Der går det frem at formannskapet enstemmig har vedtatt dette.  

 

Jeg vil gjerne se innkalling og protokoll.  

 
 

 

Med vennlig hilsen / best regards 
Sverre Strand Teigen 
Kontrollutvalgsleder, Ås kommune 
Mobil: (+47) 40 24 11 90 
Epost | Facebook | Twitter | Linkedin  
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ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/2907-4 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunestyret Ås kulturhus, Store sal 12.12.2012 

 
Fra K-sak: 75/12  Fra kl.: 09.00 
Til K-sak: 77/12 Til kl.: 14.12 
 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Tommy Skar 
H: Ida Elisabeth Krogstad, Sverre Strand Teigen og Rubina Mushtaq 
MDG: Øystein Westerhagen Milvang 
 

Møtende medlemmer:  
A: Johan Alnes, Anne Odenmarck, Ivar Ekanger, Ina R. Libak,  
 Laila P. Nordsveen, Joar Solberg, Tone Holm Dagsvold, Marius H. Borge  
 og Ola Nordal 
H: Gro Haug, Egil A. Ørbeck, Monica Langfeldt Fjeld, Hilde Kristin Marås og  

Jan Ove Rikheim. 
FrP: Arne Hillestad, Torill Horgen, Kjetil Barfelt og Terje Michaelsen 
V: Jorunn Nakken, Olav Østerås og Inger Skjervold Rosenfeld 
Sp: Marianne Røed, Odd Rønningen og Annett Michelsen 
SV: Saroj Pal, Hege Opedal og Roberto Puente Corral 
KrF: Morten Lillemo  
 

Møtende varamedlemmer:  
A: Kjell-Ivar Brynildsen 
H: Dag Guttormsen, Håkon Ystehede og Stein Ekhaugen 
MDG: Anders Often 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård – sekretær,  
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, helse- og sosialsjef Marit R. Leinhardt, 
teknisk sjef Arnt Øybekk, økonomisjef Emil Schmidt, service- og kommunikasjonssjef 
Andreas Brodahl og plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim. 
 

Diverse merknader:  
Før møtets start ble årets bøker presentert. 
Sakene og presentasjonene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
Orientering om regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.  
I en pause kl. 9.40 – 9.45 ble ekstraordinært formannskapsmøte holdt.  
Kommunestyret behandlet deretter sak 75/12, sak 76/12, utdeling av miljøvernpris, 
sak 76/12 fortsatte, sak 77/12 og orientering om Europan12. 
 

 

Godkjent 13.12.2012 av leder Johan Alnes og nestleder Marianne Røed. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
 

K-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
75/12 12/2484 190 C11  
VIDERE DRIFT AV UNGDOMSHUSENE  
 
76/12 12/1441 145  
RÅDMANNENS FORSLAG TIL  
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016  
 
77/12 12/2947 256  
KOMMUNAL GARANTI - ÅS ARBEIDSKIRKE  
 
 
 

DIVERSE PRESENTASJONER OG UTDELING AV PRIS 
 

1. Ås bibliotek v/Gunhild Gjevjon, Anne Bratberg, Elin Solberg og Linda Rasten 
presenterte årets bøker før møtets start. 

 

2. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Ellen Grepperud, leder av sekretariatet for Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus orienterte om arbeidet - med fokus på Ås.    

 
 

3. Ås kommunes miljøvernpris 2012 - Eilif Dahls minnepris 
Etter vedtak i barn- og unges kommunestyre 28.11.2012 ble Ås kommunes 
miljøvernpris 2012 - Eilif Dahls minnepris – på kr. 5 000 ble delt ut til Kroer 4H for 
opparbeidelse av gapahuk ved Kroerløypa, i samarbeid med Kroerløypas venner.  
Diplom og blomster ble mottatt av styremedlemmer Nicholas Øverland Johnson 
og Felicia Josefine Sandman på vegne av Kroer 4H. Til stede var også 
klubbrådgiver Jørn Skuterud. 

 

4. Europan 12 
Plan- og utviklingssjef Cornelia Solheim orienterte om Europan 12 Workshop 
23.11.2012 og om videre fremdrift.
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K-sak 75/12  

VIDERE DRIFT AV UNGDOMSHUSENE  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 08.11.2012 – mindretallsanket til 

kommunestyret: 
1. Vedlagte rapport datert 18.10.12. tas til etterretning. 
2. Juniortilbudet til mellomtrinnet, gitt av ungdomshusene, avvikles. 
3. Fritidstilbudene fortsetter utviklingen av tilbudene til ungdomsgruppen i forhold til 

hva som framkommer i saken. 
 

Kommunestyrets behandling 12.12.2012: 
Olav Østerås (V) gjorde oppmerksom på at Venstre også stemte mot utsettelses-
forslaget i kommunestyret 21.11.2012 og ba om endring av protokollen slik at 
voteringen lyder:  
Utsettelsesforslaget ble vedtatt 22-11 (3V, 3Sp, 3SV, 1 KrF, 1 MDG). 
 

Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende forslag som alternativ til HOK’s innstilling: 
1. Vedlagte rapport tas til etterretning, som rådmannens innstilling. 
2. Juniortilbudet til mellomtrinnet, gitt av ungdomshusene, avvikles, som 

rådmannens innstilling. 
3. Det opprettes organer for ungdomsklubbene med beslutningsrett på visse 

områder som gjelder utviklingen av ungdomsklubbene. Organene skal ha 
representanter for ungdommen, og det skal sikres bred representasjon med 
skolene som valgkretser. HOK vedtar opplegg for disse nye organene innen 
utgangen av mars 2013. 

4. Innholdet i ungdomsklubbenes tilbud utvikles gjennom drøftinger i de besluttende 
organer og etter høring til ungdomsrådet (jf. partienes felles budsjettforslag) og 
kan omfatte ungdomskafé, varierte åpningstider, kulturtilbud, LAN o.a. 

5. Det vurderes behov for opprusting mv. av ungdomsklubbenes lokaler. 
 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Dagens aldersgrense på 18 år beholdes. 
 

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende forslag som alternativ til FrPs forslag: 
Øvre aldersgrense fastsettes av ungdomsrådet i samarbeid med de ansatte. 
 

Votering: 
V’s anmodning om endring av protokoll fra møtet 21.11.2012 ble akseptert. 
HOK’s innstilling ble enstemmig nedstemt. 
Ap’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s tilleggsforslag ble vedtatt 22-11 (3V, 3Sp,3SV, 1KrF, 1 MDG) ved alternativ 
votering mot V’s forslag. 

 

Kommunestyrets vedtak 12.12.2012: 
1. Vedlagte rapport tas til etterretning. 
2. Juniortilbudet til mellomtrinnet, gitt av ungdomshusene, avvikles. 
3. Det opprettes organer for ungdomsklubbene med beslutningsrett på visse 

områder som gjelder utviklingen av ungdomsklubbene. Organene skal ha 
representanter for ungdommen, og det skal sikres bred representasjon med 
skolene som valgkretser. HOK vedtar opplegg for disse nye organene innen 
utgangen av mars 2013. 
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4. Innholdet i ungdomsklubbenes tilbud utvikles gjennom drøftinger i de besluttende 
organer og etter høring til ungdomsrådet (jf. partienes felles budsjettforslag) og 
kan omfatte ungdomskafé, varierte åpningstider, kulturtilbud, LAN o.a. 

5. Det vurderes behov for opprusting mv. av ungdomsklubbenes lokaler. 
6. Dagens aldersgrense på 18 år beholdes. 
 
 
  

K-sak 76/12  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL  

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2013 - 2016  
 

Formannskapets innstilling 21.11.2012: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas. 
2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas. 

a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 
vedtak i statsbudsjettet for 2013. 

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 82.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil       
kr. 15.000.000. 

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-
verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht reglene for selvkost. 
 

Kommunestyrets behandling 12.12.2012: 
Anne Odenmarck (A) fremmet følgende endringsforslag til handlingsprogram med 
økonomiplan 2013 - 2016 på vegne av A, V, Sp, KrF og FrP: 
Se vedlegg til protokollen. 
 
Gro Haug (H) fremmet følgende endringsforslag til handlingsprogram med 
økonomiplan 2013 – 2016: Se vedlegg til protokollen.  
For å få punktvis votering ble verbaldelen fremmet punktvis slik:  
Gro Haug fremmet pkt. 1 og 9, Egil Ørbeck pkt. 2 og 10, Dag Guttormsen pkt. 3, 
Stein Ekhaugen pkt.4, Håkon Ystehede pkt. 5, Monica Langfeldt Fjeld pkt.6,  
Hilde Kristin Marås pkt. 7 og Jan Ove Rikheim pkt. 8. 
 
Jorunn Nakken (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen kommer tilbake med en sak om hvordan kommunen kan dekke inn 
behovet for juridisk kompetanse f.eks. i samarbeid med andre kommuner. 

 
Hege Opedal (SV) fremmet følgende endringsforslag til handlingsprogram med 
økonomiplan 2013 – 2016: Se vedlegg til protokollen. 
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Anne Odenmarck (A) fremmet følgende tilleggsforslag til handlingsprogram med 
økonomiplan 2013 – 2016: 
Kommunestyret ber rådmannen sammen med de øvrige Follokommunene fremme 
en sak om etablering av et Alternativ til vold-tilbud til innbyggerne i Follo. Dette for å 
gi et behandlingstilbud til voldsutøvere og voldsutsatte, herunder barn som lever med 
vold i nære relasjoner. 

 

Votering: 
H’s forslag til økonomiplan 2013 – 2016 ble nedstemt 25-8 (H) 
SV’ forslag ble nedstemt 29-4 (3SV, 1MDG) 
Fellesforslaget fra A, V, Sp, KrF og FrP ble vedtatt 21-11 (8H, 3SV, 1MDG) 
V’s tilleggsforslag ble nedstemt 18-15 (8H, 3V, 3SV,1KrF) 
A’s tilleggsforslag ble vedtatt 32-1 (MDG) 
H’s verbaldel punkt: 

1. ble nedstemt 18-15(8H, 4FrP, 3V) 
2. ble nedstemt 18-15 (8H, 3V, 2SV, 2FrP) 
3. ble nedstemt 18-15 (8H, 3V, 4FrP) 
4. ble nedstemt 17-16 (8H, 4FrP, 3V, 1 KrF) 
5. ble nedstemt 24-9 (8H, 1FrP) 
6. ble nedstemt 21-12 (8H, 4FrP) 
7. ble nedstemt 20-13 (8H, 1FrP, 3V, 1KrF) 
8. ble nedstemt 21-12 (8H, 4FrP) 
9. ble nedstemt 25-8 (8H) 
10. ble nedstemt 25-8 (8H) 

Rådmannens innstilling for øvrig ble vedtatt 25-8 (H) 

 

Kommunestyrets vedtak 12.12.2012: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 vedtas med de 

endringer som fremgår av vedlegg (verbaldel), vedlegg 1 (driftsendringer) og 
vedlegg 2 (investeringsendringer). 

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 vedtas med de endringer som 
fremgår av vedlegg (verbaldel), vedlegg 1 (driftsendringer) og vedlegg 2 
(investeringsendringer). 
a) Skattesatsene for 2013 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 

vedtak i statsbudsjettet for 2013. 
b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9. 
c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 

for 2013, jf. vedlegg 10. 
d) Opptak av ordinært lån på kr. 67.900.000 kr vedtas. Rådmannen gis fullmakt 

til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil       
kr. 15.000.000. 

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker og bruk i Ås kommune med 7 promille 
av takstverdien. 

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kr eller 4 % avkastning på kommunens e-
verksmidler. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond. 

g) Det opprettes selvkostfond innen vann, avløp, byggesak, kart og oppmåling, 
samt regulering. Gebyrene settes til selvkost og overskudd/underskudd 
overføres fond iht reglene for selvkost. 
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K-sak 76/12 Handlingsprogram med økonomiplan 2013 - 2016  
Vedlegg til kommunestyrets vedtak 

 
 
1. Kommunens netto driftsresultat, NDR styrkes med ca 7 mill kr fra 11,44 mill. 

Partienes forslag framgår av tabellen. 

2. Styrket satsing på helse gjennom Samhandlingsreformen 
Partiene støtter Rådmannens forslag, men styrkingen må skje gjennom noe 
mindre økning i de økonomiske rammene enn i Rådmannens forslag. Partienes 
forslag framgår av tabellen. Innarbeiding av redusert økning av rammene legges 
fram for HHS jf verbalforslag 6 g. 

3. Styrket satsing på kultur og ungdom, kr 1 200 000.- 
a. Det opprettes et Ungdomsråd jf HOK-sak 24/12 med budsjett for 2013 på    

100 000 kroner. Partienes forslag framgår av tabellen. 

b. Ås kommune ønsker å finne løsninger som gjør det mulig å flytte 
Folkebiblioteket i Nordby-området fra Nordbytun ungdomsskole til 
Vinterbrosenteret fra 1. september 2013 innenfor en kostnadsramme i 2013 på 
900 000 kroner i tillegg til ordinær bevilgning til biblioteket i Nordby.  
Vinterbrosenteret er et samlingssted for befolkningen i Nordby. Dette gjør det 
interessant å vurdere å etablere et kulturtilbud på det stedet der unge og eldre 
uansett møtes.  
Partienes forslag framgår av tabellen og innebærer at det settes av følgende 
beløp: 
- inntil 200 000 i husleie i Vinterbrosenteret for siste tertial 2013  
- 50 000 til utredning og planlegging av flyttingen 
- inntil 100 000 til ev. styrking av skolebiblioteket på Nordbytun ungdomsskole  
- inntil 300 000 til generell styrking av skolebibliotektjenesten i Ås 
- resten, dvs 250 000 eller noe mer til nytt utstyr, ombygging mv i nye lokaler 

c. Administrasjonen legger fram utredning og flytteplan, samt plan for styrking av 
skolebibliotektjenesten og skolebiblioteket på Nordbytun til behandling i HOK 
innen utgangen av april 2013 

d. Rådmannen legger fram sak for kommunestyret for endelig vedtak innen juni 
2013 

e. Rammeøkningen for 2014 og 2015 settes inntil videre til 500 000 kroner 

Det settes av 50 000 kroner til støtte til tiltak for uorganisert ungdom. HOK vedtar 
retningslinjer og tildeler tilskudd etter søknad. Søknader kan fremmes fra alle – 
men midlene skal øremerkes tiltak for uorganisert ungdom. Ungdomsrådet skal 
gis anledning til å uttale seg før midlene fordeles. Partienes forslag framgår av 
tabellen. 

Arbeidet med Grunnlovsjubileet i 2014 startes. Det bevilges 100 000 kroner over 
HOKs budsjett til starten på dette arbeidet. HOK vedtar opplegget for 
planleggingen som må inkludere en bredt sammensatt planleggingsgruppe. Det 
bevilges også midler i 2014 med grunnlag i et prosjektforslag som behandles i 
HOK. Partienes forslag framgår av tabellen. 
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K-sak 76/12 Handlingsprogram med økonomiplan 2013 - 2016  
Vedlegg til kommunestyrets vedtak forts. 

 

4. Styrket veivedlikehold 
Det settes av 5 mill kroner til ekstraordinært veivedlikehold (asfaltering, 
vedlikehold av grusveier, ny veibelysning o a) i 2013. Tiltaket finansieres 
fortrinnsvis ved avsetning av merinntekter fra 2012. Partienes forslag framgår av 
tabellen. Forslag til tiltak legges fram for HTM som vedtar vedlikeholdstiltakene. 

 

5. Endringer i investeringsbudsjettet 
Det gjøres endringer i investeringsbudsjettet for perioden 2013-2016 i tråd med 
vedlagte tabell. Endringene gjør det mulig å erverve grunn ved Granheimtunet og 
de to tomteerverv som Rådmannen foreslår. Endringene gjør det også mulig å 
starte arbeidet med modernisering av Rustad skole før 2016, men skal samtidig 
ikke forsinke ferdigstillelse av demenssenteret på Moer eller fornyingen av 
Solberg skole. 
 

6. Verbalforslag 
a. Rådmannen legger fram sak innen sommeren 2013 med sikte på tiltak for å 

styrke kommunens kapasitet og kompetanse på samfunnsplanlegging og 
næringsutvikling. 

b. Den inngåtte avtalen om seniorpolitiske tiltak står ved lag til den eventuelt 
erstattes av ny avtale. 

c. Kommunestyret forutsetter at Rådmannen har fremmet et realistisk forslag for 
vikarkostnader i barnehagene og forutsetter at Rådmannen kommer tilbake til 
Kommunestyret med forslag til inndekning dersom det er behov for større 
bevilgninger på dette området. 

d. HOK fastsetter mandat for Ungdomsrådet som bl a kan omfatte involvering i 
videreutviklingen av Ungdomsklubbene, anledning til å uttale seg til kriterier for 
tildeling av støtte til organisasjoner o.a. 

e. Kommunestyret støtter administrasjonens og skolenes satsing på bedre læring 
og ber Rådmannen komme tilbake med en oversikt over denne satsingen og i 
hvilken grad skolene samarbeider om slike tiltak og bruker de positive 
erfaringene som finnes på enkelte skoler. 

f. Ås kommune bruker 1 mill. kroner pr år til kompetansegivende videreutdanning 
for lærere. For 2013 finansieres dette ved udisponerte midler i øremerket 
videreutdanningsfond og om nødvendig med midler fra tilleggsbevilgingen 
under 2060 Grunnskole på 3,296 mill kroner. HOK får en sak om hvordan 
denne millionen best kan fordeles på kommunal andel til kursutgifter og 
vikarutgifter så snart som mulig i 2013. 

g. Rådmannen legger fram sak for HHS innen utgangen av februar for endelig 
vedtak om fordeling av redusert rammeøkning for Helse- og sosialetaten. 

h. Kommunestyret har tidligere vedtatt å etablere en seniorkontakt. 
Kommunestyret ber om at Rådmannen kommer tilbake med en sak om 
hvordan dette følges opp og i hvilken grad dette kan inngå i kommunens 
satsing på oppfølging av Samhandlingsreformen. 
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i. Fra 2014 innarbeides 2 mill kroner pr år i driftsbudsjettet til vedlikehold av veier  

j. Fra 2014 til og med 2016 innarbeides totalt inntil 10 mill kroner i 
investeringsbudsjettet til utskifting av veilys 

k. Kommunestyret forutsetter at Rådmannen følger opp vedtaket om redusert 
veisalting innenfor vedtatte budsjettrammer.  

l. Rådmannen kommer tilbake med en sak om eventuell videreføring av 
prosjektstilling innenfor PPT-tjenesten 

7. Alternativ til vold-tilbud   
Kommunestyret ber rådmannen sammen med de øvrige Follokommunene 
fremme en sak om etablering av et Alternativ til vold-tilbud til innbyggerne i Follo. 
Dette for å gi et behandlingstilbud til voldsutøvere og voldsutsatte, herunder barn 
som lever med vold i nære relasjoner. 
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KOMMUNAL GARANTI - ÅS ARBEIDSKIRKE  
 

Formannskapets innstilling: Tilsvarer kommunestyrets vedtak. 
 

Kommunestyrets behandling 12.12.2012: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunestyrets vedtak 12.12.2012: 
- Stiftelsen Ås arbeidskirke gis kommunal garanti på et lån pålydende 1 mill. kr og 

nedbetalingstid på 20 år. 
- Garantien gis som simpel kausjon og garantiansvaret nedtrappes gradvis ved 

nedbetaling av lånet.  
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Ås Arbeiderparti v/Ivar E 
11.12.2012 
 

Ås kommunes budsjett 2013 

Fellesforslag fra Ås Ap, Ås Venstre, Ås Sp, Ås KrF og Ås Frp 

1. Kommunens netto driftsresultat, NDR styrkes med ca 7 mill kr fra 11,44 mill. 
Partienes forslag framgår av tabellen. 

2. Styrket satsing på helse gjennom Samhandlingsreformen 
Partiene støtter Rådmannens forslag, men styrkingen må skje gjennom noe mindre 
økning i de økonomiske rammene enn i Rådmannens forslag. Partienes forslag framgår 
av tabellen. Innarbeiding av redusert økning av rammene legges fram for HHS jf 
verbalforslag 6 g. 

3. Styrket satsing på kultur og ungdom, kr 1 200 000.- 
a. Det opprettes et Ungdomsråd jf HOK-sak 24/12 med budsjett for 2013 på 100 000 

kroner. Partienes forslag framgår av tabellen. 

b. Ås kommune ønsker å finne løsninger som gjør det mulig å flytte Folkebiblioteket i 
Nordby-området fra Nordbytun ungdomsskole til Vinterbrosenteret fra 1. september 
2013 innenfor en kostnadsramme i 2013 på 900 000 kroner i tillegg til ordinær 
bevilgning til biblioteket i Nordby.  
Vinterbrosenteret er et samlingssted for befolkningen i Nordby. Dette gjør det 
interessant å vurdere å etablere et kulturtilbud på det stedet der unge og eldre 
uansett møtes.  
Partienes forslag framgår av tabellen og innebærer at det settes av følgende beløp: 
- inntil 200 000 i husleie i Vinterbrosenteret for siste tertial 2013  
- 50 000 til utredning og planlegging av flyttingen 
- inntil 100 000 til ev. styrking av skolebiblioteket på Nordbytun ungdomsskole  
- inntil 300 000 til generell styrking av skolebibliotektjenesten i Ås 
- resten, dvs 250 000 eller noe mer til nytt utstyr, ombygging mv i nye lokaler 

c. Administrasjonen legger fram utredning og flytteplan, samt plan for styrking av 
skolebibliotektjenesten og skolebiblioteket på Nordbytun til behandling i HOK innen 
utgangen av april 2013 

d. Rådmannen legger fram sak for kommunestyret for endelig vedtak innen juni 2013 
e. Rammeøkningen for 2014 og 2015 settes inntil videre til 500 000 kroner 

Det settes av 50 000 kroner til støtte til tiltak for uorganisert ungdom. HOK vedtar 
retningslinjer og tildeler tilskudd etter søknad. Søknader kan fremmes fra alle – men 
midlene skal øremerkes tiltak for uorganisert ungdom. Ungdomsrådet skal gis anledning 
til å uttale seg før midlene fordeles. Partienes forslag framgår av tabellen. 

Arbeidet med Grunnlovsjubileet i 2014 startes. Det bevilges 100 000 kroner over HOKs 
budsjett til starten på dette arbeidet. HOK vedtar opplegget for planleggingen som må 
inkludere en bredt sammensatt planleggingsgruppe. Det bevilges også midler i 2014 med 
grunnlag i et prosjektforslag som behandles i HOK. Partienes forslag framgår av tabellen. 



34/21 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS - 20/00200-27 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS : Møteprotokoll KST 12.12.2012

 Side 13 av 27 

K-sak 76/12 Handlingsprogram med økonomiplan 2013 - 2016  
Vedlegg til protokollen: Fellesforslag fra A, V, Sp, KrF og FrP forts. 

 

4. Styrket veivedlikehold 
Det settes av 5 mill kroner til ekstraordinært veivedlikehold (asfaltering, vedlikehold av 
grusveier, ny veibelysning o a) i 2013. Tiltaket finansieres fortrinnsvis ved avsetning av 
merinntekter fra 2012. Partienes forslag framgår av tabellen. Forslag til tiltak legges 
fram for HTM som vedtar vedlikeholdstiltakene. 

 
5. Endringer i investeringsbudsjettet 

Det gjøres endringer i investeringsbudsjettet for perioden 2013-2016 i tråd med 
vedlagte tabell. Endringene gjør det mulig å erverve grunn ved Granheimtunet og de to 
tomteerverv som Rådmannen foreslår. Endringene gjør det også mulig å starte arbeidet 
med modernisering av Rustad skole før 2016, men skal samtidig ikke forsinke 
ferdigstillelse av demenssenteret på Moer eller fornyingen av Solberg skole. 
 

6. Verbalforslag 
a. Rådmannen legger fram sak innen sommeren 2013 med sikte på tiltak for å styrke 

kommunens kapasitet og kompetanse på samfunnsplanlegging og næringsutvikling. 

b. Den inngåtte avtalen om seniorpolitiske tiltak står ved lag til den eventuelt erstattes 
av ny avtale. 

c. Kommunestyret forutsetter at Rådmannen har fremmet et realistisk forslag for vikar-
kostnader i barnehagene og forutsetter at Rådmannen kommer tilbake til 
Kommunestyret med forslag til inndekning dersom det er behov for større 
bevilgninger på dette området. 

d. HOK fastsetter mandat for Ungdomsrådet som bl a kan omfatte involvering i videre-
utviklingen av Ungdomsklubbene, anledning til å uttale seg til kriterier for tildeling av 
støtte til organisasjoner o.a. 

e. Kommunestyret støtter administrasjonens og skolenes satsing på bedre læring og 
ber Rådmannen komme tilbake med en oversikt over denne satsingen og i hvilken 
grad skolene samarbeider om slike tiltak og bruker de positive erfaringene som 
finnes på enkelte skoler. 

f. Ås kommune bruker 1 mill. kroner pr år til kompetansegivende videreutdanning 
for lærere. For 2013 finansieres dette ved udisponerte midler i øremerket 
videreutdanningsfond og om nødvendig med midler fra tilleggsbevilgingen under 
2060 Grunnskole på 3,296 mill kroner. HOK får en sak om hvordan denne 
millionen best kan fordeles på kommunal andel til kursutgifter og vikarutgifter så 
snart som mulig i 2013. 

g. Rådmannen legger fram sak for HHS innen utgangen av februar for endelig vedtak 
om fordeling av redusert rammeøkning for Helse- og sosialetaten. 

h. Kommunestyret har tidligere vedtatt å etablere en seniorkontakt. Kommunestyret 
ber om at Rådmannen kommer tilbake med en sak om hvordan dette følges opp og i 
hvilken grad dette kan inngå i kommunens satsing på oppfølging av 
Samhandlingsreformen. 
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i. Fra 2014 innarbeides 2 mill kroner pr år i driftsbudsjettet til vedlikehold av veier  

j. Fra 2014 til og med 2016 innarbeides totalt inntil 10 mill kroner i 
investeringsbudsjettet til utskifting av veilys 

k. Kommunestyret forutsetter at Rådmannen følger opp vedtaket om redusert 
veisalting innenfor vedtatte budsjettrammer.  

l. Rådmannen kommer tilbake med en sak om eventuell videreføring av prosjektstilling 
innenfor PPT-tjenesten 
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Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 

Høyres forslag til verbaldelen 
 
 

1. Administrasjonsutvalget skal holdes orientert om ansettelser i vakante og 
nyopprettede stillinger i sine regelmessige møter. 

 

2. Kostnadene for administrasjonens kontorlokaler skal reduseres. 
Administrasjonen utarbeider en plan for sitt behov for kontorareal og for 
avvikling av areal utover behovet. Planen skal være klar innen 31.05.2013.  

 

3. Ordningen med vaktmesterpool for kommunens lokaler er ingen tilfredsstillende 
løsning. Forslag til ny ordning legges fram til politisk behandling innen 
31.05.2013. 

 

4. For å få riktig beslutningsunderlag er det behov for å estimere husleiekostnader 
(husleie, strøm, varme, renhold, etc.) på enhetsnivå, med pris per m2. Med 
enhetsnivå menes de enkelte barnehager, skoler, syke og pleiehjem og øvrige 
institusjoner. Oppstart med internkontering av disse kostnader utredes innen 
31.05.13. 

 

5. Det utredes om fakturering, regnskap, lønn og eventuelt andre 
økonomioppgaver kan samles for flere kommuner i Follo og utføres av ett 
økonomikontor.  

 

6. Dyster Eldor selges i 2013 uten kommunale grunninvesteringer. 
 

7. For å unngå at pasienter havner i ventekøer skal bruk av private sykehjem og 
omsorgsboliger vurderes fortløpende. 
 

8. Høyre ber kommunestyret om en sak som redegjør for bruk av fondsmidlene til 
asfaltering i Fålesloråsen. 

 

9. Det er forslag om å investere 5,5 mill til renovering av hovedbygningene på 
Bjørnebekk asylmottak i 2013. De fremgår av 2. tertial rapport at standarden på 
bygningen er av en slik karakter at det må tas stilling til om bygningsmassen 
skal renoveres eller om driften av asylmottaket skal legges ned i 2015. Høyre 
vil ha en fullstendig kostnadsoversikt på renovering av bygningsmassen som 
sikrer en langsiktig drift før det bevilges 5,5 mill til den foreslåtte renoveringen. 
 

10. Dersom det ut fra kapasitetshensyn er mulig å velge hvilken skole man ønsker 
å gå på, skal dette gis mulighet til uten særskilt begrunnelse. Dersom det 
foreligger spesielle begrunnelser for skolebytte, eller ønske om fortsettelse i 
samme skole dersom man flytter, skal det svært gode grunner til at dette ikke 
kan oppfylles. 
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Ås SVs budsjettforslag for Ås kommune 2013 

 

Ås Sosialistiske Venstreparti har behandlet rådmannens forslag til budsjett, og initiert 
drøftingsmøter med andre partier i håp om å få til et fellesforslag. 

Hovedtrekkene i Ås SVs budsjettforslag er følgende: 

 
1. En satsing på Ungdomsråd, kr 100 000,- 

 
For å styrke ungdommens talerør i kommunen, støtter Ås SV satsingen for å opprette Ås 
ungdomsråd, jf HOK-sak 24/12. Ås SV ønsker å sette av kr 100 000,- i budsjettet til dette 
ungdomsrådet. HOK må fastsette et mandat for ungdomsrådet som også legger rammer 
for hvordan disse pengene kan disponeres.  

 

2. Realisering av miljøtiltak for veisalting, kr 285.000,- 
 

Det settes av kr 285.000,- til tiltak for avvikling av veisalting. Realisering av dette 
vedtaket vil på sikt bidra til innsparinger og mindre forurensning av grunnvann og 
vegetasjon langs veiene. 

 

3. Øke vikarbudsjett for barnehagene, kr 830 000,- 
 

Ås SV ser med bekymring på hvordan innsparinger i vikarbudsjettet for 2012 har 
redusert bemanningen for barnehagene til under anbefalt norm. Dette utgjør en trussel 
for barnas trivsel og sikkerhet, samtidig som det blir større press på de ansatte. Ås SV 
foreslår derfor å øke vikarbudsjettet fra fra kr 670 000,- til kr 1 500 000,-. 

 
4. Opprettholde satsene for SFO på 2012-nivå, kr 600 000,- 
 
Ås SV mener det er viktig og riktig å bidra til at så mange barnefamilier har muligheter for å 
ha SFO-plass for barna. Ås SV vil derfor stanse de årlige økningene i SFO-satsene, og vil derfor 
beholde satsene på nivået fra 2012. Dette tilsvarer en merkostnad på kr 600 000,-.  
 
5. Opprettholde satsene for kulturskole for barn og ungdom på 2012-nivå og etablere ti 

friplasser, kr 135 000,- 
 
Ås har et svært godt kulturskoletilbud til kommunens barn og unge. For å sikre at tilbudet 
favner om så mange som mulig, ønsker Ås SV å beholde satsene på nivået fra 2012. I tillegg 
vil Ås SV etablere finansiering til ti friplasser for barnefamilier med begrenset økonomi. 
Samlet vil denne satsingen innebære 135 000 kroner.  
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6. Utrede eiendomsskatt for Ås kommune, kr 50 000,- 
Ås SV ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i kommunen er i. Trang økonomi og 
økende gjeld har resultert i et stort etterslep på vedlikehold av veier og bygninger og 
forringet kvaliteten på tjenestetilbudet i kommunen. Situasjonen fremover blir vanskeligere, 
gitt dagens lave rentenivå, økt gjeld og utsikter til lavere overføringer til kommunen ved et 
eventuelt regjeringsskifte. Ås SV mener det ikke er økonomisk forsvarlig å hente ut midler fra 
forventede merinntekter eller fond for å bøte på denne vanskelige situasjonen.  
Ås kommune ligger på gjeldstoppen i Follo, med en gjeld på over 55 000 kroner per 
innbygger. Ås SV ønsker derfor å utrede eiendomsskatt i kommunen for å se hvordan dette 
eventuelt kan bidra til å ivareta innbyggernes interesser og behov på en best mulig måte. En 
slik utredning kan berammes til kr 50 000,-.  
 
7. Ås SV støtter rådmannens forslag til satsinger for å møte utfordringer knyttet helse, 

skole, og barnehager,  men reduserer økningen i nye stillinger, kr 2.000.000,-. 
Rådmannens langtidsplan for kommuneøkonomien beskriver behov for styrking av skole-, 
barnehage- og eldretilbud samt samhandlingsreformen som følge av at antall innbyggere 
øker og at alderssammensetningen endrer seg. Dette er investeringer som er nødvendige 
for at kommunen kan ivareta minstekrav til kommunens innbyggere.  

Ås SV mener rådmannen har den nødvendige kompetanse til å konkretisere hvordan 
kommunen skal møte disse utfordringene. Ås SV finner det imidlertid nødvendig å 
omdisponere noen av de planlagte nye stillingene for å styrke satsingen på barn, ungdom, 
og kulturtilbud i det vedlagte budsjettforslaget. Dette vil samtidig redusere kommunens 
faste kostnader i lønnsbudsjettet.  

Ås SV mener det er opp til rådmannen å vurdere innenfor hvilke områder det er mest 
hensiktsmessig å redusere den planlagte økningen i stillingshjemler – tilsvarende             
kr 2.000 000,-. 

 

8. Tilleggspunkt om seniorpolitiske tiltak, forslag fremmet i møtet: 
Avtalen om seniorpolitiske tiltak opprettholdes. Forslaget om nedskjæring på ca.  
kr. 600 000 avvises. 
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For spesielt interesserte - skisse over potensiell inntekt fra eiendomsskatt på bolig: 

2014 (0,2%; 3600 pr normalbolig; 300 kr pr måned). 
2015 (0,4 %;  7200 pr normalbolig; 600 kr pr måned). 
2016 (0,6 %; 10800 pr normalbolig); 900 kr pr måned). 
2017 (0,7 %); 16.100 pr normalbolig; 1341 kr pr måned) 

År Potensiale 
eiendomsskatt 
uten fradrag 

Eiendomsskatt 
med 
bunnfradrag 

Fradrag 
verned
e bygg 

Forslag eiendomsskatt 

Totalt mkr Skatt pr 
gj.snittsbolig   
kr pr måned 

2014 - 0,2 % 29 mkr  16,6 mkr  0,5 16,1 216 

2015 - 0,4 % 59 mkr  33,2 mkr  0,5 32,7 433 

2016 (0,6 %): 88 mkr  0,4 %  0,5 32,7 433 

2017 (0,7 %): 103 mkr  0,4 % 0,5 32,7 433 
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Arkivsak-dok. 20/00360-8 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 

PS 35/21 RAPPORT OM FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar revisors rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2020, til
orientering.

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en skriftlig tilbakemelding om
oppfølgingen av revisjonens funn og anbefalinger.

3. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS følge opp resultatet av den
forenklede etterlevelseskontrollen i forbindelse med regnskapsrevisjonen for
revisjonsåret 2021.

Vedlegg:  
Forenklet etterlevelseskontroll 2020 med revisjonsbrev - selvkost Vann og Avløp i Ås
kommune 

Saksframstilling: 
I denne saken skal kontrollutvalget behandle rapport om forenklet
etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2020. 

Vedlagt følger revisors uttalelse om Ås kommunes etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen, datert 29.06.2021. Det er i tillegg utarbeidet et eget
revisjonsbrev, datert 29.06.2021.  

Lovgrunnlag: 

• Kommuneloven § 24-9 (Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen)

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget vedtok 09.03.2021 i sak 14/21 Forenklet etterlevelseskontroll 
2020 følgende: 

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.
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Innholdet i etterlevelseskontrollen 2020  
Basert på kjennskap til kommunens rutiner og internkontroll i økonomiforvaltningen, 
områder hvor revisor allerede gjennomfører en del kontroller, samt tidligere 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner, valgte revisor for 2020 ut selvkostområdene for 
vann og avløp.  
 
Kontrollens formål var å evaluere i hvilken grad kommunen etterlever regelverket for t 
for beregning av samlet selvkost for kommunale gebyrer. 
Revisjonen valgte å se nærmere på følgende forhold: 
 
• Om beregningen av selvkost er i samsvar med regler og retningslinjer? 
• Om avsetning til og bruk av selvkostfond er i samsvar med regelverk? 
• Om kommunestyret har fastsatt gebyrsatser for alle aktuelle gebyrområder? 

 

Funn 
Gjennomgangen avdekket følgende forhold: 
 
- Det er identifisert en feil i bruken av kommunens modell for etterkalkyle i 2020 for 

området avløp. Feilen har medført at det er kostnadsført 1,6 mill. kroner forlite i lønn og 
varekjøp i modellen og at refusjoner på området er inntektsført med 2,4 mill. kroner for 
lite. Feilen utgjør nett 800 000 kroner som bør rettes i selvkostregnskapet. Dette er det 
anledning til etter selvkostforskriften § 7, 1.ledd, siden feilen har vært til ugunst for 
brukerne. 

- Endelig faktura fra Nordre Follo kommune for kjøp av vann var ikke tilgjengelig ved 
avslutning av selvkostregnskapet. Det ble benyttet et anslag pr 31.12.2020. Endelig 
faktura mottatt i 2021 viser 458 000 kroner lavere beløp enn det som er belastet 
selvkostregnskapet for 2020. Avviket mellom avsetning og faktisk kostnad bør korrigeres 
i selvkostregnskapet. 

- Det er foretatt posteringer i kommunens årsregnskap etter at regnskapstall ble lagt inn i 
selvkostregnskapets etterkalkyle. Dette har medført at det er enkelte differanser mellom 
kommunens årsregnskap i 2020 og selvkostregnskapet. 

- Det er bokført 819 000 kroner i investeringsregnskapet på avløpsområdet som ikke er tatt 
med i beregningen av kalkulatorisk rente for 2020. Anlegget er ikke tatt i bruk pr 
31.12.2020 og påvirker således ikke avskrivninger for 2020. For lite beregnet rente utgjør 
11 000 kroner i 2020. 

  

Revisors konklusjon  
Revisor bemerker følgende: 
 
«Kontrollen har avdekket at det er gjort feil i beregningen av etterkalkylen for avløp for 2020. 
 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis har vi – utover forholdet som er nevnt i 
avsnittet «grunnlag for konklusjon med forbehold» ovenfor – ikke blitt oppmerksomme på 
noe som gir oss grunn til å tro at Ås kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 
bestemmelsene som gjelder for de aktuelle selvkostområdene.»    

 
 
Kommunedirektørens uttalelse  
Kommunedirektøren har gitt en uttalelse, datert 24.juni 2021.  
Kommunedirektørens uttalelse følger vedlagt.  
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Sekretariatets vurdering  
Sekretariatet er av den formening at revisjonens attestasjonsuttalelse svarer ut den 
risiko- og vesentlighetsvurdering som var grunnlag for den forenklede 
etterlevelseskontrollen.  
 
Sekretariatet er av den formening at revisjonens attestasjonsuttalelse bør følges opp 
ved å innhente en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektør om oppfølging av 
revisjonens funn og anbefalinger. 
 
Sekretariatet er av den formening at revisjonen bør følge opp resultatet av den 
forenklede etterlevelseskontrollen i forbindelse med regnskapsrevisjonen for 
revisjonsåret 2021. 
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den vedkommende bemyndiger, bes møte 
i kontrollutvalget for å kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
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Arkivsak-dok. 20/00196-9 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 

PS 36/21 ORIENTERING FRA REVISJONEN 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 
Viken kommunerevisjon IKS vil blant annet orientere om følgende: 

Revisjonsåret 2020 
• Status oppsummering revisjonsåret 2020.

Revisjonsåret 2021 
• Status revisjonsarbeid for 2021.

Forvaltningsrevisjon 2021 
• Offentlige anskaffelser, bruk av rammeavtaler og kjøp av konsulenttjenester (frist:

september 2021)
• Plan- og byggesaksbehandling (frist: desember 2021)
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Arkivsak-dok. 21/00144-2 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 

PS 37/21 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET - 
  TJENESTETILBUDET VED MOERTUNET 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Alternativ 1 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektør på de

forhold som er tatt opp av brukerrådsrepresentantene ved Moertunet.

Alternativ 2 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt innen omsorgstjenester,

med spesielt fokus på tjenestetilbud ved institusjoner.
2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide utkast til prosjektplan

til neste møte.

Vedlegg:  
Henvendelse fra brukerrådsrepresentantene ved Moertunet 

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

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalgets leder ble i løpet av sommeren kontaktet av 
brukerrådsrepresentantene ved Moertunet. Kontrollutvalgets leder har hatt et 
Teamsmøte med en av representantene, og de har skrevet en formell henvendelse til 
kontrollutvalget. Henvendelsen ligger vedlagt. 

Henvendelse fra brukerrådsrepresentantene 
I henvendelsen bemerker Brukerrådsrepresentantene ved Moertunet, at de over tid 
har sett med stor bekymring på utviklingen og kvaliteten på tilbudet ved Moertunet i 
Ås kommune.  
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I henvendelsen til kontrollutvalget har de oppfordret kontrollutvalget om å 
gjennomføre en forvaltningsrevisjon av omsorgstjenestene ved Moertunet, der man 
blant annet gjennomgår bemanningssituasjonen, kompetanse og rutiner. 
 
Kontrollutvalgets kompetanse 
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold: 
 
▪ Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for saken 
▪ Formelle forhold, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra 

kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc. 
▪ Prosessuelle forhold, herunder blant annet saksgang, saksbehandlingstid, etterlevelse av 

rutiner etc. 

 
Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere materielle forhold, 
dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger. 
 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
I gjeldende plan for forvaltningsrevisjon er følgende aktuelle områder prioritert i 
planperioden 2020-2024: 
 

Prosjekt  Tema  

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  

Omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester til eldre: 

• 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 

 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget for det første bør ta stilling til om 
henvendelsen gir grunnlag for oppfølging. 
Hvis kontrollutvalget er av den formening at henvendelsen gir grunnlag for videre 
oppfølging, vil alternativ 1 kunne være å be om en skriftlig tilbakemelding fra 
kommunedirektør om de forhold som er tatt opp i henvendelsen til kontrollutvalget. 
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Alternativ 2, som også kan være i forlengelsen av alternativ 1, vil kunne være å 
bestille en forvaltningsrevisjon hvor de forhold som er reist i henvendelsen fra 
brukerrådsrepresentantene, blir en del av grunnlaget for problemstillinger for et slikt 
prosjekt.  
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget med alternative innstillinger. 
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Fra: Brukerrådsrepresentantene ved Moertunet i Ås 

Til: Kontrollutvalget i Ås (ved leder Sverre Strand Teigen) 

Henvendelse angående forvaltningsrevisjon av omsorgstjenestene ved Moertunet 

Brukerrådsrepresentantene ved Moertunet har over tid sett med stor bekymring på utviklingen og 

kvaliteten på tilbudet ved Moertunet i Ås. 

Med bakgrunn i dette velger vi å be Kontrollutvalget påse at det gjennomføres en snarlig 

forvaltningsrevisjon av omsorgstjenestene ved Moertunet, der man blant annet gjennomgår 

bemanningssituasjonen, kompetanse og rutiner.  Vi gjør dette etter diskusjon oss 

brukerrepresentanter imellom og etter å ha rådført oss med Pasient og Brukerombudet i Oslo - og 

Akershus  

Brukerrådsrepresentantene ved Moertunet holdt den 23.06.21 et eget møte der vi delte våre 

synspunkter og erfaringer knyttet til situasjonen på Moertunet. Det viste seg at vi, selv om vi 

representerer og er pårørende til beboere på forskjellige avdelinger, har svært like erfaringer og 

oppfatninger av utviklingen ved Moertunet etter at ny ledelse tok over  høsten 2019. 

 Vi er enige om at vi til tross for lovnader fra den nåværende ledelsen, har sett lite tegn til bedring. Vi 

observerer derimot en gradvis forverring av kvaliteten på tilbudet på Moertunet. Vi opplever at 

innsparingene og alle endringene som har skjedd det siste året går sterkt utover beboerne, ansatte 

og pårørende. Vi er dypt bekymret for konsekvensene det har for våre kjære som er beboere på 

Moertunet, og for tilbudet fremover. Under følger en oppsummering av det som ble tatt opp og 

diskutert på møtet, og som danner grunnlaget for at vi nå foreslår en forvaltningsrevisjon av 

tjenestene på Moertunet. 

I forbindelse med omorganiseringen og etter at Moertunet fikk ny ledelse har mange av de faste syke 

pleierne og helsefagarbeiderne valgt å slutte. 10 sykepleiere sagt opp sine stillinger, hvorav tre var 

avdelingsledere. Dette var ansatte som har lang erfaring innenfor demensomsorg, og som har vært 

svært dedikerte og bidratt til høy kvalitet på tilbudet på Moertunet igjennom mange år. Flere av 

disse valgte høsten 2020 å gå til lokalavisene for å formidle at omstilling og kutt hadde alvorlige 

konsekvenser for kvaliteten på tilbudet på Moertunet. Disse er blitt stemplet som illojale av ledelsen 

fordi de sa ifra.  

Etter den nye ledelsen tok over er det ansatt mye nytt personale. Vi opplever at mange nyansatte 

ikke har helsefaglig bakgrunn, har lite eller ingen erfaring innen demensomsorg og/eller snakker 

dårlig norsk. Det er i tillegg en utstrakt bruk av vikarer. Vi observerer at det på flere av avdelingene 

ikke er nok ansatte på jobb verken på dagtid eller nattestid. Mangel på kapasitet blant 

avdelingsledere og annet personale, fører til at nyansatte og vikarer ikke blir fulgt opp på tilstrekkelig 

måte og heller ikke får god nok opplæring og instrukser om hvordan de skal ivareta den enkelte 

beboers behov. Vårt inntrykk er at adekvate rutiner for utforming av tiltaksplaner og 

avvikshandtering  ikke er på plass.  

Ansatte vi har snakket med gir uttrykk for å mistrives og mange vurderer å slutte. De er overarbeidet, 

opplever at de ikke klarer å gi pasientene den hjelpen de trenger og at det er vanskelig å forholde seg 

til ledelsen. Ansatte forteller oss om kritikkverdige forhold, men ber oss ikke ta det videre fordi de er 

redde for konsekvensene det vil ha for dem. På en avdeling har det så langt ikke vært mulig å få på 

plass en ny fast avdelingsleder. Etter at avdelingsleder igjennom mange år valgte å slutte i protest 

høsten 2020, har det vært to nye avdelingsledere. Begge disse har valgt å slutte etter 2-3 måneder i 

stillingen. Den tredje starter nå i august.  



37/21 Henvendelse til kontrollutvalget - Tjenestetilbudet ved Moertunet - 21/00144-2 Henvendelse til kontrollutvalget - Tjenestetilbudet ved Moertunet : Henvendelse fra brukerrådsrepresentantene ved Moertunet

Vi ser det som overveiende sannsynlig at dårlig ledelse og medfølgende dårlige arbeidsforhold fører 

til og vil føre til at personale, med høy kompetanse og lang erfaring inne demensomsorg, fortsatt 

velger å slutte og at nyansatte bare blir værende i kort tid.  

Videre stiller vi spørsmål ved om kravene til norsk språkkompetanse og kulturforståelse som legges 

til grunne ved nyansettelser er gode nok. Det har alltid vært en del personale med utenlandsk 

opprinnelse på Moertunet. Dette har ikke utgjort noe stort problem tidligere, men vi opplever nå en 

rekke utfordringer/problemer knyttet til at mye av det nye personalet snakker dårlig norsk og/eller 

har manglende norsk kulturforståelse. Det fører til misforståelser mellom personale og beboere, og 

mellom personale og pårørende, og man kan lure på hvordan det påvirker de ansattes evne til å gi 

god omsorg.  Vi opplever at det faktisk er så alvorlig at de ansatte ikke alltid er i stand til å oppfatte 

sine arbeidsoppgaver eller gi god omsorg til beboerne.  

 

Vi har i møter med avdelingsleder/ledelsen tatt opp at ansatte snakker for dårlig norsk. Vi er blitt 

bedt av ledelsen om å melde ifra til avdelingsleder/enhetsleder og navngi ansatte som vi opplever 

ikke snakker godt nok norsk slik at de kan gjøre noe med sammensetningen av personalet. Vi føler 

oss ikke komfortable med å navngi ansatte når vi vet at mange ansette har et anstrengt forhold til 

ledelsen. Det er ledelsens ansvar å kjenne sine ansatte og sørge for at personalet snakker godt nok 

norsk.  

 

Til sist vil vi påpeke at mangel på åpenhet og vilje til å samarbeide fra ledelsens side gjør det svært 

vanskelig for oss å fylle våre roller som brukerrådsrepresentanter.  

Ledelsen sendte oss i forbindelse med opprettelse av brukerrådet en kort beskrivelse av brukerrådets 

formål: 

 «” For å styrke pasientenes medbestemmelse og medvirkning i utforming og gjennomføring av deres 

tjenestetilbud, er det en forutsetning at de er med i planleggingen. Pasientene skal på forhånd 

orienteres om endringer av betydning for deres liv og trivsel på institusjonen og skal gis anledning til 

å uttale seg”. Ved Moertunet er Brukerrådet pasientenes «stemmer» og bringer frem deres 

synspunkter og ønsker.»  

Vi opplever så langt ikke at vi som representanter for pasientene og deres pårørende får være med i 

planleggingen av tjenestetilbudet. Brukerrådsmøtene er i det store og hele enveiskommunikasjon fra 

ledelsen til oss. På møtene bruker ledelsen mye tid til å informere om «nye» rutiner som risikotavler 

og musikkterapi, men dette hjelper lite når vi opplever at de mest essensielle tjenestene ikke er på 

plass.  

Det virker ikke som om det er rom til å diskutere det vi virkelig synes er viktig på møtene. Vi blir bedt 

om å informere ledelsen i forkant av møtene om saker vi ønsker å ta opp, men så blir vi fortalt at 

disse passer det bedre å ta opp på et mindre møte med avdelingsleder. Slik «unngår» man at saker vi 

anser som viktige blir diskusjonstema på brukerrådsmøtene. 

Som vedlegg (se vedlegg 1 nedenfor) følger noen eksempler på opplevelser/hendelser knyttet til det 

som er beskrevet over. Disse er enten opplevd av oss brukerrådsrepresentanter eller formidlet til oss 

av andre pårørende. 
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Med vennlig hilsen, 

Karoline Nøstrud, Kari Isaksen, Stein Falkø, Frank Jakobsen, Marianne Espesæter og Kjetil Kohmann. 

 

  

Vedlegg 1: Oversikt over hendelser/opplevelser 

• Flere pårørende har vært vitne til at deres kjære fort er blitt mye dårligere den siste tiden. De 

mistenker at det skyldes at de ikke ivaretas godt nok, men de synes det er vanskelig å si med 

sikkerhet hvor mye som skyldes dårlige forhold på Moertunet og hvor mye som skyldes sykdommen 

til beboeren. På grunn av pandemien har mange i lengre perioder ikke hatt mulighet til å besøke sin 

kjære regelmessig og dermed ikke fått sett hvordan det står til. 

• Når brukerrådsrepresentanter (BR)/pårørende kommer på besøk på dagtid får de inntrykk av 

at de ansatte er veldig opptatt og ikke klarer å hjelpe alle beboerne. De har ikke kapasitet til å 

aktivisere beboerne. Pårørende reagerer på at deres kjære ligger i sengen når de kommer på besøk 

på ettermiddagen og verken er blitt stelt, fått medisiner eller frokost/lunsj.  

• Nattevakt har ikke kapasitet til å følge opp alle beboerne. I forbindelse med at moren til en 

BR var alvorlig syk sov familien over hos henne på skift. Hver natt kom det en annen beboer inn på 

rommet hennes 4-5 ganger i løpet av natten. Opplevelser som dette gjør at pårørende føler at de 

burde vært til stede nattestid for «å passe på». 

• Når pårørende kommer på besøk kan det virke som om ingen har oversikt. Pårørende får ikke 

svar på enkle spørsmål angående sin kjære. Pårørende ber (både muntlig og skriftlig) om at de 

ansatte finner ut av det de lurer på, men det skjer ingenting.  

• Ansatte mangler kunnskap om og kjennskap til den enkelte pasient. En BR besøke sin kone 

nylig og fant henne i dårlig form. Fingrene hennes var gule, noe som med en gang fikk han til å 

mistenke at hun ikke hadde tatt medisinen sin (da medisinen gir fra seg gulfarge). Ingen kunne gi han 

svar på om moren hadde klart å ta medisinen sin. Hadde de ansatte på jobb kjent moren hadde de 

visst at de måtte passe på at hun tok medisinen sin.  

• Ansatte kjenner ikke til viktige forhold knyttet til forholdet mellom beboer og pårørende. 

Pårørende har opplevd at ansatte lot beboer ringe dem hjemme når dette ikke var ønsket. Dette ble 

opplevd som svært belastende for den pårørende.  

• Flere pårørende har opplevd at deres kjære har fått fallskader. Konen til en BR har hatt seks 

fallskader i senere tid. Familien savner en tiltaksplan på dette og har ikke mottatt noe forslag fra 

Moertunet ang. hva som kan gjøres for å hindre nye fall. Han og familien tror at årsaken til 

fallepisodene er at det ikke er nok personale på jobb. Da en annen BR, sammen med familien, 

besøkte sin mor i januar oppdaget de at hennes venstre håndledd var veldig hovent og at hun hadde 

så vondt at hun ikke klarte snakke vanlig. De pårørende reagerer på at de ansatte på jobb på 

tidspunktet ikke var klar over skaden og at den ikke var journalført.  

• Det går igjen at det er mangel på rutiner rundt påkledning, vasking av klær og ivaretagelse av 

eiendeler. Flere pårørende har gitt tilbakemelding om at de kommer på besøk og at deres kjære ikke 

er kledd godt nok (varmt nok) eller er kledd upassende. Pårørende får heller ikke beskjed når 

beboeren mangler noe (klær, sminke etc). 
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• Frisøren som i en årrekke har klippet håret til beboerne på Moertunet, og som dermed vet 

godt hvordan hun skal forholde seg til mennesker med demens, sa tidligere i sommer fra seg 

oppdraget på Moertunet på grunn av for mye rot.   

• Flere pårørende har den siste tiden fått forespørsel om å følge sin kjære til tannlege og frisør 

(fordi frisøren ikke lenger tar oppdrag på Moertunet). Noen er blitt spurt om å stille opp på veldig 

kort varsel. Tidligere har Moertunet alltid organisert dette selv og beboere er blitt fulgt av en ansatt. 

Har de ikke nok kapasitet til å selv følge beboere? 

• Vi opplever jevnlig at ansatte, på grunn av dårlig norskkunnskaper, har problemer med å 

forstå hva pårørende eller beboere sier. Vi opplever også at vi har problemer med å forstå hva 

ansatte sier når de ringer oss. En BR var nylig på besøk hos sin mor og spurte ansatte «Om mor hadde 

mottatt post?». Det var to ansatte på jobb og ingen forstod spørsmålet. De ansatte kom til slutt bort 

til BR med penn og papir.  

• Vi har bedt ledelsen om på forhand å bli informert om større endringer på avdelingene (for 

eksempel endringer i bemanning). Dette er blitt tatt opp på brukerrådsmøtet, men vi opplever at 

ledelsen motvillig gir fra seg slik informasjon og at vi gjentatte ganger må etterspørre det. Når vi først 

mottar informasjonen blir det gjerne presentert på en slik måte at det er vanskelig å forstå og 

vurdere hva slags innvirkning det faktisk har på avdelingen og beboerne.  

• Vi bruker veldig mye energi på å etterspørre og påminne ledelsen. Primærkontaktsystemet er 

et eksempel. Det er noe som skulle ha vært på plass og var på plass på mange av avdelingene 

tidligere, men som forsvant etter at den nye ledelsen tok over. Systemet begynner nå å komme på 

plass igjen, etter gjentatte påminnelser og etterspørsler fra oss. 
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Arkivsak-dok. 20/00202-17 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 

PS 38/21 REFERAT OG ORIENTERINGER 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 

Referatsaker (RS): 
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Saksprotokoll 
 

 

Kontrollutvalget - Årsrapport 2020 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  21/00617 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 20/21 24.03.2021 

2 Kommunestyret 30/21 05.05.2021 

3 Kommunestyret 50/21 16.06.2021 

 

  
 

Kommunestyrets behandling 16.06.2021: 
Votering: (32 stemmer) 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 16.06.2021: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020, til orientering. 
 

 
 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 18. juni 2021 

 
Lene Henriksen Lilleheier 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Ås kommune 
 
Dato: 01.06.2021 kl. 18:00 
Sted: Lille sal, Ås kulturhus 
Arkivsak: 20/00195 
  
Tilstede:  Sverre Strand Teigen (H) leder, Håkon Lars Henriksen (H) 

nestleder, Ina Alvilde Rangønes Libak (Ap), Torill Horgen (FrP) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Oddvar Kolstad (Ap) for Liv Marit Korslund (Sp) 

  
Forfall:  Liv Marit Korslund (Sp) 
  
Andre: Trine Christensen, kommunedirektør 
  
Viken 
kommunerevisjon 
IKS: 

Steinar Neby, stedlig leder 

  
Protokollfører: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær Vikus 
  

 
 
Ås, 01.06.2021 
 
 

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

Saker til behandling 

27/21 20/00200-
24 

Orientering om status for kommunens smittevern- og 
vaksinearbeid 3 

28/21 20/00362-
13 Økonomirapport 1 tertial 2021 4 

29/21 20/00196-7 Orientering fra revisjonen 5 

30/21 20/00201-3 Kontrollutvalget - Regnskapsrapport pr 11.mai 2021 6 

31/21 20/00202-
14 Referat og orienteringer 7 

32/21 20/00208-
14 Eventuelt 8 
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27/21 Orientering om status for kommunens smittevern- og 
vaksinearbeid 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Ås kommune 01.06.2021 27/21 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunedirektør Trine Christensen holdt en presentasjon om kommunens 
smittevern- og vaksinearbeid. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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28/21 Økonomirapport 1 tertial 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Ås kommune 01.06.2021 28/21 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar økonomirapport 1.tertial 2021 til orientering.  
 
 
Møtebehandling 
Kommunedirektør Trine Christensen orienterte om økonomisk status. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar økonomirapport 1.tertial 2021 til orientering. 
[Lagre]  
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29/21 Orientering fra revisjonen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Ås kommune 01.06.2021 29/21 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Stedlig leder Steinar Neby orientere om blant annet følgende: 
 
Regnskapsrevisjon  
• Status oppsummering årsoppgjørsrevisjon for 2020. 
 
 
Forenklet etterlevelseskontroll 2020 
• Selvkostområdene Vann og Avløp (frist: 30.06.2021). Arbeidet pågår og revisjonen har 

som målsetting å legge frem rapporten i første møte etter sommeren. 
 
 
Forvaltningsrevisjon 2021 
• Offentlige anskaffelser, bruk av rammeavtaler og kjøp av konsulenttjenester (frist: 

september 2021). Vil gjennomføre spørreundersøkelse innen kort tid. 
• Plan- og byggesaksbehandling (frist: desember 2021) 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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30/21 Kontrollutvalget - Regnskapsrapport pr 11.mai 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Ås kommune 01.06.2021 30/21 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar regnskapsrapport pr 11.mai 2021 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
Leder tok opp problemstilling rundt kompensasjon/godtgjørelse for bruk av mobildata 
i forbindelse med fjernmøter i politiske fora. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar regnskapsrapport pr 11.mai 2021 til orientering. 
 
[Lagre]  
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31/21 Referat og orienteringer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Ås kommune 01.06.2021 31/21 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 08/21 Kontrollutvalget - Årsrapport 2020, saksprotokoll KST sak 30/21 

 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 31/21 Protokoll Kontrollutvalget i Ås kommune 11.05.2021 
OS 32/21 Follo Ren IKS Årsrapport 2020 
OS 33/21 Aktuelle orienteringer 2021 
OS 34/21 Behandlede saker 2021, pr 25.05.2021 
OS 35/21 Oversikt over saker til behandling 2021, pr 25.05.2021 

 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
  



38/21 Referat og orienteringer - 20/00202-17 Referat og orienteringer : Protokoll Kontrollutvalget i Ås kommune 01.06.2021

 8  

32/21 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Ås kommune 01.06.2021 32/21 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Møtebehandling 
Ingen nye saker. 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
[Lagre]  
 
 
Møtet hevet kl. 18:45. 
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2021
Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og 
utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn 
og unge og deres oppvekstmiljø. Indikatorene som 
presenteres i profilen er valgt med tanke å fremme 
barn og unges oppvekstmiljø, og må tolkes i lys av 
kunnskap om lokale forhold. 

Utgitt av: 
Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo.   
Ansvarlig redaktør: Camilla Stoltenberg
E-post: oppvekstprofiler@fhi.no  

Statistikken er hentet fra Kommunehelsa 
statistikkbank per mai 2021, og er basert på kommune- 
og fylkesinndeling per 1.1.2020  

Illustrasjon: FHI
Bokmål

Batch 3105211233.0806211338.3105211233.0806211337.09/06/2021 8:21

Oppvekstprofilene er utarbeidet i samarbeid mellom 
fem ulike direktorater og Folkehelseinstituttet, på 
oppdrag fra 0–24-samarbeidet. 

Ås
Tema for årets profiler er trivsel, læring og gjennomføring i skolen. 
Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer. 

Nedenfor presenteres noen indikatorer om barn og unge i kommunen:

• Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i lesing er lavere 
enn i landet som helhet. Les mer på midtsidene om betydningen av 
grunnleggende ferdigheter som lesing.

• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er plaget av ensomhet, er 
ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-
undersøkelsen.

• Andelen som gjennomfører videregående opplæring, er høyere enn 
landsnivået. Klikk på indikator nummer 14 i barometeret på side 4 for å 
se hvordan gjennomføringsgraden i kommunen varierer med foreldrenes 
utdanningsnivå. Se også figur 5 på midtsidene for tall fordelt etter 
innvandrerbakgrunn.

• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med vedvarende 
lavinntekt, er lavere enn i landet som helhet. Vedvarende lav 
husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en 
treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i 
Norge. I barometeret på side 4 finnes flere indikatorer på hvordan 
levekårsforholdene er for barn og unge i kommunen.

1   Oppvekstprofil for 3021 Ås, 2021. Antall barn 0-17 år per 1. januar 2021:   4365
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Å føle seg trygg, oppleve tilhørighet og å trives er 
grunnleggende betingelser for en god oppvekst. Barn 
tilbringer mye tid i barnehagen og på skolen, noe som gjør 
disse til sentrale arenaer for kommunene i deres arbeid med 
barn og unges oppvekstmiljø. Barnehagen og skolen gir barn 
og unge kunnskap og ferdigheter de trenger til senere 
utdanning og deltakelse i samfunnsliv. 

Under koronapandemien har barnehagene og skolene i 
perioder vært stengt. Barn og unge har opplevd endring i 
hverdagen, med mer digital undervisning og hjemmeskole, 
særlig for de eldste barna. Med unntak av noen indikatorer, 
blant annet under temaområdet barnehage og skole, er de 
fleste tallene i årets oppvekstprofiler hentet fra perioden før 
pandemien brøt ut. Vi vet fortsatt for lite om hvilke 
konsekvenser pandemien har hatt for trivsel og læring blant 
barn og unge. I årene fremover vil vi kunne få et bedre 
kunnskapsgrunnlag fra denne perioden. 

Barnehageårene 

Barnehagen skal gi en god start og bidra til barns utvikling 
gjennom omsorg, lek og læring. En barnehage med høy 
kvalitet kan ha en positiv påvirkning på barns språklige og 
sosiale utvikling, og gir dermed mulighet til å danne et godt 
grunnlag for skolestart og videre utvikling. For barn fra 
familier med lav sosioøkonomisk status eller barn i familier 
med innvandrerbakgrunn kan barnehagen ha spesielt stor 
betydning. 

Barnehager som oppfyller normene for grunnbemanning og 
pedagogtetthet gir gode rammer for barns utvikling og for trygge 
relasjoner mellom barn og voksne. Se figur 1 for andelen barn i 
barnehager som oppfyller kravene til bemanning.Personalets 
kompetanse til å inngå i gode relasjoner og støtte barns lek og 
læringsprosesser er vesentlig for at barn skal trives og være 
inkludert i barnehagen. 

Trivsel, vennskap og mobbing 

De aller fleste barn og unge trives i barnehagen og på skolen. 
Trivsel henger ofte sammen med mestring, læring og sosial 
støtte. 

Relasjonen mellom voksne og barn og vennskapet mellom 
jevnaldrende er viktige faktorer for trivsel. Vennskap er en kilde 
til sosial og følelsesmessig støtte, i tillegg kan gode vennskap 
beskytte mot mobbing og ekskludering. Se figur 2 for andelen 
ungdomsskoleelever som oppgir at de har en fortrolig venn. 

Ikke alle barn og unge finner venner og opplever tilhørighet på 
skolen. Mobbing kan gi alvorlige konsekvenser for trivsel og 
gjennomføring i skolen. I tillegg kan det føre til psykiske vansker, 
selvmordstanker og utagerende atferd. Figur 3 viser tall på 
mobbing i kommunen. På Utdanningsdirektoratets hjemmesider 
kan man lese mer om virkemidler som kan styrke og fremme et 
inkluderende skolemiljø. Programmer kan være en støtte i 
skolenes systematiske arbeid med mobbing, problematferd og 
psykisk helse. På Ungsinn.no finnes oversikter over virksomme 
programmer. 

Figur 2. Andel ungdomsskoleelever som oppgir at de helt sikkert eller 
tror de har minst en venn de kan stole fullstendig på og betro seg til 
(Ungdata).   

Trivsel, læring og gjennomføring i skolen 

Figur 1. Andel barn som går i barnehager som oppfyller kravet til 
grunnbemanning og pedagogisk bemanning, av alle barn som går i 
barnehager (2020). 

2   Oppvekstprofil for 3021 Ås, 2021. Antall barn 0-17 år per 1. januar 2021:   4365
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Tidlig innsats og tilpasset opplæring i skolen 

Gjennom et godt pedagogisk tilbud skal skolen gi elevene 
mulighet til læring og utvikling uavhengig av elevenes 
forutsetninger. Elevenes tidligere skoleprestasjoner er den 
faktoren som har størst betydning for om elevene fullfører og 
består videregående opplæring. Innsats for å øke barn og 
unges grunnleggende ferdigheter som lesing og regning i 
grunnskolen kan bidra til å bedre elevenes skoleprestasjoner. 
Elever som har foreldre med høyere utdanning får i 
gjennomsnitt bedre karakterer i grunnskolen enn elever av 
foreldre med kort utdanning. Figur 4 viser gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng etter foreldrenes utdanningsnivå.

Elever som får opplæring tilpasset sine behov lærer mer, 
trives bedre og har større sannsynlighet for å fullføre 
skolegang og komme ut i arbeidslivet. Mange barn og unge 
har behov for en tidlig, samtidig og samordnet innsats fra 
ulike sektorer. Det er viktig å sette inn tiltak så snart en 
utfordring avdekkes, og at elever som ikke har et 
tilfredsstillende utbytte av det ordinære tilbudet får tilbud 
om spesialundervisning. Målet skal være å øke 
sannsynligheten for at elevene får en god utvikling videre. 

Gjennomføring av videregående opplæring

Gjennomføring av videregående opplæring kvalifiserer for 
jobber og videre utdanning, og gir dermed bedre muligheter 
for at unge skal lykkes på arbeidsmarkedet og for aktiv 
deltakelse i samfunnet. Samfunnskostnadene ved at en 19-
åring står utenfor arbeidslivet frem til fylte 62 år utgjør 15,9 
millioner kroner. Gjennom tidlig innsats i barnehage og skole 
har kommunene mulighet til å bidra til at flere unge 
gjennomfører videregående opplæring. 

Figur 5 viser andelen i kommunen som har gjennomført 
videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse 
henholdsvis fem/seks år etter påbegynt opplæring. Tallene 
vises også etter innvandrerbakgrunn. Unge innvandrere som 
kommer til Norge sent i skoleløpet med lite eller ingen 
utdanning fra opprinnelseslandet har ofte behov for 
samordnet støtte fra ulike kommunale etater. 

Jo bedre vi som samfunn lykkes med å legge til rette for at 
alle barn og unge opplever mestring og deltakelse i skole 
og barnehage – og får utviklet sitt potensiale, jo flere vil 
gjennomføre utdanningsløpet og senere kunne delta i 
arbeidslivet. Dette krever en helhetlig oppfølging der 
sektorene samarbeider om barn og unge og deres familier. Å 
sørge for at barn og unge trives og gjennomfører skolen er 
viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling.  

Teksten med referanser finnes på FHI.no/Oppvekst. 

I tillegg til indikatorene i Oppvekstbarometeret på side 4 finner du 
flere indikatorer i Kommunehelsa statistikkbank.

Figur 3. Andel elever på 7. og 10. trinn som oppgir at de har opplevd 
mobbing fra andre elever de siste månedene, i prosent av alle som 
deltok i Elevundersøkelsen (2018/2019-2020/2021).   

Figur 4. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng ved avsluttet grunnskole 
på 10. trinn i kommunen, totalt og fordelt etter foreldrenes høyeste 
utdanningsnivå (2018-2020). 

Figur 5. Andel i kommunen som har gjennomført videregående 
opplæring, status fem/seks år etter påbegynt opplæring. Totalt og 
fordelt etter innvandrerbakgrunn og kjønn (2017-2019).  

3   Oppvekstprofil for 3021 Ås, 2021. Antall barn 0-17 år per 1. januar 2021:   4365
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Oppvekstbarometer for kommunen  
I oversikten nedenfor sammenlignes 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 indikatornavnene for å se utvikling over tid i kommunen. I 
Kommunehelsa statistikkbank finnes flere indikatorer og utfyllende 
informasjon om hver enkelt indikator.  

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en utfordring 
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 og k = kjønnsstandardisert

** = tall fra Ungdataundersøkelsen mangler, les mer om mulige årsaker

1. 2021. 2. 2021, 0-17 år. 3. 2017-2019, barn som bor i husholdninger som i en treårsperiode har en gjennomsnittlig inntekt under 60 % av nasjonal median. 4. 2019, trangboddhet 
defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 5. 2017-2019, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 6. 2019. 7. 2019, omfatter hjelpetiltak og omsorgstiltak. 8. 2020, 
barn som går i barnehager der kravet til både grunnbemanning og pedagogisk bemanning er oppfylt. 9./10. Skoleårene 2017/2018-2019/2020. 11./12. Skoleårene 2018/2019-
2020/2021. 13. 2018-2020, ved avsluttet grunnskole på 10. trinn. 14. 2017-2019, omfatter elever bosatt i kommunen. 15. U.skole, svært eller litt fornøyd. 16. U.skole, svarer «ja, jeg er 
med nå». 17. U.skole, opplever at nærområdet er trygt på kveldstid. 18. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 19. U.skole, daglig utenom skolen. 20. 2019-2020, oppgir at man 
kan svømme 200 meter ved nettbasert sesjon 1. 21. U.skole, svært eller litt fornøyd. 22. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 23. 2017-2019, brukere av 
primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 24. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 25. 2019-2020, oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 26. 2017-2020, KMI som tilsvarer over 25 
kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 27. U.skole, bruker Paracet, Ibux eller lignende minst én gang i uka. 28. U.skole, drukket så mye at de har følt seg 
tydelig beruset én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 29. U.skole, har brukt cannabis én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 30. 2016-2020. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, 
Ungdataundersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Utdanningsdirektoratet, Vernepliktsverket, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 
primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen i Helsedirektoratet) og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se Kommunehelsa statistikkbank.

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Kommune Fylke Norge Enhet (*)

Be
fo

lk
-

ni
ng

1 Andel barn, 0-17 år 21,4 21,5 20,6 prosent

2 Innvand. og norskf. med innv.foreldre 22,6 22,8 19,5 prosent

Le
ve

kå
r

3 Vedvarende lavinntekt (hush.), 0-17 år 9,1 12 12 prosent

4 Bor trangt, 0-17 år 17 17 19 prosent

5 Barn av enslige forsørgere 12,2 14,8 14,8 prosent

6 Ikke i arbeid eller utdanning, 16-25 år 8,7 11,5 11,5 prosent (a,k)

7 Barn med barnevernstiltak, 0-17 år 4,5 4,1 4,2 prosent

Ba
rn

eh
ag

e 
og

 sk
ol

e

8 Bemanning i barnehage, oppfylt 99 55 67 prosent

9 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. tr. 16 22 23 prosent (k)

10 Laveste mestringsnivå i regning, 5. tr. 19 23 23 prosent (k)

11 Trives på skolen, 7. trinn 89 89 88 prosent (k)

12 Mobbes på skolen, 7. trinn 6 5,9 5,9 prosent (k)

13 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 43,7 42,6 42,3 poeng (k)

14 Gjennomføring i vdg. opplæring 83 79 77 prosent (k)

Fr
iti

d 
og

 n
æ

rm
ilj

ø

15 Fornøyd med lokalmiljøet, 2019 66 69 68 prosent (a,k)

16 Med i fritidsorganisasjon, 2019 69 64 65 prosent (a,k)

17 Trygt i nærmiljøet, 2019 88 85 85 prosent (a,k)

18 Ensomhet, 2019 22 22 22 prosent (a,k)

19 Skjermtid over 4 timer, 2019 29 34 34 prosent (a,k)

20 Kan svømme, 17 år 90 89 88 prosent (k)

He
lse

 o
g 

he
lse

at
fe

rd

21 Fornøyd med helsa, 2019 72 71 70 prosent (a,k)

22 Depressive symptomer, 2019 16 16 15 prosent (a,k)

23 Psykiske sympt./lidelser, 15-24 år 137 162 163 per 1000 (a,k)

24 Søvnproblemer, 2019 29 28 28 prosent (a,k)

25 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år 21 25 27 prosent (k)

26 Overvekt og fedme, 17 år 20 21 22 prosent (k)

27 Reseptfrie smertest. ukentlig, 2019 17 16 17 prosent (a,k)

28 Alkohol, har vært beruset, 2019 12 13 13 prosent (a,k)

29 Har brukt cannabis, 2019 5 3,8 3,7 prosent (a,k)

30 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 96,0 96,9 96,9 prosent

Oppvekstbarometer for Ås

4   Oppvekstprofil for 3021 Ås, 2021. Antall barn 0-17 år per 1. januar 2021:   4365
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INFOBREV NR. 2/2021 

 
Nedenfor følger et infobrev fra Vikus til 
kontrollutvalgets medlemmer om sentrale 
forhold som har skjedd 1.halvår 2021 og det 
som er planlagt så langt i 2021. 
 
Ett års drift med Vikus! 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
(Vikus) ble formelt registrert i 
Brønnøysundregistrene 15.desember 
2020. Imidlertid har vi ansatte i praksis 
jobbet som et team siden 1.juli 2020. Noen 
kontrollutvalg har opplevd endringer av 
kontrollsekretær som følge av 
sammenslåingen til Vikus, men vi mener vi 
har sikret kontinuiteten i 
sekretariatsbistanden til det enkelte 
kontrollutvalg.  
 
Møte- og saksstatistikk 1.halvår 2021 
Kontrollutvalgenes møte- og saksstatistikk 
for 1.halvår 2021 er som følger: 

Utvalg Antall 
møter 

Antall 
saker 

Aurskog-Høland 4 26 
Drammen 7 86 
Eidsvoll 4 24 
Enebakk 3 20 
Flesberg 4 31 
Flå 4 27 
Frogn 4 34 
Gjerdrum 4 21 
Hol 3 30 
Hole 5 35 
Hurdal 3 21 
Kongsberg 5 46 
Krødsherad 2 20 
Lier 8 49 
Lillestrøm 5 35 
Lørenskog 4 24 
Modum 4 42 
Nannestad 4 17 
Nes 4 34 
Nesodden 4 36 
Nittedal 5 26 
Nore og Uvdal 3 31 
Ringerike 6 51 
Rollag 2 20 
Rælingen 4 27 
Sigdal 4 37 
Ullensaker 5 36 
Vestby 5 25 
Øvre Eiker 4 28 
Ås 5 32 
SUM 128 971 

 
I tillegg selger vi sekretariatstjenester til 
kommunene Asker og Bærum. Fra og med 

1.januar 2021 har vi også solgt 
sekretariatstjenester til Aremark kommune. 
 
Bærum trer inn på eiersiden 
Bærum kommunestyre har våren 2021 
vedtatt at kommunen ønsker å tre inn som 
fullverdig deltaker i Vikus. Dette er helt i 
tråd med selskapets strategi, og saken vil 
bli behandlet i representantskapet til Vikus 
høsten 2021. 
 
Kontrollutvalgssamlinger høsten 2021 
Det planlegges alternative 
kontrollutvalgssamlinger for 
kontrollutvalgene i Buskerud-kommunene, 
Follo-kommunene og Romerike-
kommunene. Aktuelle tema er: 
• Beredskap i kommunene 
• Hvordan bli bedre bestillere av 

forvaltningsrevisjon 
• Kontrollutvalgets rolle i forhold til 

eierskapskontroll 
Samlingene vil bli avholdt i løpet av høsten 
2021. Mer info vil komme. 
 
Forvaltningsrevisjoner for 2021 
Planlagte og gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner for den enkelte 
kommune blir fortløpende lagt ut på  
https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/H
ome/SupervisionsAsList  
 
Finansieringsmodell for Vikus 
Styret arbeider med å få på plass en 
langsiktig og forutsigbar 
finansieringsmodell for kommunenes kjøp 
av sekretariatstjenester fra Vikus. Saken 
vil komme til behandling i Vikus sitt 
representantskap høsten 2021.  
 
 
God sommer! ���� 
 
 
Lørenskog, 1.juli 2021 
 
 
Mona Moengen 
Daglig leder 
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Stab for kommuneøkonomi, analyse og intern kontroll 

 

 

 

 

Utvalgte økonomiske nøkkeltall basert  

på endelige KOSTRA-data for 2020 
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1. Innledning 
 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunale 

virksomheter. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder 

registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både 

nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, samt gi 

grunnlag for å vurdere om nasjonale mål nås. Informasjonen skal også bidra til å gjøre det mulig å 

forbedre tjenestene i kommunesektoren.  

 

KOSTRA-tallene gir et grunnlag for å vurdere prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet mellom 

kommuner over tid. Ulik prioritering, kvalitet på tjenestene, struktur og behov i befolkningen, er 

faktorer som vil påvirke nøkkeltallene. 

 

Dette heftet er utarbeidet av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi presenterer noen utvalgte 

økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for kommuner i våre fylker. Hensikten med 

rapporten er å vise til den økonomiske situasjonen i våre kommuner. For å vise utviklingen i 

økonomien har vi tatt med tidsserier for perioden 2016-2020. For sammenslåingskommuner vil det 

imidlertid være brudd i denne tidsserien.  

 

Tallene som er brukt i rapporten er det vi tidligere kalte «kommunekonsern» pr 15.6.2021. Tallene er 

hentet fra innrapporterte bevilgnings- og balanseregnskap fra kommuner og kommunale foretak (KF), 

interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Regnskapene til IKS er fordelt på 

eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Ved å bruke konserntall, 

elimineres det vesentligste av forskjellene i tallene som skyldes ulik organisering av den kommunale 

tjenesteproduksjonen.  

 

I Viken ble det pr. 1.1.20 gjennomført flere endringer. Det ble gjennomført 7 

kommunesammenslåinger, som berørte 20 kommuner med til sammen vel 450.000 innbyggere. Videre 

ble det foretatt to grensejusteringer mellom fire kommuner. Kommunene det gjelder er Ås og Nordre 

Follo, og Lillestrøm og Nes. Ellers er Jevnaker og Lunner en del av Viken nå. Vi har nå dermed alt 51 

kommuner i tillegg til Oslo kommune. 

 

 

Oslo, juni 2021. 
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2. Netto driftsresultat 
 

Netto driftsresultat (NDR) er et mål på hvor mye kommunene sitter igjen med av driftsinntekter etter at 

driftsutgifter, netto renter og avdrag er betalt. Målt i prosent av driftsinntektene uttrykker NDR hvor stor 

del av de tilgjengelige driftsinntektene kommunene kan disponere til å finansiere investeringer eller 

avsette til senere bruk. NDR er et uttrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet. 

Netto driftsresultat blir brukt av Teknisk beregningsutvalg (TBU) som en hovedindikator for økonomisk 

balanse i kommunesektoren. TBU anbefaler at NDR over tid bør ligge på 1,75 %. 

 

Endelige KOSTRA-tall for 2020 viser at kommunene i landet utenom Oslo, i sum hadde et NDR på 2,5 

%. NDR for kommunene i Viken utgjorde 3,0 % og for Oslo kommune 3,7 % i 2020. Resultatet mellom 

Viken kommunene varierer i stor grad. Størst negativt resultat har Flesberg med - 3,2 %, mens 

Krødsherad kommune ligger høyest med et resultat på 8,4 %.  

 

I 2020 hadde 5 av kommunene negativt netto driftsresultat dvs. under 0 %, 15 kommuner hadde et 

resultat mellom 0 %- 1,75 %, mens 32 kommuner lå over 1,75 % i resultat.  

 

Netto driftsresultat i 2020 har svakheter som indikator for underliggende balanse i driftsøkonomien i 

2020. Dette har sammenheng med at kommunene gjennom 2020 har mottatt og inntektsført ulike 

statlige tilskudd knyttet til covid-19, blant annet til stimulering av aktivitet i bygge- og 

anleggsnæringen og kompensasjon for merutgifter i næringsliv/frivillige aktører. Deler av utgiftene 

knyttet til disse tilskuddene vil imidlertid først påløpe i 2021, og statlige tilskudd bidrar dermed til en 

regnskapsteknisk oppblåsing av netto driftsresultat i 2020. 

 

I tillegg har kommunene blitt kompensert gjennom en høyere deflator enn faktisk pris- og lønnsvekst 

og redusert arbeidsgiveravgift.  Det har også vært spesielt lave rente- og pensjonskostnader i 2020. På 

den andre siden ble skatteveksten lavere enn forventet. 

 

Sammenslåingskommunene har også mottatt reformstøtte, noe som påvirker deres tall.  

 

Når det gjelder historiske tall for netto driftsresultat gjør vi oppmerksom på at merskatteveksten i 

perioden 2015 – 2019 har vært betydelig. Kommunene har gjennomgående for denne perioden fått 

mer i skatt enn forventet, noe som har påvirket resultatet, jf. tabell på side 6.  

 

 

 



38/21 Referat og orienteringer - 20/00202-17 Referat og orienteringer : KOSTRA Utvalgte økonomiske nøkkeltall 2020

Presentasjon av økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA- tall pr 15.06.2021 

5 

Netto driftsresultat 2020 

Nedenfor presenteres netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter for 2020 som kart. Fargelggingen 

av kartet tar utgangspunkt i følgende terskelverdier:  

 

 

Tabellen på neste side viser netto  driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for perioden 

2016 – 2020: 
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2016 2017 2018 2019 2020

Endring 

2019-2020

Gj. snitt 

2016-2020

Endring fra 

foreløpige 

k.tall

Halden 4,5 6,2 3,7 1,8 1,8 0,0 3,6 0,0

Moss 2,4 0,0

Sarpsborg 3,2 2,4 1,5 1,5 1,5 0,0 2,0 0,0

Fredrikstad 2,7 2,6 0,4 0,8 0,0 -0,8 1,3 0,0

Drammen 4,3 0,0

Kongsberg 1,8 1,8 1,8 1,1 1,1 0,0 1,5 0,0

Ringerike 4,5 3,0 1,0 2,5 1,3 -1,2 2,5 0,0

Hvaler -6,0 3,9 2,4 -3,8 -2,2 1,6 -1,1 -0,3

Aremark -0,5 -0,7 4,0 0,4 5,6 5,2 1,8 -0,2

Marker 6,9 6,5 2,9 4,6 4,8 0,2 5,1 -0,4

Indre østfold 4,8 -0,3

Skiptvet 4,6 2,9 1,2 3,6 3,2 -0,4 3,1 0,0

Rakkestad 3,7 3,0 3,5 2,7 0,7 -2,0 2,7 0,0

Råde 3,9 0,1 1,8 1,2 2,4 1,2 1,9 0,0

Våler 6,7 4,8 -0,1 -1,8 -2,6 -0,8 1,4 0,0

Vestby 4,3 4,7 5,5 3,7 2,4 -1,3 4,1 0,0

Nordre Follo 1,2 0,2

Ås 3,3 2,1 1,2 -2,1 0,6 2,7 1,0 0,1

Frogn 3,0 2,7 0,5 -2,5 -2,3 0,2 0,3 0,2

Nesodden 3,5 2,0 3,2 2,3 2,3 0,0 2,7 0,2

Bærum 8,6 9,4 5,3 7,3 6,0 -1,3 7,3 0,0

Asker 3,9 0,0

Aurskog-Høland 5,2 0,2

Rælingen 2,2 2,6 3,4 1,0 2,5 1,5 2,3 0,3

Enebakk 4,7 2,3 0,2 2,7 1,1 -1,6 2,2 0,2

Lørenskog 2,4 3,3 3,4 2,6 2,7 0,1 2,9 0,2

Lillestrøm 5,0 0,2

Nittedal 5,7 3,9 2,0 4,7 4,3 -0,4 4,1 0,2

Gjerdrum 7,8 7,4 3,2 3,6 2,5 -1,1 4,9 0,2

Ullensaker 4,1 0,1 -0,9 0,9 1,7 0,8 1,2 -0,3

Nes 2,3 0,1 -0,2 0,8 4,9 4,1 1,6 0,0

Eidsvoll 4,9 3,6 0,6 0,9 1,4 0,5 2,3 0,0

Nannestad 5,6 5,8 2,8 5,0 4,1 -0,9 4,7 0,0

Hurdal 0,4 3,0 3,4 -3,5 3,6 7,1 1,4 0,0

Hole 7,5 7,0 2,1 0,3 4,5 4,2 4,3 0,0

Flå 4,9 5,7 3,2 1,6 4,0 2,4 3,9 0,0

Nesbyen 4,8 -0,7 -1,2 -3,5 -1,1 2,4 -0,3 0,0

Gol 1,3 2,6 -0,3 -2,0 2,4 4,4 0,8 -0,5

Hemsedal 6,9 5,4 1,9 2,3 8,1 5,8 4,9 0,0

Ål 3,7 1,6 3,9 3,0 0,4 -2,6 2,5 0,0

Hol 6,9 2,5 -0,9 -0,5 1,0 1,5 1,8 0,0

Sigdal 5,8 4,1 1,6 -0,4 3,6 4,0 2,9 -0,2

Krødsherad 7,9 9,5 8,2 4,3 8,4 4,1 7,7 0,0

Modum 3,7 2,1 1,6 1,2 1,5 0,3 2,0 0,0

Øvre Eiker 1,5 2,6 1,1 1,7 0,2 -1,5 1,4 0,0

Lier 3,3 1,8 2,3 2,5 5,3 2,8 3,0 0,0

Flesberg 3,3 5,6 0,6 -1,5 -3,2 -1,7 1,0 -0,7

Rollag 3,6 2,4 0,0 0,3 5,6 5,3 2,4 0,0

Nore og Uvdal 5,1 4,6 -0,7 0,2 1,3 1,1 2,1 0,0

Jevnaker 4,2 3,4 0,9 0,4 2,9 2,5 2,4 -0,1

Lunner 3,5 1,8 -1,1 -1,1 2,7 3,8 1,2 0,0

Oslo 3,6 4,3 5,2 4,5 3,7 -0,8 4,3 0,2
Sammenslåingskommune

Endelige regnskapstall

Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
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3. Disposisjonsfond 
 

Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i både drifts- og 

investeringsregnskapet. Størrelsen på disposisjonsfondet er et utrykk for hvor stor økonomisk buffer 

kommunen har for sin løpende drift, og er den delen av reservene som best gir uttrykk for den 

økonomiske handlefriheten. 

 

Endelige KOSTRA-tall viser at kommunene i landet utenom Oslo har et disposisjonsfondsnivå på  

11,9 % i 2020. Snittet for Viken kommunene er 14 %, mens Oslo kommune ligger på 10 %.  Nivået på 

disposisjonsfond varierer i stor grad mellom kommunene. 

 

5 av kommunene har et disposisjonsfond på under 5 %, 9 kommuner mellom 5 % - 8 %, mens de 

øvrige 38 kommuner har fondsnivå over 8 %.  

Lavest ligger Flesberg og Nesbyen. Disse kommunene har i praksis ikke tilgjengelige midler på 

disposisjonsfond. Mens Krødsherad, Gjerdrum og Bærum har disposisjonsfond over 30 %.  
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Disposisjonsfond 2020 

Nedenfor presenteres disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter for 2020 som kart. Fargelggingen 

av kartet tar utgangspunkt i følgende terskelverdier:  

 

 

 

Tabellen på neste side viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for perioden 

2016 – 2020: 
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2016 2017 2018 2019 2020

Endring 

2019-2020

Gj. snitt 

2016-2020

Endring fra 

foreløpige 

k.tall

Halden 1,3 4,5 1,0 4,7 5,5 0,8 3,4 0,0

Moss 11,0 0,0

Sarpsborg 6,2 8,5 10,4 9,2 9,9 0,7 8,8 0,0

Fredrikstad 6,3 7,8 8,7 7,8 7,8 0,0 7,7 0,0

Drammen 17,6 0,0

Kongsberg 2,1 3,2 3,9 4,7 5,6 0,9 3,9 0,0

Ringerike 3,6 6,5 7,7 9,6 9,1 -0,5 7,3 0,0

Hvaler 4,8 4,5 8,9 8,7 8,5 -0,2 7,1 0,5

Aremark 0,8 0,9 1,5 2,1 6,4 4,3 2,3 -0,2

Marker 2,5 9,6 13,2 15,5 21,0 5,5 12,4 0,2

Indre østfold 10,7 0,2

Skiptvet 7,6 9,2 8,1 4,9 7,8 2,9 7,5 0,3

Rakkestad 3,8 6,7 9,7 12,7 16,1 3,4 9,8 0,0

Råde 9,0 8,8 7,4 10,0 12,7 2,7 9,6 0,0

Våler 14,6 17,4 16,4 11,6 11,6 0,0 14,3 2,8

Vestby 29,2 32,1 33,5 30,8 21,5 -9,3 29,4 0,0

Nordre Follo 11,7 0,3

Ås 10,2 12,2 10,3 9,8 8,5 -1,3 10,2 0,2

Frogn 14,9 8,3 9,0 6,9 3,9 -3,0 8,6 0,4

Nesodden 6,5 8,7 10,3 10,2 10,6 0,4 9,3 0,3

Bærum 24,4 31,0 31,8 30,9 30,8 -0,1 29,8 0,0

Asker 18,3 0,1

Aurskog-Høland 12,3 0,1

Rælingen 5,9 7,7 10,2 10,1 9,7 -0,4 8,7 0,2

Enebakk 11,3 14,5 14,7 14,1 16,1 2,0 14,1 0,1

Lørenskog 6,6 6,7 6,8 6,6 10,3 3,7 7,4 0,2

Lillestrøm 11,1 0,1

Nittedal 14,6 17,5 17,0 16,6 15,1 -1,5 16,2 0,1

Gjerdrum 15,3 22,3 27,2 29,6 33,0 3,4 25,5 0,0

Ullensaker 5,9 6,0 6,0 5,6 4,7 -0,9 5,6 -0,2

Nes 14,6 12,5 11,0 10,7 14,8 4,1 12,7 0,0

Eidsvoll 17,8 19,0 19,5 18,2 17,9 -0,3 18,5 0,0

Nannestad 17,4 19,2 22,9 22,6 25,9 3,3 21,6 0,0

Hurdal 1,1 1,0 4,6 8,4 6,2 -2,2 4,3 0,0

Hole 0,1 0,6 5,3 9,0 11,8 2,8 5,4 0,0

Flå 7,6 10,3 9,4 10,6 12,3 1,7 10,0 0,0

Nesbyen 3,9 3,8 3,9 2,1 0,3 -1,8 2,8 0,0

Gol 16,2 14,7 16,3 13,9 13,0 -0,9 14,8 -0,7

Hemsedal 13,9 18,9 21,4 19,1 23,5 4,4 19,4 0,0

Ål 6,9 7,6 9,2 10,8 13,2 2,4 9,5 -0,1

Hol 7,6 12,0 9,1 8,6 9,8 1,2 9,4 0,0

Sigdal 7,7 11,9 14,4 14,6 16,4 1,8 13,0 -0,2

Krødsherad 19,6 20,8 25,8 28,8 38,5 9,7 26,7 -0,1

Modum 4,1 5,0 6,4 6,7 6,6 -0,1 5,8 -0,2

Øvre Eiker 6,7 6,5 6,0 4,6 6,3 1,7 6,0 0,0

Lier 5,3 6,0 6,6 7,4 12,1 4,7 7,5 0,0

Flesberg 0,8 2,7 4,6 2,7 0,1 -2,6 2,2 -0,5

Rollag 6,9 7,0 7,7 5,9 11,7 5,8 7,8 -0,3

Nore og Uvdal 8,2 9,6 9,5 6,6 5,3 -1,3 7,8 0,0

Jevnaker 8,3 11,8 13,1 9,5 9,6 0,1 10,5 -0,1

Lunner 7,2 8,5 6,3 2,4 4,3 1,9 5,7 0,0

Oslo 6,9 6,6 9,1 8,9 10,0 1,1 8,3 0,7
Sammenslåingskommune

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

Endelige regnskapstall
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4. Gjeldsbelastning 
 

4.1 Netto lånegjeld 
 

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser. I tillegg gjøres det 

fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån 

(utlån av egne midler).  

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier noe om 

hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden. Alt av netto lånegjeld vil imidlertid ikke være 

renteeksponert gjeld, det vil si gjeld der en gitt økning i renten netto vil påvirke budsjettbalansen i 

kommunen. Netto renteeksponert gjeld ser vi på neste punkt. 

 

Endelige KOSTRA-tall viser at kommunene i landet utenom Oslo har en netto lånegjeld på  

96,1 % i 2020. Gjennomsnittlig netto lånegjeld for Viken kommunene er på 98,4 %, mens Oslo ligger 

på 52,8 %.  

 

34 av våre kommuner hadde i 2020 en lavere netto lånegjeld enn snittet for Viken kommuner, mens 18 

kommuner ligger over. 

 

Følgende fem kommuner har i 2020 den høyeste netto lånegjelden i % av brutto driftsinntekter: 

Ullensaker (151 %) , Drammen (149 %) , Frogn (142 %) , Flesberg (138 %) og Lørenskog (133 %).  

 

I motttsatt ende finner vi følgende kommuner som har den laveste lånegjelden: 

Nore og Uvdal (37 %), Sigdal (39 %) og Rollag (47 %) , Oslo (53 %) og Modum (54 %).  

 

Tabellen på neste side viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 2016- 2020: 
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2016 2017 2018 2019 2020

Endring 

2019-2020

Gj. snitt 

2016-2020

Endring fra 

foreløpige 

k.tall

Halden 82,2 89,0 105,2 107,1 113,0 5,9 99,3 0,0

Moss 83,3 0,0

Sarpsborg 83,6 80,0 79,9 77,2 76,8 -0,4 79,5 0,0

Fredrikstad 92,2 91,7 90,6 94,1 93,8 -0,3 92,5 0,0

Drammen 149,0 0,1

Kongsberg 74,9 75,3 79,2 84,6 91,6 7,0 81,1 -0,1

Ringerike 55,5 68,6 80,0 92,8 110,0 17,2 81,4 0,0

Hvaler 90,8 96,3 106,3 110,1 129,6 19,5 106,6 1,3

Aremark 81,8 94,5 107,5 108,0 98,8 -9,2 98,1 -0,1

Marker 56,1 56,1 56,4 64,9 78,0 13,1 62,3 -1,5

Indre østfold 77,2 0,2

Skiptvet 28,8 30,9 29,9 32,7 56,6 23,9 35,8 0,2

Rakkestad 91,3 86,7 92,3 97,0 95,5 -1,5 92,6 0,0

Råde 59,2 84,4 80,1 77,5 75,7 -1,8 75,4 0,0

Våler 53,0 53,2 54,0 45,3 58,2 12,9 52,7 9,6

Vestby 120,5 127,0 125,4 122,6 118,2 -4,4 122,7 0,0

Nordre Follo 117,3 -0,3

Ås 87,6 103,0 108,0 109,7 117,4 7,7 105,1 -0,3

Frogn 111,4 125,1 120,5 143,6 141,7 -1,9 128,5 -0,4

Nesodden 75,8 74,1 73,4 82,1 85,4 3,3 78,2 -0,2

Bærum 64,6 66,9 58,9 62,8 73,1 10,3 65,3 0,0

Asker 84,3 0,1

Aurskog-Høland 82,6 1,6

Rælingen 112,2 109,7 127,4 128,7 132,7 4,0 122,1 1,4

Enebakk 107,8 122,9 129,1 123,2 109,4 -13,8 118,5 1,6

Lørenskog 129,3 124,2 123,1 123,1 132,7 9,6 126,5 1,3

Lillestrøm 101,8 1,5

Nittedal 61,2 64,4 69,8 88,6 99,4 10,8 76,7 1,5

Gjerdrum 111,0 107,3 102,5 93,2 91,0 -2,2 101,0 1,6

Ullensaker 131,1 133,3 143,0 146,4 151,1 4,7 141,0 0,5

Nes 56,6 62,0 61,8 65,9 72,7 6,8 63,8 0,0

Eidsvoll 85,3 85,7 93,4 97,8 92,2 -5,6 90,9 0,0

Nannestad 97,7 98,7 105,4 101,6 96,2 -5,4 99,9 0,0

Hurdal 87,6 83,5 77,6 78,6 79,0 0,4 81,3 0,0

Hole 71,0 66,8 64,4 63,2 61,8 -1,4 65,4 0,0

Flå 50,5 65,0 70,8 74,6 78,7 4,1 67,9 -0,2

Nesbyen 43,1 54,0 59,3 69,4 87,1 17,7 62,6 -0,1

Gol 89,9 84,4 81,9 73,8 71,9 -1,9 80,4 -2,2

Hemsedal 64,9 68,9 68,4 65,1 59,8 -5,3 65,4 -0,1

Ål 68,6 55,9 55,5 66,4 62,2 -4,2 61,7 -0,1

Hol 63,0 62,5 60,3 63,5 66,2 2,7 63,1 0,0

Sigdal 42,1 38,7 42,9 41,6 39,3 -2,3 40,9 -0,1

Krødsherad 30,1 34,0 48,0 88,7 95,6 6,9 59,3 -0,2

Modum 44,6 53,5 58,1 52,5 54,0 1,5 52,5 -0,1

Øvre Eiker 85,3 80,0 78,0 71,4 73,8 2,4 77,7 0,0

Lier 84,8 83,0 84,0 96,6 101,5 4,9 90,0 0,0

Flesberg 34,8 45,8 109,1 138,6 138,3 -0,3 93,3 0,7

Rollag 38,5 41,0 40,1 43,9 47,1 3,2 42,1 0,0

Nore og Uvdal 32,5 32,7 30,4 33,8 37,1 3,3 33,3 0,0

Jevnaker 71,4 73,7 90,4 86,8 85,7 -1,1 81,6 0,1

Lunner 75,4 74,6 90,2 109,5 114,2 4,7 92,8 0,0

Oslo 51,8 42,2 46,6 49,0 52,8 3,8 48,5 4,1
Sammenslåingskommune

Endelige regnskapstall

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
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4.2 Netto renteeksponert gjeld  
 

Som nevnt tidligere er ikke alt av netto lånegjeld det samme som renteeksponert gjeld, det vil si gjeld der 

en økning i renten påvirker budsjettbalansen i kommunen. Dette gjelder blant annet gjeld knyttet til 

selvkostområdene (vann, avløp og renovasjon) som finansieres ved gebyrer fra innbyggerne og gjeld med 

rentekompensasjonsordninger. 

 

Netto renteeksponering gir en indikasjon på hvor mye av kommunekonsernet sin renteeksponerte gjeld 

som er igjen etter at rentebærende likviditet er trukket fra. Variabelen gir således en indikasjon på hvor 

sårbar kommunekonsernet vil være for en endring i rentenivået (før man tar hensyn til eventuelle 

rentebindinger).  

 

Endelige KOSTRA-tall viser at kommunene i landet utenom Oslo har en netto renteeksponert gjeld på 

51,2 % i 2020. Gjennomsnittlig netto renteeksponert gjeld for Viken kommunene er på 51,2 %, mens 

Oslo ligger på 19,9 %.  

 

Vi mangler tall for Nesbyen kommune, slik at det er 51 kommuner som inngår i kommentaren under.  

 

36 av våre kommuner hadde i 2020 en lavere netto renteeksponert gjeld enn snittet for Viken 

kommuner, mens 15 kommuner ligger over. 

 

De fem kommunene som ligger høyest på denne indikatoren er de samme som lå øverst på netto 

lånegjeld, altså Frogn, Drammen, Lørenskog, Flesberg og Ullensaker. Selv om rentenivået 

gjennomgående har vært lavt over flere år og i 2020 ble redusert til null prosent, er det viktig at 

kommunene tar høyde for økning i lånerenten. 

 

Nore og Uvdal (-10,3 %), Hemsedal (-4,4 %) og Sigdal (-3,8 %) har i 2020 negativ renteeksponert gjeld. 

Disse kommunene vil tjene på en eventuell renteoppgang.  

 

Tabellen på neste side viser netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter  

2016- 2020: 
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2016 2017 2018 2019 2020

Endring 

2019-2020

Gj. snitt 

2016-2020

Endring fra 

foreløpige 

k.tall

Halden 50,7 44,0 55,7 54,6 55,4 0,8 52,1 0,0

Moss 51,1 0,0

Sarpsborg 54,1 49,0 49,4 45,6 37,9 -7,7 47,2 0,0

Fredrikstad 44,2 40,7 44,9 48,2 47,6 -0,6 45,1 0,0

Drammen 98,9 0,1

Kongsberg 52,9 51,1 48,4 52,0 62,7 10,7 53,4 -0,2

Ringerike 18,4 20,2 27,2 38,5 50,4 11,9 30,9 0,0

Hvaler 25,0 31,3 32,5 49,0 65,3 16,3 40,6 0,3

Aremark 36,2 30,6 28,8 19,3 14,3 -5,0 25,8 -0,1

Marker 26,3 22,4 21,3 19,4 33,2 13,8 24,5 -0,1

Indre Østfold 27,0 -0,2

Skiptvet -12,1 -8,4 -6,0 -0,8 20,4 21,2 -1,4 -0,1

Rakkestad 58,0 54,0 53,6 55,9 53,0 -2,9 54,9 0,0

Råde 34,7 53,9 53,2 49,8 46,2 -3,6 47,6 0,0

Våler 10,2 7,8 15,3 18,7 36,6 17,9 17,7 9,7

Vestby 42,0 44,7 48,4 42,3 50,5 8,2 45,6 0,0

Nordre Follo 68,3 -0,6

Ås 31,9 40,9 46,5 52,9 57,3 4,4 45,9 -0,6

Frogn 85,4 106,7 95,6 105,9 105,9 0,0 99,9 -1,0

Nesodden 36,2 32,6 32,6 46,6 45,4 -1,2 38,7 -0,6

Bærum -0,4 8,6 -3,7 6,2 16,5 10,3 5,4 0,0

Asker 47,9 -6,0

Aurskog-Høland 41,1 1,1

Rælingen 71,7 70,0 82,7 85,4 92,2 6,8 80,4 1,0

Enebakk 52,2 74,8 80,8 102,1 89,2 -12,9 79,8 0,9

Lørenskog 93,1 87,5 83,1 89,4 97,6 8,2 90,1 0,9

Lillestrøm 52,7 1,1

Nittedal 16,6 15,6 20,0 36,2 49,9 13,7 27,7 1,1

Gjerdrum 52,1 39,3 32,5 24,2 25,8 1,6 34,8 1,3

Ullensaker 85,8 82,0 91,1 95,7 93,2 -2,5 89,6 0,3

Nes 19,9 23,3 27,5 31,2 35,6 4,4 27,5 0,0

Eidsvoll 25,0 22,2 31,0 36,2 35,6 -0,6 30,0 0,0

Nannestad 35,8 36,0 42,0 44,9 33,6 -11,3 38,5 0,0

Hurdal 55,9 46,7 41,9 45,3 44,7 -0,6 46,9 0,0

Hole 41,9 38,3 27,1 26,7 22,9 -3,8 31,4 0,0

Flå 3,3 12,2 28,7 36,7 37,2 0,5 23,6 -0,3

Nesbyen 6,8 18,3 28,9 39,1 . . . .

Gol 36,1 43,5 37,8 39,6 38,4 -1,2 39,1 -0,2

Hemsedal 10,3 -4,4 -2,1 3,8 -4,4 -8,2 0,6 -0,1

Ål 31,1 17,7 17,7 42,5 22,7 -19,8 26,3 -0,2

Hol -3,4 -5,6 -0,1 3,6 2,6 -1,0 -0,6 -0,1

Sigdal -2,5 -7,9 -2,8 -2,6 -3,8 -1,2 -3,9 -0,1

Krødsherad -28,2 -25,0 -18,3 25,0 23,9 -1,1 -4,5 -0,2

Modum 9,3 22,3 18,4 20,3 19,3 -1,0 17,9 -0,2

Øvre Eiker 40,0 39,4 37,8 34,1 32,6 -1,5 36,8 0,0

Lier 47,4 42,5 38,7 50,3 49,4 -0,9 45,7 0,0

Flesberg 9,3 16,2 79,0 94,8 95,3 0,5 58,9 0,4

Rollag 3,5 9,0 5,1 9,9 5,8 -4,1 6,7 -0,1

Nore og Uvdal -4,2 -6,4 -9,0 -1,7 -10,3 -8,6 -6,3 -0,1

Jevnaker 33,1 33,5 48,0 52,1 47,5 -4,6 42,8 0,0

Lunner 39,1 37,9 56,0 90,7 82,9 -7,8 61,3 0,0

Oslo 22,0 13,0 18,6 19,6 19,9 0,3 18,6 1,5
Sammenslåingskommune

Endelige regnskapstall

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
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5. Folketallsutvikling 
 

Utvikling i folketallet har betydning for utviklingen av rammetilskuddet til kommunene. Folketall og 

befolkningssammensetning påvirker også den økonomiske situasjonen i kommunen. Vi har derfor tatt 

med den faktiske befolkningsutviklingen i kommunene pr 1.1. for samme periode som de økonomiske 

nøkkeltallene, altså fra 2016 til 2020. 

Etter kommunesammenslåinger og grensejusteringer fordeler våre kommuner seg slik i forhold til 

antall innbyggere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall innbyggere i definerte kategorier

Antall 

kommuner Navn på kommuner

Kommuner under 3 000 innbyggere 8

Flå, Aremark, Rollag, Krødsherad, Nore og Uvdal, Hemsedal, 

Flesberg og Hurdal

Kommuner mellom 3 000-5 000 innbyggere 8 Nesbyen, Sigdal, Marker, Skiptvet, Hol, Gol, Hvaler og Ål 

Kommuner mellom 5 000-10 000 innbyggere 7 Våler, Hole, Jevnaker, Gjerdrum, Råde, Rakkestad og Lunner

Kommuner mellom 10 000 -20 000 innbyggere 9

Enebakk, Modum, Nannestad, Frogn, Aurskog-Høland, Vestby, 

Rælingen, Øvre Eiker og Nesodden

Kommuner mellom 20 000 -50 000 innbyggere 12

Ås, Nes, Nittedal, Eidsvol, Lier, Kongsberg, Ringerike, Halden, 

Ullensaker, Lørenskog, Indre Østfold og Moss

Kommuner mellom 50 000- 100 000 innbyggere 5 Sarpsborg, Nordre Follo, Fredrikstad, Lillestrøm og Asker

Kommuner over 100 000 innbyggere 3 Drammen, Bærum og Oslo 

Kommuner med rød skrift er sammenslåingskommuner
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Folketallsutvikling  

Nedenfor presenteres folketallsutviklingen for perioden 2016-2020 som kart. Fargelggingen av kartet 

tar utgangspunkt i følgende terskelverdier:  

 

Landets vekst for perioden 2016 – 2020 er 2,9 % samlet. 

 

Tabellen under viser utviklingen i folketall pr 1.1 for perioden 2016 – 2020: 

For sammenslåingskommuner har SSB rekonstruert de historiske tallene som fremgår av tabellen 

nedenfor, altså tall for perioden før 2020. Dette gjelder imidlertid ikke kommuner med grensejustering. 
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Presentasjon av økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA- tall pr 15.06.2021 

16 

2016 2017 2018 2019 2020

Endring i 

tall for 

peioden

Endring i 

tall for 

peioden

Halden 30 544 30 790 31 037 31 177 31 373 2,6 % 829

Moss 47 640 48 154 48 671 48 871 49 273 3,3 % 1 633

Sarpsborg 54 678 55 127 55 543 55 997 56 732 3,6 % 2 054

Fredrikstad 78 967 80 121 80 977 81 772 82 385 4,1 % 3 418

Drammen 98 930 99 734 100 302 100 581 101 386 2,4 % 2 456

Kongsberg 27 013 27 216 27 410 27 481 27 723 2,6 % 710

Ringerike 29 801 30 034 30 283 30 442 30 641 2,7 % 840

Hvaler 4 511 4 517 4 540 4 599 4 668 3,4 % 157

Aremark 1 404 1 398 1 399 1 357 1 325 -6,0 % -79

Marker 3 610 3 597 3 567 3 592 3 595 -0,4 % -15

Indre Østfold 43 472 43 815 44 035 44 320 44 792 2,9 % 1 320

Skiptvet 3 742 3 783 3 831 3 797 3 805 1,7 % 63

Rakkestad 8 084 8 173 8 202 8 230 8 255 2,1 % 171

Råde 7 357 7 398 7 465 7 542 7 508 2,0 % 151

Våler 5 186 5 335 5 471 5 593 5 736 9,6 % 550

Vestby 16 732 17 188 17 486 17 824 18 042 7,3 % 1 310

Nordre Follo 57 053 57 686 58 058 58 237 59 288 3,8 % 2 235

Ås 18 992 19 288 20 084 20 335 20 439 7,1 % 1 447

Frogn 15 695 15 743 15 735 15 761 15 877 1,1 % 182

Nesodden 18 623 18 869 19 287 19 488 19 616 5,1 % 993

Bærum 122 348 124 008 125 454 126 841 127 731 4,2 % 5 383

Asker 91 011 92 174 92 828 93 679 94 441 3,6 % 3 430

Aurskog-Høland 16 586 16 847 17 072 17 173 17 390 4,6 % 804

Rælingen 17 426 17 730 17 874 18 161 18 530 6,0 % 1 104

Enebakk 10 870 10 927 10 945 11 026 11 110 2,2 % 240

Lørenskog 36 368 37 406 38 670 40 106 41 460 12,3 % 5 092

Lillestrøm 81 339 82 496 83 821 85 757 85 983 5,4 % 4 644

Nittedal 22 857 23 213 23 545 24 089 24 249 5,7 % 1 392

Gjerdrum 6 323 6 546 6 704 6 823 6 890 8,2 % 567

Ullensaker 34 189 35 102 36 576 38 234 39 625 13,7 % 5 436

Nes 20 783 21 241 21 681 21 885 23 092 10,0 % 2 309

Eidsvoll 23 811 24 415 24 647 24 919 25 436 6,4 % 1 625

Nannestad 12 267 12 657 13 240 13 682 14 139 13,2 % 1 872

Hurdal 2 837 2 910 2 903 2 864 2 854 0,6 % 17

Hole 6 767 6 772 6 833 6 845 6 799 0,5 % 32

Flå 1 074 1 081 1 069 1 052 1 050 -2,3 % -24

Nesbyen 3 422 3 357 3 341 3 315 3 273 -4,6 % -149

Gol 4 578 4 612 4 566 4 576 4 608 0,7 % 30

Hemsedal 2 422 2 442 2 457 2 481 2 486 2,6 % 64

Ål 4 711 4 719 4 626 4 671 4 674 -0,8 % -37

Hol 4 497 4 535 4 520 4 473 4 441 -1,3 % -56

Sigdal 3 512 3 502 3 488 3 490 3 467 -1,3 % -45

Krødsherad 2 275 2 257 2 277 2 239 2 212 -2,8 % -63

Modum 13 794 13 786 13 880 13 980 14 115 2,3 % 321

Øvre Eiker 18 205 18 562 18 926 19 117 19 423 6,3 % 1 218

Lier 25 731 25 740 25 980 26 373 26 811 4,0 % 1 080

Flesberg 2 699 2 696 2 688 2 694 2 688 -0,4 % -11

Rollag 1 404 1 399 1 411 1 419 1 390 -1,0 % -14

Nore og Uvdal 2 548 2 530 2 482 2 448 2 439 -4,5 % -109

Jevnaker 6 629 6 696 6 777 6 846 6 852 3,3 % 223

Lunner 9 044 9 080 9 065 9 051 9 048 0,0 % 4

Oslo 658 390 666 759 673 469 681 071 693 494 5,1 % 35 104

Sammenslåingskommune

Kommune med grensejustering

ÅS/ Nordre Follo: Før 2020 er tall for Tandbergløkka (del av grunnkrets Østensjø) regnet med under K-3020 Ås. 

Fra 2020 tilhører området 3020 Nordre Follo.

Lillestrøm/ Nes: Før 2020 er tall for grunnkrets Rånåsfoss og deler av Hellesjø regnet med under K-3030 Lillestrøm. 

Fra 2020 tilhører områdene 3034 Nes.
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Excel Pdf

Fagområde Emne Veke Status Kommune

Grunnopplæringen
Tilsyn på spesialundervisning og
særskilt språkopplæring

14 Ferdig samordnet ÅS

Grunnopplæringen Tilsyn med lærernormen 14 Ferdig samordnet ÅS

Grunnopplæringen Felles nasjonalt tilsyn på skolemiljø 35 Ferdig samordnet ÅS

Avløp Avløpsaksjon 2021 35 Ferdig samordnet ÅS

Helse

Landsomfattende tilsyn 2020/2021
med praktiseringen av tvungen
somatisk helsehjelp i kommunale
helse- og omsorgstjenester

41 Ferdig samordnet ÅS

Kommunal
beredskapsplikt

Tilsyn med kommunal
beredskapsplikt

46 Ferdig samordnet ÅS

�

�

�

�

�

�
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Kontrollutvalget i 
Ås kommune 

Aktuelle orienteringer 2021/2022 
Tema Beskrivelse Fakta  Spørsmål/problemstillinger 

Eksterne tilsyn Kommunen blir jevnlig grunnlag for tilsyn fra 
statlige myndigheter 

https://tilsynskalender.fylkesmannen
.no/  

• Rutiner og praksis for kommunens 
håndtering/oppfølging av tilsyn 

• Rutiner og praksis for fremleggelse 
av tilsynsrapporter for politiske 
organ 

Internkontroll Fra 1.januar 2021 gjelder nye regler og et større 
ansvar for internkontroll hviler på 
kommunedirektørenes skuldre. Den nye 
kommuneloven fra 2018 har fått en egen 
bestemmelse om internkontroll som er mer 
omfattende og detaljert enn loven fra 1992. De 
nye reglene tydeliggjør at god internkontroll er et 
ledelsesansvar og kommunedirektøren er 
ansvarlig for internkontrollen. 

https://www.ks.no/fagomrader/demo
krati-og-styring/stat---
kommune/internkontroll/  

• Rutiner og praksis for rapportering 
om internkontroll til kommunestyret 

Brukerstyrt personlig  
assistanse (BPA) 

Funksjonshemmede med stort assistansebehov 
har siden 1.januar 2015 rett til å få assistansen 
organisert som brukerstyrt personlig assistanse. 
 

https://www.helsenorge.no/hjelpetilb
ud-i-kommunene/brukerstyrt-
personlig-assistanse-bpa/ 

• Omfang 

• Rutiner og praksis for tildeling 

• Rutiner og praksis for involvering av 
tjenestemottaker/pårørende i 
utarbeidelsen av tilbudet 

Sykefravær Sykefraværet i Norge regnes som høyt. Tett 
oppfølging på arbeidsplassen forebygger 
sykefravær, til beste for arbeidstakerne, 
arbeidsgiverne og samfunnet 
https://www.nav.no/no/nav-og-
samfunn/statistikk/sykefravar-statistikk  

https://www.ssb.no/arbeid-og-
lonn/arbeidsmiljo-sykefravaer-og-
arbeidskonflikter/statistikk/sykefrava
er  

• Omfang av korttids-/langtids-
sykefravær 

• Kommunens oppfølging, herunder 
refusjonskrav sykelønn, 
tilrettelegging av arbeidsoppgaver, 
arbeidssted etc. 

Stillingsstørrelser Det er jevnlig fokus på uønsket deltid. 
Virksomheter og organisasjoner oppmuntres til å 
ta i bruk ulike virkemidler for å avskaffe uønsket 
deltid 

https://www.ks.no/fagomrader/arbei
dsgiverpolitikk/heltid/  

Kommunens arbeid i forhold til uønsket 
deltid 

Medarbeiderundersøkelse En medarbeiderundersøkelse er et viktig verktøy 
for kunne måle, forbedre forhold på 
arbeidsplassen og utvikle organisasjonen. 
Kommuner gjennomfører jevnlig 
medarbeiderundersøkelser for kartlegging og 
vurdering av arbeidsmiljøet. 

https://www.10faktor.no/  • Orientering om resultat fra siste 
medarbeiderundersøkelse, gjerne 
operasjonalisert ned på 
stillingsstørrelser (heltid/deltid) samt 
i forhold til sykefravær (korttids-
/langtids-) 

• Rutiner og praksis for oppfølging av 
medarbeiderundersøkelser 

Seniorpolitikk Mange kommuner ønsker å legge til rette for at 
eldre arbeidstakere skal stå lenger i arbeid. For å 
oppnå dette, etablerer de en spesiell satsing– en 

https://seniorpolitikk.no/  • Omfang 

• Rutiner og praksis for senioravtaler 
og oppfølging av disse 
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seniorpolitikk. Det innebærer gjerne at 
arbeidsgiver tilbyr ulike tiltak, som for eksempel 
redusert arbeidstid med lønnskompensasjon, 
eller økt lønn. 

Personvern Personvernforordningen (GDPR) innebærer at 
kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre 
og dokumentere at ansatte har gjennomført 
opplæring i personvern og informasjonssikkerhet. 

https://www.datatilsynet.no/  Ivaretakelsen av funksjon som 
personvernombud (plassering i 
organisasjon, stillingsstørrelse) 
Kommunens arbeid med personvern 

Varsling Nye regler trådte i kraft 1.januar 2020. 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. 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/
varsling/  

• rutiner og praksis for mottak, 
registrering, håndtering og oppføling 
av varsel (interne varsel og/eller 
eksterne varsel) samt omfang 

Nasjonal helse- og sykehusplan  
(2020–2023)  
– innføring av helsefellesskap 

Målet er å skape en mer sammenhengende 
helse- og omsorgstjeneste. 
Hovedtemaene i meldingen er samhandling, 
kompetanse, psykisk helse, teknologi og 
digitalisering. Et viktig budskap er at kommuner 
og sykehus må gå fra å være parter, til 
likeverdige partnere med felles eierskap og 
ansvar for pasientene. 
Helsefellesskapene bør ha et særlig fokus på å 
utvikle gode tjenester for barn og unge, personer 
med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, 
skrøpelige eldre og personer med flere kroniske 
lidelser. 

 • Rutiner og praksis for planlegging, 
samarbeid, samordning, 
beslutningsprosesser og 
prioriteringer 

Leve hele livet 2019–2023 Målet med reformen er at eldre kan mestre livet 
lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. 
Reformperioden startet 1. januar 2019 og varer i 
fem år med ulike faser for planlegging, 
gjennomføring og evaluering 

Innsatsområdene: 
1. Et aldersvennlig Norge 
2. Aktivitet og fellesskap 
3. Mat og måltider 
4. Helsehjelp 
5. Sammenheng i tjenestene 

• Rutiner og praksis for innarbeidelse 
av innsatsområdene i kommunens 
planarbeid 

• Rutiner og praksis for involvering 
av/medvirkning fra eldreråd 

• Rutiner og praksis for evaluering av 
måloppnåelse, gjennomføring etc. 

Kompetanseløft 2025 Kompetanseløft 2025 har som formål å bidra til 
en faglig sterk kommunal helse- og 
omsorgstjeneste, og å sikre at sektoren har nok 
og kompetent bemanning. 

Strategiområder: 
1. rekruttere, beholde og utvikle 

personell 
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https://www.helsedirektoratet.no/om-
oss/forsoksordninger-og-
prosjekter/kompetanseloft-2025/strategier-og-
tiltak-i-kompetanseloft-2025 

2. brukermedvirkning, 
tjenesteutvikling og tverrfaglig 
samarbeid   

3. kommunal sektor som 
forskningsaktør, fagutviklings- 
og opplæringsarena   

4. ledelse, samhandling og 
planlegging 

Demensplan 2025 Målet med Demensplan 2025 er å skape et mer 
demensvennlig samfunn, som tar vare på og 
integrerer personer med demens i fellesskapet. 
Dette krever større åpenhet og økt kunnskap om 
demens i samfunnet generelt, og i helse- og 
omsorgstjenestene spesielt. 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/demens/d
emensplan-2020  

Innsatsområder: 
1. Medbestemmelse og deltakelse 
2. Forebygging og folkehelse 
3. Gode og sammenhengende 

tjenester 
4. Planlegging, kompetanse og 

kunnskapsutvikling 

 

Venteliste sykehjem Fra 1.juli 2017 ble kommunene pålagt å føre 
ventelister for sykehjemsplass for å skape mer 
forutsigbarhet for eldre og pårørende. 

https://www.helsedirektoratet.no/stat
istikk/venteliste-for-langtidsplass-pa-
sykehjem  

• Status venteliste (korttid / langtid) 

• Rutiner og praksis for tildeling av 
sykehjemsplass  

Digitalisering Digitalisering handler om å bruke teknologi til å 
fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å 
tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å 
bruke, effektive, og pålitelige. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) har ansvaret for å koordinere arbeidet 
med digitalisering i offentlig sektor 

https://www.ks.no/fagomrader/digital
isering/  

• fokus og arbeid med digitalisering i 
forvaltningen generelt og 
tjenesteproduksjon spesielt 

• rutiner og praksis i opplæring og 
bruk av sak-/arkivsystem og 
fagsystemer 

• rutiner og praksis for evaluering av 
sak-/arkivsystem og fagsystem i 
forhold til kommunens behov og 
forventninger 

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer er viktig hjelpemiddel i 
arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy 
etisk standard i kommunesektoren. 
Etiske retningslinjer må være tilgjengelig, gjøres 
kjent og jevnlig benyttes til refleksjon over egen 
praksis. Formålet er å videreutvikle gode 
holdninger og god praksis. 
Etiske retningslinjer kan med fordel være felles 
for både folkevalgte og administrativt ansatte, 
eventuelt med enkelte punkter ulikt ut fra ulike 
roller. 

https://www.ks.no/fagomrader/demo
krati-og-styring/etikk/  

• Rutiner og praksis for 
implementering av etiske 
retningslinjer i organisasjonen for 
ansatte og/eller folkevalgte 

Bierverv Ansatte kan som hovedregel ikke ha bierverv 
uten samtykke fra hovedarbeidsgiver. 

 • Regler/rutiner vedrørende bierverv  

• Omfang  
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Bierverv kan skape interessekonflikter i forhold til 
hovedarbeidsgiver samt komme i konflikt med 
arbeidsavtale  

• rutiner og praksis for registrering, 
håndtering og oppfølging av bierverv 

• rutiner og praksis for vurdering av 
bierverv ved inngåelse av eksterne 
konsulent- og rådgivningstjenester 

Klart språk KS deler ut støtte til kommuner og 
fylkeskommuner som skal forbedre språket i sin 
kommunikasjon med innbyggerne. 
Støtteordningen er en del av programmet Klart 
språk i kommunesektoren som skal vare fram til 
2020. Hittil har over 100 kommuner og 
fylkeskommuner deltatt på regionale kurs i klart 
språk og mange har startet opp eget arbeid. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) er med på å finansiere KS-programmet 

https://www.difi.no/fagomrader-og-
tjenester/klart-sprak-og-
brukerinvolvering/klart-sprak 
 
https://www.sprakradet.no/klarsprak/ 
 

• Rutiner og praksis for å stimulere til 
godt og brukervennlig språk i 
kommunens kommunikasjon med 
politikere, innbyggere, søkere, 
tiltaksmottakere etc. 

Omsorg 2020 Omsorg 2020 er regjeringens plan for 
omsorgsfeltet, og planperioden går ut 2020. 
Planen skal bidra til at kommunene utvikler gode 
og bærekraftige løsninger for å møte framtidens 
utfordringer på omsorgsfeltet. Den omfatter tiltak 
for å styrke kapasitet, kvalitet og kompetanse i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

 Rutiner og praksis for evaluering av 
arbeidet med  

• Kapasitet 

• Kvalitet, og  

• Kompetansen i helse- 
omsorgstjenestene 

NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny 
arbeids- og velferdsforvaltning, ble offisielt 
etablert 1.juli 2006. 
Minstekravet til et NAV-kontor er økonomisk 
sosialhjelp og kvalifiseringsprogram (henholdsvis 
sosialtjenesteloven kapittel 5 og 5A) fra 
kommunen og hele det statlige tjenestespekteret 
fra den tidligere trygdeetaten og Aetat. 
Den lokale samarbeidsavtalen fastsetter hvilke 
tjenester det enkelte kontor tilbyr utover 
minstekravet. 
Fra 1.januar 2017 skal kommunen stille krav om 
aktivitet for sosialhjelpsmottakere under 30 år. 

https://www.nav.no/no/person  • Bemanning  

• Fagkompetanse 

• Omfang (hvilke tjenester tilbys) 

• Saksbehandlingstid 

Barnevern Barnevernsreformen trer i kraft 1. januar 2022. 
Reformen inneholder både kvalitetstiltak og 
endringer i ansvarsdelingen mellom stat (Bufetat) 
og kommune. Kvalitetstiltakene i reformen består 
først og fremst av et kompetanseløft. I tillegg 
kommer tiltak for å styrke den kommunale 
styringen av barnevernet. Dette arbeidet er 
allerede godt i gang. Det er videre vedtatt 

https://www.bufdir.no/barnevern/  
 
https://www.helsedirektoratet.no/tem
a/barnevern 
 
https://www.ks.no/fagomrader/barn-
og-unge/barnevern/  

• Bemanning  

• Fagkompetanse  

• Finansiering  

• Omfang (de ulike tiltak herunder 
tildeling og oppfølging) 

• Saksbehandlingstid 
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endringer i fosterhjemsforskriften som også vil tre 
i kraft 1. januar 2022. 

Opptrappingsplanen for  
rusfeltet (2016-2020) 

Stortinget har vedtatt en helhetlig 
opptrappingsplan som tar for seg de tre 
innsatsområdene tidlig innsats, behandling og 
ettervern/oppfølgingstjenester. 
Forslagene omhandler tiltak som skal legge til 
rette for en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og 
samordnet innsats overfor grupper som står i 
fare for eller er i ferd med å utvikle eller har 
lettere/moderate rusproblemer og for personer 
med alvorlig rusavhengighet, samt deres 
pårørende 

http://www.forebygging.no/  • Omfang 

• Bemanning 

• Ressursbruk  

• Rutiner og praksis for tidlig innsats 

• Saksbehandling 

• Ettervern/oppfølgingstjenester 

Universell utforming av informasjons-  
og kommunikasjonsteknologiske  
(IKT)-løsninger 

krav til at nettløsningene er utformet i tråd med 
internasjonale retningslinjer (WCAG 2.0). 
https://www.w3.org/TR/WCAG20/  

 • Rutiner og praksis for fokus på og 
arbeid med universell utforming av 
kommunens nettsider og digitale 
brukerportaler 

• Rutiner og praksis for evaluering av 
brukervennlighet  

Frivilligsentralene Ansvaret for tilskudd til frivilligsentraler er fra 
2017 overført til kommunene. 

https://frivilligsentral.no/   

Fagfornyelsen Nytt læreplanverk (LK20) innføres etter planen i 
grunnskolen og i videregående skole fra og med 
høsten 2020. Det nye læreplanverket består av 
en overordnet del og nye læreplaner i fag. 
De nye læreplanene i fag tas i bruk på trinnene 
1.–9. trinn og vg1 skoleåret 2020/21, på 10. trinn 
og vg2 skoleåret 2021/22 og på vg3 skoleåret 
2022/23. 

https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
nye-lareplaner-i-skolen/  

 

Lærernormen i grunnskolen Høsten 2018 ble det innført en norm for 
lærertetthet i grunnskolen. Fra og med høsten 
2019 skal gruppestørrelse 2 være 15 på 1.–4. 
trinn og 20 på 5.–10. trinn. Normen gjelder på 
hvert hovedtrinn, på skolenivå, jf. 
opplæringsloven § 8-3. Normen regulerer ikke 
skolens klassestørrelse eller størrelsen på 
undervisningsgrupper. 

https://www.udir.no/tall-og-
forskning/statistikk/statistikk-
grunnskole/larernormkalkulator/larer
norm-for-grunnskolen2/  

• Rutiner og praksis for etter- og 
videreutdanning for lærere 

• Rutiner og praksis for rekruttering 
(internt/eksternt) 

• Rutiner og praksis for å sikre 
rekruttering og bruk av 
fagutdannede 

• Rutiner og praksis for 
dispensasjoner (omfang)  

Opplæring av lærlinger,  
praksisbrevkandidater og  
lærekandidater med særskilte behov 

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-
prosjektmidler/Tilskudd-til-bedrifter-som-tar-inn-
larlinger-og-larekandidater-/  

 • Rutiner og praksis for tilrettelegging 
for lærlinger 

• Rutiner og praksis for oppfølging av 
lærlinger 
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• Rutiner og praksis for evaluering av 
opplegg for lærlinger  

Opptrappingsplan mot vold og  
overgrep (2017–2021) 

Planen synliggjør hovedutfordringer knyttet til 
vold og overgrep, særlig mot barn, og foreslår 
tiltak og strategier for å møte disse utfordringene. 
Opptrappingsplanen skal blant annet bidra til å 
tydeliggjøre kommunenes ansvar for å 
forebygge, avdekke og avverge vold og 
overgrep. Videre skal planen bidra til et bedre 
samarbeid mellom statlige og kommunale 
instanser og økt kompetanse om vold og 
overgrep i ulike kommunale tjenester. 

 • Rutiner og praksis for kartlegging, 
forebygging, vurdering av tiltak 

Plan- og byggesak https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felles
losninger/verktoykasse-plan--og-byggesak/  

 • Bemanning 

• Fagkompetanse 

• Saksbehandlingstid 

• Rutiner og praksis for 
kvalitetssikring av opplysninger i 
matrikkel 

• Rutiner og praksis for 
avviksregistrering og -håndtering 

Kommunale gebyr Kostra-tallene for 2020 viser at plan- og 
byggesaksgebyrer fortsatt varierer relativt lite 
mellom de aller fleste kommuner, samtidig som 
forskjellen mellom høyeste og laveste gebyr er 
stor. 
https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/forts
att-sma-forskjeller-i-kommunenes-plan--og-
byggesaksgebyrer/ 

  

Universell utforming Universell utforming handler om å utforme 
omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i 
funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert 
personer med nedsatt funksjonsevne. KS jobber 
for å synliggjøre arbeidet med universell 
utforming i kommunesektoren. 

https://www.ks.no/fagomrader/velfer
d/universell-utforming/  

 

Lokale forskrifter Lokale forskrifter bestemmer private personer 
eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor 
et bestemt område, for eksempel en kommune, 
et fylke eller en region. De lokale forskriftene gis 
som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller 
fylkestinget. 

https://lovdata.no/sok?q=vestby+ko
mmune&filter=LOKALEFORSKRIFT
ER  

• Rutiner og praksis for håndhevelse 
av lokale forskrifter 

• Rutiner og praksis for evaluering av 
lokale forskrifter (mht. 
gjennomføring, måloppnåelse etc.) 

Psykososialt barnehagemiljø 1. januar 2021 ble det innført endringer i 
barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet 
opplever barnehagen som et trygt og godt sted å 

https://www.utdanningsforbundet.no
/lonn-og-arbeidsvilkar/sporsmal-og-
svar/artikler-lov-og-rett/lov-og-rett-
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være. Ved innføringen av det nye kapittel VIII, 
flyttes oppmerksomheten fra mobbing og 
krenkelser, slik det er omtalt i rammeplanen, til å 
omfatte barnets helthetsopplevelse av trygghet 
og trivsel. 

artikler/2021/nye-bestemmelser-om-
psykososialt-barnehagemiljo/  
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Kontollutvalgsleder-skolen 18.-19 oktober 2021 

X Meeting Point  

Moxy Oslo, Norges første Marriott-hotell 

Program 18. oktober 

15.30-16.30 Registrering 

16.30-18.45 

inkl. pause 

Varsling i kommuner 

• Hva er varsling etter Arbeidsmiljøloven?  

• Hva er kritikkverdige forhold?  

• Hvem kan varsle?  

• Hva vet vi om varsling i kommunene?  

• Hva er rett håndtering av et varsel?  

• Bør kontrollutvalget ha en rolle i varslingssaker?  

 

Birthe M Eriksen, Advokat, ph.d., ADI Advokater AS 

 

19.30 Middag  

 

Program 19. oktober 

09.00-10.00 Henvendelser til kontrollutvalget 

• Hva kan dette dreie seg om?  

• Fra hvem kommer henvendelsene?  

• Hva skal kontrollutvalget ikke ta videre? (politikk, varslinger og klagesaker) 

• Hvordan håndterer sekretariatet kontrollutvalget henvendelser?  

• Hva er egnede verktøy fra kontrollutvalgets verktøykasse? 

 

Intern arbeidsgruppe 

 

10.00-10.15 Pause 
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10.15-12.00 

Inkl. pause 

Mer om granskning som verktøy 

• Hvordan skal vi bruke begrepet «granskning»? 

• Når bør og kan kontrollutvalget bruke granskning?  

• Gransking eller forvaltningsrevisjon? 

• Hva kjennetegner formelle granskningsmetoder og hvordan er 

grenseoppgangen mot etterforskning?  

• Hva kan granskes i regi av kontrollutvalget, og når er det sak for 

påtalemyndighet? 

• Hva kjennetegner en god bestilling av granskning?  

 

Marius Fein, Senior Manager BDO AS 

 

12.00-13.00 Lunsj 

13.00-14.30 

inkl. pause 

Gruppearbeid 

Deltakerne inndeles i grupper og diskuterer anonymiserte saker fra egen kommune.  

• Hva dreier saken seg om og hvem kommer den fra? 

• Hvordan ble saken håndtert av kontrollutvalget?  

• Hvordan kan henvendelsen håndteres av kontrollutvalget?  

Vi utnevner gruppeledere som sørger for å holde diskusjonen i gang. Her er det ikke 

meningen å finne fasitsvar, men gi og motta innspill, gjøre seg refleksjoner osv. 

 

14.30-15.15 Når det varsles mot kommunedirektøren 

Det er en krevende jobb å være toppleder i en kommune. Når det varsles mot 

kommunedirektøren, blir denne jobben ekstra vanskelig. 

• Hva er omfanget av varsling mot kommunedirektøren? 

• Hvordan bør kommunen håndtere varsling mot kommunedirektøren? 

• Har kontrollutvalget en rolle når det varsles mot kommunedirektøren? 

Hvordan bør grenseoppgangen være mellom kontrollutvalget, 

kommunedirektøren og kommunestyret? 

• Hva er konsekvensene når det varsles mot kommunedirektøren? 

 

Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder i Norsk Rådmannsforum 

 

Ca. 15.15 
Avslutning 
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Praktisk informasjon 

Tidspunkt 18. – 19. oktober 2021 

Dag 1 kl. 16.30-18.45 (registering fra kl. 15.30) 

Dag 2 kl. 09.00-15.30 

Hotell X Meeting Point 

Ankomst Fra Gardermoen: Ta buss 380 mot Lillestrøm. Gå av på busstoppet 

som heter Hellerud. Bussen går to ganger i timen og bruker 43 minutter.  

På «RuterReise»-appen kan du søke opp rutetider. Søk på ankomstholdeplass 

«Hellerud (i Skedsmo)». 

 
 

Digitalt 
Lenker sendes til de som melder seg på digitalt 

Gruppearbeid på Teams for digitale deltakere 

Deltakeravgift 

X Meeting Point Digitalt: 

Medlemmer: kr 5 900  

Andre: kr 6 400  

 

Medlemmer: kr 1 900  

Andre: kr 2 400  

 

 

 

 

 

 

  

Påmelding For å få gjennomført det faglige opplegget på en best mulig pedagogisk måte, 

har vi satt et tak på antall deltakere ca. 50 personer.  

Kontrollutvalgsmedlemmer kan melde seg på, men lederne vil bli prioritert.  

Vi holder av noen plasser til sekretariat.  

Frist for påmelding fysisk arrangement: 24. september 

Digitalt – løpende fram til 17. oktober 

Ev. avbud Avbud fysisk konferanse siste 14 dager før konferansen gir full deltakeravgift. 

Annet Det tas forbehold om endringer i programmet. Timeplanen er veiledende. 
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Representantskapet i Viken

kontrollutvalgssekretariat IKS

Dato: 23.09.2021 kl. 15:00 

Sted: Fjernmøte via Teams 

Notat: 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil 990 20 717evt. på e-post 

monmoe@lorenskog.kommune.no

12.08.2021 

For leder i Representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Simen 
Solbakken

Mona Moengen
Daglig leder

Styret inviterer til eiermøte kl. 15.00. Representantskapsmøtet starter rett etterpå, ca. kl. 15.20
I eiermøtet vil styret drøfte stemmevekt. Et notat om dette sendes separat.
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Arkivsak-dok. 20/00133-10 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Representantskapet i Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS  

23.09.2021 

VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å GODKJENNE 
PROTOKOLLEN 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Følgende ble valgt til å godkjenne protokollen sammen med leder: 

• 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Saksframstilling: 
Det velges to representanter til å godkjenne protokollen. Da møtet avholdes på 
Teams, godkjennes protokollen i etterkant av møtet. Protokoll sendes ut umiddelbart
etter at den er godkjent. 
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Arkivsak-dok. 21/00134-2 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Representantskapet i Viken kontrollutvalgs-
sekretariat IKS      

23.09.2021 

ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN FOR VIKEN
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Representantskapet anbefaler utvidelse av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS og
øvrige endringer i selskapsavtalen. Saken oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. 

Vedlegg:  
Selskapsavtale for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 

Saksframstilling: 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS ble dannet i 2020 med 30 av kommunene i Viken 
som deltagere. I eiermøtet 22. april 2021 sluttet representantskapet seg til styrets
forslag om å utvide selskapet med de kommunene innen Viken fylkesgrense som er 
interessert i deltagelse. 

Bærum kommune ønsker nå å delta i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. Styret
legger derfor frem forslag til ny selskapsavtale, hvor Bærum er tatt inn på eiersiden. I
tillegg foreslår styret noen mindre endringer som det redegjøres for nedenfor. 

Eierandel og deltagerinnskudd 
Bærum blir største deltager i selskapet med 128 000 innbyggere. Bærums 
deltagerinnskudd er beregnet til 80 000 kroner, noe som utvider selskapskapitalen til 
880 000 kroner.  

Tidligere har eierandelene vært fordelt slik at ingen kommune eier mindre enn 0,5% 
av selskapet. Styret foreslår å gå vekk fra dette prinsippet ved utvidelse av selskapet, 
og beregne eierandelen basert på folketall, slik det gjøres i mange selskaper. 
Eierandelen er lik ansvarsandelen. Dette innebærer at eierandelene justeres, se 
tabell under.  
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Kommuner Befolkning 
2021 

Dagens 
eierandel 

(i %) 

Deltaker-
innskudd 

Ny 
eierandel 

(i %) 

Bærum 128 233  80 000 16,77 

Drammen 101 859 9,0 72 000 13,32 

Lillestrøm 86 953 9,0 72 000 11,37 

Lørenskog 42 740 6,5 52 000 5,59 

Ullensaker 40 459 6,5 52 000 5,29 

Ringerike 30 835 5,5 44 000 4,03 

Kongsberg 27 694 4,5 36 000 3,62 

Lier 27 118 4,0 32 000 3,55 

Eidsvoll 26 031 3,5 28 000 3,40 

Nittedal 24 454 3,5 28 000 3,20 

Nes  23 422 3,5 28 000 3,06 

Ås 20 439 3,5 28 000 2,67 

Nesodden 19 805 3,5 28 000 2,59 

Øvre Eiker 19 709 3,5 28 000 2,58 

Rælingen 18 730 3,5 28 000 2,45 

Vestby 18 290 3,5 28 000 2,39 

Aurskog - Høland 17 591 3,5 28 000 2,30 

Frogn 15 953 3,5 28 000 2,09 

Nannestad 14 637 3,5 28 000 1,91 

Modum 14 166 3,5 28 000 1,85 

Enebakk 11 065 3,0 24 000 1,45 

Gjerdrum 7 043 1,5 12 000 0,92 

Hole 6 811 1,5 12 000 0,89 

Hol 4 434 1,0 8 000 0,58 

Sigdal 3 465 1,0 8 000 0,45 

Hurdal 2 838 1,0 8 000 0,37 

Flesberg 2 713 1,0 8 000 0,35 

Nore og Uvdal 2 412 1,0 8 000 0,32 

Krødsherad 2 219 1,0 8 000 0,29 

Rollag 1 386 0,5 4 000 0,18 

Flå 1 049 0,5 4 000 0,14 

 764 553 100,0 800 000 100,0 

 
 
Forretningsadresse 
Forretningsadressen er i Lørenskog. Styret foreslår å ta ut av selskapsavtalen at 
selskapet skal ha avdelingskontorer i Buskerud og Follo. Styret mener at behovet for 
avdelingskontorer må vurderes fortløpende og tilpasses driftens behov. Dessuten 
kan behovet for kontorplass slik vi kjenner det i dag kan endre seg, fordi de ansatte 
ønsker å arbeide hjemmefra i større grad. Erfaringene fra korona-tiden viser at dette i 
det alt vesentlige er positivt for tjenesteleveransene.   
 
Valgkomite 
I punkt 4.2.2 er andre avsnitt foreslått endret fra  
«Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til Viken Kontrollutvalgs- 
sekretariat IKS sitt styre som de finner best kvalifisert til å dekke vervene. Blant de 
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valgte styremedlemmene skal valgkomiteen også fremme forslag på styrets leder og 
nestleder. Valgkomiteen skal også fremme forslag til leder og nestleder i 
representantskapet.»  
 
til: 
«Valgkomiteens hovedoppgave er å kartlegge behovet for styresammensetning utfra 
selskapets formål og situasjon, og finne frem til kandidater som samlet dekker dette 
behovet. Valgkomiteen innstiller på styresammensetning og skal også fremme 
forslag på leder og nestleder til representantskapet.» 
 
Stemmevekt 
Kommunene har i dagens selskapsavtale en solidarisk tilnærming til styring av Vikus. 
Dette innebærer blant annet at eierkommunene har én stemme hver, uavhengig av 
folketallet. Flere av eierne har gitt uttrykk for at spørsmålet om vektig av stemmer bør 
drøftes. Styret er kjent med at eierkommunene har forskjellige modeller for 
stemmevekt. Styret inviterer derfor til et eiermøte i forkant av 
representantskapsmøtet for å drøfte behovet for stemmevekt i Vikus, og valg av 
mulig modell. Det utarbeides et notat som oversendes før eiermøtet. 
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Org nr. 898 704 262 

 
 
 

VIKEN 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 

 
 
 
 

Selskapsavtale 
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1 Om selskapet 
1.1 Selskapets navn og deltakelse 
VIKEN Kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med 
hjemmel i lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper. 
 
Selskapet har følgende deltakere: 
 

Organisasjonsnummer Kommunenavn 
948 164 256 Aurskog-Høland 
935 478 715 Bærum 
921 234 554 Drammen 
964 950 113 Eidsvoll 
964 949 581 Enebakk 
940 898 862 Flesberg 
964 951 462 Flå 
963 999 089 Frogn 
864 949 762 Gjerdrum 
944 889 116 Hol 
960 010 833 Hole 
939 780 777 Hurdal 
942 402 465 Kongsberg 
964 962 855 Krødsherad 
857 566 122 Lier 
820 710 592 Lillestrøm 
842 566 142 Lørenskog 
970 491 589 Modum 
964 950 202 Nannestad 
938 679 088 Nes (Akershus) 
944 383 565 Nesodden 
971 643 870 Nittedal 
964 950 946 Nore og Uvdal 
940 100 925 Ringerike 
964 963 282 Rollag 
952 540 556 Rælingen 
964 962 766 Sigdal 
933 649 768 Ullensaker  
943 485 437 Vestby 
954 597 482 Øvre Eiker 
964 948 798 Ås 

 
1.2 Rettslig status 
Selskapet er et eget rettssubjekt og skal registreres i foretaksregisteret. 
 
1.3 Forretningsadresse 
Selskapet har hovedkontor i Lørenskog. 
 

2 Selskapets formål 
Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i 
tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for 
andre bestillere innenfor rammene i anskaffelsesregelverket. 
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3 Deltakernes eierandel og innskuddsplikt 
Deltakernes ansvarsandel er lik deltakernes eierandel, og er beregnet ut fra antall 
innbyggere. Deltakernes innskudd til selskapets driftsfond kr 880.000, - er beregnet 
med følgende fordeling: 
 

Kommuner 
Befolkning 

2021 
Eierandel 

(i %) 
Deltaker- 
innskudd 

Bærum 128 233 16,77 80 000 
Drammen 101 859 13,32 72 000 
Lillestrøm 86 953 11,37 72 000 
Lørenskog 42 740 5,59 52 000 
Ullensaker 40 459 5,29 52 000 
Ringerike 30 835 4,03 44 000 
Kongsberg 27 694 3,62 36 000 
Lier 27 118 3,55 32 000 
Eidsvoll 26 031 3,40 28 000 
Nittedal 24 454 3,20 28 000 
Nes  23 422 3,06 28 000 
Ås 20 439 2,67 28 000 
Nesodden 19 805 2,59 28 000 
Øvre Eiker 19 709 2,58 28 000 
Rælingen 18 730 2,45 28 000 
Vestby 18 290 2,39 28 000 
Aurskog-Høland 17 591 2,30 28 000 
Frogn 15 953 2,09 28 000 
Nannestad 14 637 1,91 28 000 
Modum 14 166 1,85 28 000 
Enebakk 11 065 1,45 24 000 
Gjerdrum 7 043 0,92 12 000 
Hole 6 811 0,89 12 000 
Hol 4 434 0,58 8 000 
Sigdal 3 465 0,45 8 000 
Hurdal 2 838 0,37 8 000 
Flesberg 2 713 0,35 8 000 
Nore og Uvdal 2 412 0,32 8 000 
Krødsherad 2 219 0,29 8 000 
Rollag 1 386 0,18 4 000 
Flå 1 049 0,14 4 000 

 Total 764 553 100,0 880 000 
 
 
Den enkelte deltakers plikt til å gjøre innskudd i selskapet iht. foranstående skal 
oppfylles ved kapitalinnskudd i form av penger. 
 
Den enkelte deltaker svarer for en andel av selskapets forpliktelser tilsvarende 
eierandelen.  
 
Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for å 
ivareta selskapets drift. 
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4 Selskapets styrende organer 
4.1 Representantskapet 
4.1.1 Representantskapets sammensetning 
Representantskapet er selskapets øverste organ. Det består av medlemmer med 
personlige varamedlemmer – 1 fra hver deltakerkommune. Deltakerkommunene 
oppnevner selv sine representanter til representantskapet og har instruksjonsrett 
overfor sine representanter.  
 
Representantskapets medlemmer og vara velges for fire år om gangen.  
 
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 
 
4.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet 
Representantskapet behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og 
andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i 
representantskapet. 
 
Representantskapet kan delegere myndighet til styret i de saker der loven eller 
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette. 
 
Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. 
 
4.1.3 Representantskapets møter 
Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig, og når styret, 
revisor eller minst en av deltakerkommunene krever det.  
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av deltakerkommunene er til 
stede. 
 
Styret og daglig leder deltar i representantskapets møter med talerett så sant ikke 
representantskapet bestemmer noe annet.  
 
Representantskapets møter er åpne for alle som ønsker å være til stede.  
 
Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal 
signeres av møteleder samt 2 medlemmer valgt av representantskapet. Styrets leder 
og daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.  
 
Møteinnkalling og saksliste skal sendes deltakerkommunene samtidig. Protokoll skal 
sendes til deltakerkommunene så snart den er signert. Skriftlig beslutningsgrunnlag i 
saker som skal behandles skal normalt foreligge minst 6 uker før møtet. 
 
4.2 Styret 
4.2.1 Styrets sammensetning 
Styret velges av representantskapet og består av 3 medlemmer og 2 
varamedlemmer som velges for to år. Reglene i IKS-loven § 10 om representasjon av 
begge kjønn i styret gjelder.  
 
Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomité som skal forberede 
representantskapets valg av styre. 
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4.2.2 Valgkomité 
Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av det 
avtroppende representantskap i deres siste møte.  
Valgkomiteens funksjonstid er fire år. 
 
Valgkomiteens hovedoppgave er å kartlegge behovet for styresammensetning utfra 
selskapets formål og situasjon, og finne frem til kandidater som samlet dekker dette 
behovet. Valgkomiteen innstiller på styresammensetning og skal også fremme 
forslag på leder og nestleder til representantskapet  

 
4.2.3 Styrets oppgaver og myndighet 
Styret har ansvar for selskapets forvaltning og drift og utøver all myndighet som ikke 
er tillagt representantskapet.  
 
Styret kan delegere myndighet til daglig leder i de saker der loven eller 
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.  
 
Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin 
virksomhet iht. denne instruksen i selskapets årsmelding. 
 
4.2.4 Styrets møter 
Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig - og når minst ett styremedlem 
krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste. 
Daglig leders saksutredninger og forslag til vedtak skal følge innkallingen.  
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Møtene 
ledes av styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er til 
stede velges en møteleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 
har møteleder dobbeltstemme.  
 
Daglig leder deltar i styrets møter uten stemmerett, og representantskapets ordfører 
har møte- og talerett i styremøtene.  
 
Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal 
underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig 
leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen.  
 
Møteinnkalling, saksliste og saksdokumenter skal sendes deltakerkommunene samt 
representantskapets medlemmer. Protokoll sendes deltakerkommunene og 
representantskapets medlemmer så snart den er undertegnet.  
 
Selskapet forpliktes ved signatur av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig leder 
(ett styremedlem ved fravær) i fellesskap. 
 
4.3 Daglig leder 
Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder 
forestår og har ansvar for den daglige ledelse av selskapet og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret gir samt sørge for at virksomheten er under 
betryggende kontroll. 
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Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig leders 
myndighet.  
 
Daglig leder har møte- og talerett i styret og representantskapet. Styret og 
representantskapet kan likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker. 
 
Styret skal vedta en instruks for daglig leder. 
 
4.4 Revisjon 
Selskapets revisor oppnevnes av representantskapet og velges for ett år om gangen. 
 

5 Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning 
5.1 Finansiering 
Driftstilskuddet, som skal dekke de tjenester selskapet utfører for kommunene, 
fordeles på deltakerkommunene i samsvar med regler fastsatt av 
representantskapet.  
 
Kommunene innbetaler de budsjetterte driftstilskudd etter en på forhånd oppsatt årlig 
innbetalingsplan, som fastlegges ved budsjettbehandlingen. 
 
5.2 Regnskap 
Selskapet skal føre regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper og –forskrifter. 
 
5.3 Behandling av handlings- og økonomiplan og budsjett 
Selskapets virksomhet skal planlegges og styres gjennom vedtak i 
representantskapet om handlings- og økonomiplan og årsbudsjett. 
 
Økonomiplanen skal inneholde en oversikt over drift og investeringer de neste fire år. 
 
Årsbudsjettet skal bygge på økonomiplanen og vedtas i representantskapet. 
Budsjettet skal inneholde en oversikt over forventet salg av tjenester til 
deltakerkommunene og andre, med tilhørende priser og priskalkyler. 
Deltakerkommunene skal gis fullt innsyn i kalkyle-grunnlaget i disse dokumentene.  
 
Styrets forslag til handlings- og økonomiplan og årsbudsjett skal oversendes 
deltakerkommunene senest 15. september, og forslagene skal behandles i den 
enkelte kommune forut for behandlingen i representantskapsmøtet.  
Eventuell uenighet kommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i 
representantskapsmøtet på områder der det ikke er krav om enstemmighet. 
 

6 Endringer i selskapets formelle forhold 
6.1 Endringer i selskapsavtalen 
Selskapsavtalen kan endres på den måte og i henhold til de regler som er beskrevet i 
IKS-loven § 4. 
 
Dersom det er fattet likelydende vedtak i 2/3 av kommunene om endring av 
selskapsavtalen, skal den/de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, 
behandle spørsmålet om endring av selskapsavtalen på nytt 
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6.2 Opptak av nye deltakere 
Opptak av nye deltakerkommuner skal behandles som en endring av 
selskapsavtalen. 
 
6.3 Uttreden av selskapet 
En deltakerkommune kan med 1 års skriftlig varsel tre ut av selskapet. 
Oppsigelsestid for uttreden vil gjelde påfølgende kalenderår.  
 
▪ Det skal ved uttredelsen foretas et økonomisk oppgjør og reglene i IKS loven om 

uttreden gjelder.   
 
 
6.4 Oppløsning av selskapet 
Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om dette. Vedtak om oppløsning 
skal gjøres av kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune.  
 
For øvrig vises til bestemmelsene om oppløsning i lov om IKS. 
 
6.5 Tvister  
Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen skal så langt råd er, løses ved at 
partene søker ens forståelse.  Dersom det oppstår tvist mellom deltakerkommunene 
om fortolkningen eller gjennomføringen av denne avtalen, skal konflikten søkes løst 
gjennom forhandlinger. Tilsvarende gjelder ved uttreden.  
 
Dersom forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved 
mekling. Mekler godkjent av Den Norske Advokatforening eller annen godkjent 
mekler, skal I så fall benyttes. 
 

7 Ikrafttreden 
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 01.01.2022 eller så snart den er vedtatt av 
deltakernes respektive kommunestyrer. 
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Arkivsak-dok. 20/00127-15 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Representantskapet i Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS         

23.09.2021 

 
 
 

   
 
 

BUDSJETT FOR VIKEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 
2022 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Modell … legges til grunn for fordeling av utgiftene mellom eierne. 
2. Budsjett for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS for 2022 (driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett) vedtas. 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til budsjett for 2022 (driftsbudsjett og investeringsbudsjett).  
2. Oppsummering fra eiermøtet 3.6.2021 

 

Saksframstilling: 
I denne saken legger styret frem sitt forslag til budsjett for 2022 for Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS som styret behandlet i møtet 10.6.2021. Før budsjettet 
vedtas, må eierne vedta modell for fordeling av utgiftene. Det er redegjort nærmere 
for modellene og budsjettet i vedlegg 1 til saken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38/21 Referat og orienteringer - 20/00202-17 Referat og orienteringer : Komplett innkalling- Representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (23.09.2021)

9/21 Budsjett for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 2022 - 20/00127-15 Budsjett for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 2022 : Oppsummering fra eiermøtet 03.06.2021

 

 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS · Org.nr. 898 704 262 · post@vikus.no · www.vikus.no 

1 

 

Oppsummering fra Eiermøtet om prinsipper for ny budsjettmodell 3. juni 2021 

Følgende kommuner var representert ved eierrepresentant eller vara Aurskog Høland, 

Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Flå, Frogn, Kongsberg, Krødsherad, Lillestrøm, Lørenskog, 

Modum, Nannestad, Nes, Nesodden, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Rælingen, Sigdal, 

Ullensaker, Vestby, Øvre Eiker og Ås.  

Lier var representert ved administrasjonen. Lillestrøm og Lørenskog hadde også representanter 

fra administrasjonen til stede. I tillegg møtte styreleder og styremedlem. 

Representantskapets leder innledet med å oppfordre eierne til å dele egne forslag med alle på 

et tidlig stadium. Mange av eierne behandler sakene til repskapet i sine formannskap. Dette gir 

en bred politisk forankring av mandatet til eierrepresentanten, og fordrer at alle forslag er kjent 

på et tidlig stadium. Selskapsavtalen har 6 ukers frist for oversendelse av styrets innstilling og 

saksutredning, og legger dermed til rette for at man kan være tidlig ute. 

Styreleder innledet med å si at rammen for budsjettet ble fastlagt i representantskapsmøtet 

22.4 gjennom vedtaket om at kommunal deflator skal legges til grunn. I dette eiermøtet ønsket 

styret å drøfte prinsippene for fordelingen mellom eierne. Styret legger frem to modeller, og ber 

eierne om råd.  

Daglig leders presentasjon av saken ligger ved oppsummeringen. 

Eierne la vekt på følgende: 

En modell som legger størst vekt på timeforbruk (modell 2) vil gi incentiver til å ikke bruke mer 

av sekretariatets tid enn nødvendig. På den annen side vil en slik modell gi større utslag for 

kommuner som enkelte år har høy aktivitet i kontrollutvalget. Dette trekker i retning av at en slik 

modell blir mindre forutsigbar for eierne.  

Modell 1 legger størst vekt på folketall, og blir mest forutsigbar for eierne. Denne modellen tar 

ned risikoen for store svingninger i betalingen fordi det legges mindre vekt på timeforbruk. 

Kontrollutvalget opptrer uavhengig av kommunedirektøren og på vegne av kommunestyret. En 

modell som knytter 20% av betalingen til timeforbruket har tilstrekkelig incentiv til å unngå 

overforbruk.  

 

Oppsummering  
Vår saksbehandler 

Mona Moengen 

Vår referanse: 

20/00127 

Dato: 

17.06.2021 

 

Representantskapets medlemmer 

Eierkommunene 
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Velkommen til 
eiermøte om ny 
budsjettmodell

03.06.2021
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Vedtak i sak om prinsipper for ny budsjettmodell 
(22.04.2021)

RAMMEN FOR BUDSJETTET BLE 
FASTLAGT: KOMMUNAL DEFLATOR 

LEGGES TIL GRUNN FOR 2022

FORDELING AV BETALING MELLOM 
EIERNE: NY MODELL VURDERES I 

TILLEGG TIL STYRETS FORSLAG
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Ny budsjettmodell 
- forutsetninger

• Forutsigbar både for eierne og 
selskapet

• Bidra til fordeling av utgiftene 
hvor både kommunens størrelse 
og uttak av tjenester gjenspeiles

• Bidra til forsvarlig drift av 
selskapet
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Fordeling av betaling mellom eierne

80 % tid  20% folketall Modell 2

20% tid 80 % folketall, trappet% Modell 1
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Fordeling av 
tidskomponenten i 

budsjettet

• Antall møter

• Antall ordinære saker

• Spesielle saker (granskning, 
misligheter)

• Kontrollutvalgets engasjement

• Kommunens administrasjon

• Uttak av timer varierer fra 700 til 150
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Faktisk medgått tid avregnes ved årets slutt, 

og justeres ved første faktura året etter
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Modell 1

20% tid 80% folketall, trappet

12 kommuner får en liten reduksjon i 
betalingen sammenlignet med 2021

De fleste vil få en liten økning

Lier som får en stor økning

De største tar den største andelen av 
kostnaden

Modell 2

80% tid 20% folketall

11 kommuner får en liten reduksjon i 
betalingen sammenlignet med 2021

De fleste vil få en liten økning

Krødsherad og Flesberg, vil få en økning 
som for dem er stor

De største tar den største andelen av 
kostnaden, og en større andel enn i 

modell 1
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Styret ber om råd 
fra eierne

DET ER REPRESENTANTSKAPET SOM 
FORETAR ENDELIG VALG AV MODELL I 

MØTET 23.9.2021
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Behandlet i styret 10.06.2021  

 

 

  

Budsjett 2022 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Om Viken kontrollutvalgsekretariat IKS 
Viken kontrollutvalgsekretariat IKS (Vikus) ble etablert 1.7.2020 etter sammenslåing av 

Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS (Kubis), Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (Fiks) 

og Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus). Selskapet er sekretariat for kontrollutvalgene i 

eierkommunene Aurskog-Høland, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Frogn, Gjerdrum, Hol, Hole, 

Hurdal, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Modum, Nannestad, Nes, Nesodden, 

Nittedal, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Rælingen, Sigdal, Ullensaker, Vestby, Øvre Eiker og Ås.  

Selskapet er opprettet i samsvar med lov om interkommunale selskaper. Regnskapet føres etter 

kommunale regnskapsprinsipper jf. selskapsavtalen, og budsjettet er bygd opp etter disse prinsippene.  

1.1 Sekretariatets oppgaver  

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, som har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For at 

kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sin funksjon, er det avhengig av tjenester fra et uavhengig 

sekretariat. Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og 

at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Kontrollutvalget har en bestillerrolle overfor revisjonen, som i 

hovedsak rapporterer resultatet av sine kontroller til kontrollutvalget. Sekretariatet bistår kontrollutvalget 

med å fylle bestillerrollen. Et viktig ledd i dette er å utarbeide forslag til planer for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll. For mange utvalg utfører vi også risiko og vesentlighetsvurderingene forut for 

planarbeidet.  I tillegg utfører Vikus undersøkelser på oppdrag fra kontrollutvalgene. Vikus er en sentral 

faglig ressurs og diskusjonspartner for utvalgene, og er det operative leddet som står for dialogen med 

kommunedirektøren og med revisjonen.  

Vikus jobber med å harmonisere ulikheter i tjenesteleveransene til kontrollutvalgene som FIKS, KUBIS og 

Rokus har hatt. Det er et mål at Vikus skal ta ansvar for bestillingsprosessen i alle utvalg, herunder 

risiko- og vesentlighetsvurderingene som gjøres i starten av kommunevalgperioden i 2023.  

1.2 Strategi 

Styret inviterte eierne til å drøfte selskapsstrategi med eierne i april. Representantskapet sluttet seg til 

styrets forslag om å utvide selskapet med de kommunene innen Viken fylkesgrense som er interessert i 

deltagelse. Bærum besluttet i juni å komme inn på eiersiden, det legges frem en egen sak om utvidelse 

av selskapsavtalen i dette representantskapsmøtet.  

1.3 Bemanning 

Det ble foretatt en nedbemanning 2,2 årsverk i forbindelse med fusjonen. Etter ett års drift, og med en 

utvidelse på eiersiden, har styret økt bemanningen med 0,7 årsverk. Dette for at sekretariatet skal være 

tilpasset kontrollutvalgenes oppgaver og aktivitetsnivå. Vikus har nå 6,7 årsverk. 

Budsjettforutsetninger  
Styret la frem forslag til ny budsjettmodell i eiermøtet i juni 2021, og la til grunn prinsippet om at 

budsjettet skal økes med kommunal deflator. Etter å ha vært i kontakt med flere av eierkommunene, er 

deflatoren for 2022 satt til 2,8 prosent. Dette innebærer en økning i kommunenes betaling på 208 000 

kroner totalt. I tillegg er rammen for 2022 økt ved at Bærum deltar på eiersiden. Betalingen for Bærum 

er beregnet på basis av erfaring med timeforbruk i Bærum og andre store kommuner med ekstern 

revisor. 

Vi antar at lønningene vil øke med 2,8 % i 2022. Pensjonsutgiftene er budsjettert med 16 %.   
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Budsjett 2022 

Utgifter 

Budsjettets utgiftsside bygger på erfaring etter ett års drift. Dette er for kort tid til at vi har gode 

erfaringstall, og usikkerheten er større enn vanlig. Styret har imidlertid foreslått å redusere driftsutgiftene 

med 6 % fra 2021. Dette er gjort ved å tilpasse kontorlokalene og andre driftsutgifter til det nye 

selskapet. Utgifter til lønn utgjør hele 84 prosent av selskapets kostnader.  

I henhold til vedtak i sak 3/20 i representantskapet 10.9.2020, skal kommunal deflator benyttes ved 

årlig regulering av styrehonorar. Vurdering av styrehonorar skal legges frem i representantskapet årlig i 

forbindelse med budsjettbehandlingen. På denne bakgrunn er styrehonoraret er økt med kommunal 

deflator på 2,8 prosent i 2022, og vil utgjøre: 

Styrets leder   64 000.- 

Styremedlem a kroner 32 000.-   64 000.- 

Totalt 128 000.- 

 

Sekretariatet har behov for å være oppdatert på utviklingen i kommunal forvaltning. Kursbudsjettet 

utgjør av den grunn en større post i budsjettet. Vi er også forpliktet gjennom vårt medlemskap i 

bransjeorganisasjonen Norges kommunerevisorforbund å sørge for at de ansatte deltar på relevante 

kurs og etterutdanning. Kommunal og moderniseringsdepartementet har nå avklart at Vikus må ha 

personvernombud. Dette krever kompetanseheving, og er tatt høyde for i 2022-budsjettet. Øvrige store 

utgiftsposter til drift er husleie og sak- arkivsystem. 

Inntekter 

Selskapets inntekter består hovedsakelig av tilskudd fra eierkommunene. Rammen for 2022-budsjettet 

er økt med deflator for eierkommunene, og ved at Bærum deltar på eiersiden. Betalingen fra Bærum er 

beregnet for 2022 på basis av erfaring med timeforbruk i Bærum og andre store kommuner med ekstern 

revisor. 

Vikus selger tjenester til kontrollutvalgene i Aremark og Asker. Disse kontraktene går ut i 2023. Styret 

arbeider med å få flere av kommunene i Viken inn på eiersiden i tråd med representantskapets ønske. 

Valg av budsjettmodell - fordelingen av utgifter mellom eierne  

Styret la frem forslag til to modeller til fordeling av utgiftene mellom eierne som ble drøftet i eiermøtet i 

juni: 

• Modell 1 fordeler 80% av betalingen basert på folketall etter trapp, og 20% etter medgått tid. 

• Modell 2 fordeler 80% av tiden basert på medgått tid og 20% av tiden basert på folketall. 

Modell 1 legger størst vekt på folketall, og gir mest forutsigbar utgift for eierne. Denne modellen tar ned 

risikoen for store svingninger i betalingen, fordi det legges mindre vekt på timeforbruk. Kontrollutvalget 

skal være uavhengig av kommunedirektøren og opptrer på vegne av kommunestyret. En modell som 

knytter 20% av betalingen til timeforbruket har tilstrekkelig incentiv til å unngå overforbruk etter mange 

av eierrepresentantenes mening.  



38/21 Referat og orienteringer - 20/00202-17 Referat og orienteringer : Komplett innkalling- Representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (23.09.2021)

9/21 Budsjett for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 2022 - 20/00127-15 Budsjett for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 2022 : Budsjett Vikus 2022 styrebehandlet 10.06.2021

5 

Modell 2 legger størst vekt på timeforbruk. Etter mange eierrepresentanters mening vil modellen gi 

incentiver til å ikke bruke mer av sekretariatets tid enn nødvendig. På den annen side vil en slik modell gi 

større utslag for kommuner som enkelte år har høy aktivitet i kontrollutvalget. Dette trekker i retning av 

at en slik modell har høyere risiko og blir mindre forutsigbar for eierne.  

Av de som deltok på møtet (25 av 30 eiere), var et lite flertall for modell 2. Det er imidlertid 

representantskapet som beslutter hvilken modell som skal legges til grunn, derfor legger styret frem 

forslag til fordeling ut fra begge modeller i tabellen nedenfor, slik at representantskapet kan stemme 

over forslagene.  

Oppsummering fra møtet er vedlagt saken. 

Antall møter i kontrollutvalget, antall møter, ordinære saker, spesielle saker (granskning, misligheter), 

kontrollutvalgets engasjement, kommunens administrasjon og revisjonsordning er faktorer som i stor 

grad påvirker hvor mange timer sekretariatet leverer til hvert kontrollutvalg. Styret foreslår å fordele bruk 

av sekretariatets tid i budsjettsammenheng basert på faktorene ovenfor. Styret antar at dette vil gi et 

riktigere resultat enn å benytte medgått tid i 2020. Registrering av tid i 2020 ble dels gjort fra 3 ulike 

selskap med ulik praksis. I 2020 var flere kommuner nylig slått sammen, og hadde mange saker knyttet 

til dette. Faktisk medgått tid pr. 31.5.2021 gir en god prognose for at styrets forslag vil treffe nokså godt. 

Faktisk medgått tid vil uansett avregnes ved årets slutt, og betalingen for den enkelte kommune justeres 

tilsvarende.  

Bærum er beregnet særskilt. Antall timer er justert opp fra tidligere leveranser. Utvalget har endret 

revisjonsordning og dermed er arbeidsdelingen mellom sekretariat og revisjon endret. Kommunen har en 

fast administrativ kontaktperson, noe som letter arbeidet i sekretariatet.  

 

Tabellen nedenfor viser kommunenes betaling basert modell 1 (20% medgått tid og 80% folketall 

trappet) og modell 2 (80% medgått tid, 20% folketall).  
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Forskjell i totalbeløp skyldes at modellene slår ut ulikt for Bærum. Derfor legger styret frem to alternative 

budsjettforslag for 2022. B2022 M1 er basert på modell 1. Her er driftsutgiftene redusert for å 

kompensere for lavere betaling fra eierne. B2022 M2 er basert på modell 2. Se oppstillinng på neste 

side. 

 

Finanstransaksjoner og andre interne transaksjoner 

Finanstransaksjoner og interne transaksjoner består av renteinntekter og finansiering av selskapets 

innskudd i KLP. 

 

 

Kommune

Befolkning 

2021

Timer 

fordelt 

budsjett Modell 1 Modell 2 2021

Differanse 

modell 1

Differanse 

modell 2

Bærum 128 233 500 630000 670 000

Drammen 101 859 680                 660000 725 000 700 000         -40 000         25 000           

Lillestrøm 86 953 480                 505000 546 000 535 000         -30 000         11 000           

Lørenskog 42 740 300                 353000 311 000 312 000         41 000           -1 000            

Ullensaker 40 459 350                 312000 343 000 320 000         -8 000            23 000           

Ringerike 30 835 350                 312000 320 000 293 000         19 000           27 000           

Kongsberg 27 694 330                 309000 298 000 330 000         -21 000         -32 000         

Lier 27 118 300                 303000 276 000 221 000         82 000           55 000           

Eidsvoll 26 031 300                 303000 273 000 257 000         46 000           16 000           

Nittedal 24 454 300                 303000 269 000 255 000         48 000           14 000           

Nes 23 422 300                 303000 267 000 245 000         58 000           22 000           

Ås 20 439 300                 303000 260 000 323 000         -20 000         -63 000         

Nesodden 19 805 300                 253000 258 000 315 000         -62 000         -57 000         

Øvre Eiker 19 709 300                 253000 258 000 240 000         13 000           18 000           

Rælingen 18 730 300                 253000 255 000 229 000         24 000           26 000           

Vestby 18 290 300                 253000 254 000 295 000         -42 000         -41 000         

Aurskog-Høland 17 591 300                 253000 253 000 223 000         30 000           30 000           

Frogn 15 953 300                 253000 249 000 280 000         -27 000         -31 000         

Modum 14 637 300                 253000 245 000 206 000         47 000           39 000           

Nannestad 14 166 300                 253000 245 000 206 000         47 000           39 000           

Enebakk 11 065 300                 253000 237 000 240 000         13 000           -3 000            

Hole 7 043 250                 164000 192 000 155 000         9 000             37 000           

Gjerdrum 6 811 250                 164000 192 000 181 000         -17 000         11 000           

Hol 4 434 250                 164000 186 000 160 000         4 000             26 000           

Sigdal 3 465 200                 135000 149 000 150 000         -15 000         -1 000            

Hurdal 2 838 200                 135000 147 000 160 000         -25 000         -13 000         

Flesberg 2 713 200                 135000 147 000 125 000         10 000           22 000           

Nore og Uvdal 2 412 200                 135000 146 000 150 000         -15 000         -4 000            

Krødsherad 2 219 200                 135000 146 000 120 000         15 000           26 000           

Rollag 1 386 150                 126000 109 000 110 000         16 000           -1 000            

Flå 1 049 150                 126000 108 000 110 000         16 000           -2 000            

Totalt 764 553 9 240 8 292 000 8 334 000 7 446 000 216 000 218 000
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Driftsbudsjett Vikus    
  B2021 B2022 M1 B2022 M2 

Driftsinntekter       

Salgsinntekter 460 000 390 000 390 000 

Mva-kompensasjon 45 000 60 000 60 000 

Refusjon fra kommunene 7 446 000 8 290 000 8 340 000 

Sum driftsinntekter 7 951 000 8 740 000 8 790 000 

        

Driftsutgifter       

Lønn inkl. sosiale utgifter 6 560 000 7 480 000 7 480 000 

Kjøp av varer og tjenester 1 350 000 1 200 000 1 250 000 

Mva-kompensasjon 45 000 60 000 60 000 

Overføringer til kommuner       

Andre driftsutgifter       

Sum driftsutgifter 7 955 000 8 740 000 8 790 000 

        

Driftsresultat -4 000 0 0 

        

Finansposter       

Renteinntekter 14 000 10 000 10000 

Sum finansposter       

        

Ordinært resultat 10 000 10 000 10 000 

        

Interne finansieringstransaksjoner       

Avsetninger       

Bruk av tidligere avsetninger       

Bruk av fond       

Finansiering av utgifter i investeringsregnskapet 10 000 10 000 10 000 

        

Regnskapsmessig resultat 0 0 0 

    

    

    
Ramme for virksomheten    
(sum driftsutg. + sum finansutgifter) 7 965 000 8 750 000 8 800 000 
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Investeringsbudsjett 

Investeringsbudsjettet består at selskapets innskudd i KLP. 

Investeringsbudsjett Vikus 2022 

    
  Konto B2021 B2022 

  Utgifter     

       

4529 Kjøp av aksjer og andeler 10 000 10 000 

4530 Dekn av tidl års underskudd 0   

  Sum utgifter 10 000 10 000 

       

  Finansiering     

       

4970 Overføring fra driftsregnskap -10 000 -10 000 

4940 Bruk av disposisjonsfond 0 0 

  Sum finansiering -10 000 -10 000 

 

Lørenskog, 10.06.2021 

 

Mona Moengen sign. 

Daglig leder 



38/21 Referat og orienteringer - 20/00202-17 Referat og orienteringer : Komplett innkalling- Representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (23.09.2021)

10/21 Økonomiplan for Viken kontrollutvalgsekretariat IKS 2022 - 2025 - 20/00127-16 Økonomiplan for Viken kontrollutvalgsekretariat IKS 2022 - 2025 : Økonomiplan for Viken kontrollutvalgsekretariat IKS 2022 - 2025

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 20/00127-16 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Representantskapet i Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS                  

23.09.2021 

 
 
 

   
 
 

ØKONOMIPLAN FOR VIKEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS 
2022 - 2025 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Økonomiplanen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS for 2022- 2025 vedtas. 
 
Vedlegg:  
Økonomiplan 2022- 2025  
 

Saksframstilling: 
Ifølge lov om interkommunale selskaper, § 20, skal representantskapet en gang i året 
vedta selskapets økonomiplan. Økonomiplanen skal legges til grunn ved selskapets 
budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire 
neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 
utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av 
disse i denne perioden. 
 
Økonomiplanen bygger på budsjett 2022, og vil bli justert etter eventuelle endringer i 
foreslått budsjettet for 2022, jf. foregående sak. Vi viser ellers til det som er sagt i 
økonomiplanen, som er vedlagt saken. 
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ØKONOMIPLAN 2022-2025 

VIKEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS 
 

Innledning   

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan i 
henhold til lov om interkommunale selskaper. Planen skal legges til grunn 

ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. 

Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk 

oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 

oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne 
perioden.  

 

Forutsetninger for økonomiplanen 2022 – 2025 

Økonomiplanen viser utviklingen fire år frem i tid basert på 2022-kroner. 

Det er modell 1 for fordeling av utgifter mellom eierne som er lagt til 

grunn. 
 

Inntekter 

Inntektene består hovedsakelig av kommunens betaling for tjenestene.  
 

Det er lagt til grunn en økning på 2,8% hvert år i refusjon fra 

kommunene. 

 
Fra 2024 er det tatt høyde for at kontraktene med Asker og Aremark har 

gått ut, og at Aremark har kommet inn på eiersiden. 

 

Utgifter 

Det er lagt inn en økning i lønnsutgift på 2,8% hvert år. 

 

Budsjettets totalutgift innebærer en kostnad på under 11 kroner pr. 
innbygger.  

Investeringer 

Budsjettet for investeringer består av egenkapitalinnskuddet i KLP.  

 

 

Med disse forutsetningene bygger vi et lite overskudd i 2023, og må 

benytte fond i 2024 og 2025, når eksterne inntekter faller bort. 
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Økonomiplan 2022 – 2025 

 
  B 2022 M1 Ø 2023 Ø 2024 Ø 2025 

Driftsinntekter         

Salgsinntekter 390 000 390 000 0 0 

Refusjoner 60 000 60 000 60 000 60 000 

Overføringer 8 290 000 8 522 120 8 760 739 9 006 040 
Andre driftsinntekter         

Sum driftsinntekter 8 740 000             8 972 120     8 820 739         9 216 040  
          

Driftsutgifter         
Lønn inkl. sosiale utgifter 7 480 000 7 689 440 7 904 744 8 126 077 

Kjøp av varer og tjenester 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Momskomp. utg. 60 000 60 000 60 000 60 000 

Sum driftsutgifter 8 740 000             8 949 440     9 164 744         9 386 077  

          

Brutto driftsresultat 0                  22 680      -344 005          -170 037  

          

Finansposter 0       
Renteinntekter   10 000 10 000 10 000 
Sum finansposter                    10 000         10 000             10 000  
            10 000        
Motpost kalkulatoriske avskrivninger         
          

Netto driftsresultat 10 000                  32 680      -334 005          -160 037  
          

Interne finansieringstransaksjoner         
Avsetninger         
Bruk av tidligere avsetninger         
Finansiering av utgifter i kapitalregnskapet 10 000 3 000 3 000 3 000 
          

Regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk                 -    35 680  -337 005  -163 037  

 
 
 
 

Lørenskog, 10.06.2021 

 

Mona Moengen sign. 
Daglig leder 
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  Stemmevekt i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

  Bakgrunn  
Ved etableringen av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) i 2020, etterspurte flere eiere en 

drøfting av stemmevekt. I dag har selskapet en stemme pr deltager, slik det legges opp til i lov om 

interkommunale selskaper. Utgangspunktet er at hver representant har én stemme med mindre 

annet er fastsatt i selskapsavtalen (§ 9). Flere av eierne har gitt uttrykk for at spørsmålet om vektig 

av stemmer bør drøftes. Styret inviterer derfor til eiermøte i forkant av representantskapsmøtet 23. 

september kl. 15 for å drøfte stemmevekt. 

 

  IKS-lov og selskapsavtale 

Styring av interkommunale selskap er regulert i IKS- loven.  

 

Hva sier IKS-loven om stemmevekting? 

• § 6: Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med 

minst én representant. 

• § 9: Hver representant har én stemme med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen. 

 

 

Saker der stemmevekt ikke har noen betydning 

En rekke saker må etter IKS-loven fremlegges for de deltakende kommunestyrene og forutsetter 

like vedtak. Ved behandlingen av disse sakene innstiller representantskapet til de deltakende 

kommunestyrene. Dette innebærer samtidig at alle deltakere har vetorett i slike saker. Disse 

sakene er listet opp nedenfor. 

IKS-loven stiller krav om enstemmighet bland deltakerkommunene i følgende saker: 

• Følgende endringer av selskapsavtalen (IKS-loven § 4 Selskapsavtaler): 

o selskapets foretaksnavn 

o angivelse av deltakerne 

o selskapets formål 

o den kommune der selskapet har sitt hovedkontor 

o antall styremedlemmer 

o deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet 

o den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers 

ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen 

o antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer 

den enkelte deltaker oppnevner 

o annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen1 

• Låneramme (IKS-loven § 4 tredje ledd pkt. 9 og § 22) – Ikke aktuell for Vikus. 

• Overdragelse av selskapsandel til ny deltaker (IKS-loven § 26 Eierskifte) 

• Utelukkelse av en deltaker (IKS-loven § 31 Utelukkelse) 

 
1 1 Blant annet at selskapet skal følge kommunale regnskapsprinsipper, jf. IKS-loven § 27 første ledd og utvidet 
oppsigelsesfrist ved uttreden, jf. IKS-loven § 30 første ledd.   
 

Notat 

Vår saksbehandler: 

Mona Moengen 

Vår referanse: 

21/00134 

Dato: 

12.08.2021 

Tlf. saksbehandler: 

 990 20 717 
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• Oppløsning av selskapet (IKS-loven § 32 Oppløsning) 

 

I tillegg til saker som er hjemlet i IKS-loven, kan selskapsavtalen inneholde bestemmelser i 

der deltakerne har besluttet at endringer krever enstemmighet blant deltakerne. Vikus har 

ingen slike bestemmelser i selskapsavtalen. 

 

Saker der stemmevekt kan få betydning 

Det er ved saker som kan vedtas i representantskapet at stemmevekt kan få betydning.  

IKS-loven stiller krav til to tredels flertall ved endringer i selskapsavtalen for saker som ikke krever 

enstemmighet.  

Saker som representantskapet kan vedta med flertallsbeslutning (simpelt flertall) er: 

- årsbudsjett 

- økonomiplan 

- fastsette regnskap og årsberetning 

- utdeling av selskapets midler 

- avtaler om tilleggstjenester 

- valg av styre 

- valg av styrets leder og nestleder 

- valg av revisor 

- valg av avviklingsstyre ved beslutning om oppløsning av selskapet. Avviklingsstyret 

velger selv sin leder og nestleder 

 

Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Unntaket er ved valg, der avgjørelsen ved 

stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning (IKS-loven § 9 Saksbehandling i representantskapet).  

 

Alternative løsninger for stemmevekting 
Mange selskaper som eierkommunene i Vikus er medeier i vekter stemmer proporsjonalt med 

eierandelen. Ett eksempel er Viken kommunerevisjon IKS. Romerike revisjon IKS har foreløpig en 

stemme per deltager, men har utredet ulike modeller for stemmevekt.  

 

Et alternativ som kommunene på Nedre Romerike har tatt i bruk er stemmevekt basert på 

antall innbyggere; 1 stemme for 0-40 000 innbyggere og deretter ytterligere 1 stemme for 

hver påbegynt 40 000 innbygger. Vikus har ingen slike bestemmelser i selskapsavtalen. 

  

Kommuner Befolkning 

2021 

Stemmer 

Bærum 128 233 4 

Drammen 101 859 3 

Lillestrøm 86 953 3 

Lørenskog 42 740 2 

Ullensaker 40 459 2 

Ringerike 30 835 1 

Kongsberg 27 694 1 

Lier 27 118 1 

Eidsvoll 26 031 1 

Nittedal 24 454 1 

Nes  23 422 1 

Ås 20 439 1 

Nesodden 19 805 1 

Øvre Eiker 19 709 1 

Rælingen 18 730 1 

Vestby 18 290 1 
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Aurskog - Høland 17 591 1 

Frogn 15 953 1 

Nannestad 14 637 1 

Modum 14 166 1 

Enebakk 11 065 1 

Gjerdrum 7 043 1 

Hole 6 811 1 

Hol 4 434 1 

Sigdal 3 465 1 

Hurdal 2 838 1 

Flesberg 2 713 1 

Nore og Uvdal 2 412 1 

Krødsherad 2 219 1 

Rollag 1 386 1 

Flå 1 049 1 

Totalt 764 553 40 

  

Med denne måten å vekte stemmene på, får de største eierne størst innflytelse. Med 31 eiere, er 

modellen robust mot blokkdannelser. For eksempel vil de tre største kommunene ikke oppnå flertall 

uten støtte fra minst åtte av de øvrige kommunene. 

 

Vurdering 
IKS-loven krever at en rekke saker som gjelder endringer i selskapsavtalen   

skal avgjøres ved enstemmighet. I slike saker vil stemmevekt ikke få betydning. I saker hvor IKS-

loven krever to tredels flertall eller simpelt flertall, kan stemmevekt få betydning. Dette er saker 

som årsbudsjett, fastsettelse av regnskap, utdeling av selskapets midler, valg av styre og valg av 

revisor.  

 

Et alternativ til dagens modell er å gjøre stemmevekten proporsjonal med eierandelen, basert på 

folketallet. I og med at eierandelen også representerer deltakernes økonomiske ansvar for 

selskapet, kan det oppleves logisk at innflytelsen på selskapets beslutninger blir tilsvarende. Dette 

er en vanlig modell for IKS. Vikus kan imidlertid ikke ta opp lån, så eierne påtar seg ikke et ansvar 

ut over selskapets drift. Etter styrets mening er det derfor ikke behov for at stemmene skal vektes i 

forhold til eierandel. 

 

Etter styrets mening vil modellen som er innført på Nedre Romerike (beskrevet over) gi et enkelt og 

forståelig system for avstemming i de saker der det er behov for det. Denne modellen er innført for 

alle de tekniske selskapene på Nedre Romerike og for Romerike Krisesenter, hvor også Enebakk 

er medeier. 

 
Styret er av den oppfatning at vilje til konsensus i interkommunalt samarbeid tradisjonelt står sterkt. 

Vikus er et nystartet selskap, og vi har foreløpig ikke hatt avstemminger i representantskapet. En 

aktuell sak som representantskapet vil kunne stemme over, er valg av modell for fordeling av 

sekretariatets utgifter mellom eierne.  
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 Kommunedirektør 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks    Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås      
post@as.kommune.no www.as.kommune.no  Side 1 av 1 

 

 
Adresseinformasjon fylles inn ved 

ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 

   
   
 

   

   

  

 

 
 

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 

   20/03148-14 Trine Christensen 03.06.2021 

    

 

 

 
Søknad om utsettelse 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Trine Christensen Trine Christensen 

Kommunedirektør Kommunedirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 

 

Mottakere: 

Viken Kontrollutvalgssekretariat, Kjell Tore Wirum, Postboks 1200 Sentrum, 

0107 OSLO 

 

Kopi: 

Sverre Strand Teigen, Løkkeveien 3 B, 1434 ÅS 
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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 

   20/03148-14 Trine Christensen 03.06.2021 

    

 

 

 
Søknad om utsettelse 

 

Ås kommune har to forvaltningsrevisjoner der det er en snarlig svarfrist på 

oppfølging.  

   

10.06.2021: Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen i Ås kommune   

10.08.2021: Psykososialt skolemiljø i Ås kommune  

 

Grunnet pandemien og stadige beredskap mellom rødt og gult nivå har 

skolehverdagen være svært annerledes, spesielt denne våren. Det har vært 

færre felles samlinger på teams enn om en har jobbet fysisk på skolen, lærerne 

har stort sett bare undervist og resten av arbeidet er gjort hjemmefra.  

 

Nødvendig læreplanarbeid og felles drift og planleggingsbehov er dekket på 

teams.  Det har vært mindre rom til å jobbe systematisk med revisjonene og de 

ligger derfor etter med deler av oppfølgingen. 

Nå går skolene snart ut i en velfortjent ferie. Jeg ber derfor om at det gis 

utsettelse på disse tilbakemeldingene til 1. oktober. 

 

 

Med hilsen 

 
 

Trine Christensen   
Kommunedirektør   

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
 

Mottakere: 
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Kontrollutvalget i 
Ås kommune 

Behandlede saker 2021 (pr 16.08.2021) 
Møte nr./dato Sak 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 A 

 05/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2021 A 

 06/21 Kurs og konferanser 2021 B 

 07/21 Referat og orienteringer A 

 08/21 Eventuelt A 

09.03.2021    

 09/21 Utstyrs-situasjonen for elever ved Ås læringssenter A 

 10/21 Orientering om status for kommunens kommunikasjonsarbeid A 

 11/21 Orientering om kommunens varslingsrutiner A 

 12/21 Ås kommune – Foreløpig årsregnskap 2020 A 

 13/21 Oppsummering interimsrevisjon 2020 A 

 14/21 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 B 

 15/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen offentlige 
anskaffelser 

B 

 16/21 Forvaltningsrevisjon 2021 – valg av tema nr.2 A 

 17/21 Referat og orienteringer A 

 18/21 Eventuelt A 

20.04.2021    

 19/21 Ås kommune – Årsregnskap 2020 A 

 20/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen Plan- og 
byggesaksbehandling 

B 

 21/21 Referat og orienteringer A 

 22/21 Eventuelt A 

11.05.2021    

 23/21 Orientering om opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater 
og lærekandidater med særskilte behov 

A 

 24/21 Ås kommune – Årsregnskap 2020 – Ny behandling A 

 25/21 Referat og orienteringer A 

 26/21 Eventuelt O 

01.06.2021    

 27/21 Orientering om status for kommunens smittevern- og 
vaksinearbeid 

A 

 28/21 Økonomirapport 1.tertial 2021 A 

 29/21 Orientering fra revisjonen A 

 30/21 Kontrollutvalget – Regnskapsrapport pr 11.mai 2021 A 

 31/21 Referat og orienteringer A 

 32/21 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 

 



38/21 Referat og orienteringer - 20/00202-17 Referat og orienteringer : Ås KU Oversikt over saker til behandling 2021 pr 160821

Kontrollutvalget i  
Ås kommune 

A jour pr 16.08.2021 

 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) 
Fjernmøte via Microsoft 
Teams / 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) 
Fjernmøte via Microsoft 
Teams 

• Ås kommune – Årsregnskap 2020 m/revisjonsberetning (frist: 
15.04.2021) (kontrollutvalgets uttalelse) 

• Prosjektplan forvaltningsrevisjon innen Plan- og 
byggesaksbehandling  

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

4/21  
(11.05.2021 kl. 18:00) 
Store sal, 
Ås kulturhus 

• Opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater 
med særskilte behov 

• Ås kommune – Årsregnskap 2020 m/revisjonsberetning (frist: 
15.04.2021) (kontrollutvalgets uttalelse) – NY BEHANDLING 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

5/21  
(01.06.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Orientering om status for kommunens smittevern- og vaksinearbeid 

• Økonomirapport 1.tertial 2021 

• Orientering fra revisjonen 

• Kontrollutvalget – Regnskapsrapport pr 11.mai 2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

6/21 
(24.08.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS 

• Orientering om status for kommunens smittevern- og vaksinearbeid 

• Henvendelse til kontrollutvalget – Moer sykehjem 

• Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2020 (frist: 30.06.2021) 

• Orientering fra revisjonen 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

7/21 
(12.10.2021 kl. 18:00) 

• Økonomirapport 2.tertial 2021 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø for ansatte 
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Lille sal, 
Ås kulturhus 

ved grunnskolen i Ås kommune (frist: 10.06.2021) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø i 
Ås kommune (frist: 10.08.2021) 

• Revisjonens rapport pr 30.04.2021 

• Overordnet revisjonsstrategi 2021  

• Budsjett for kontrollarbeidet 2022 

• Møteplan 2022 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

8/21 
(23.11.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Kontrollutvalgets årsplan 2022 

• Kurs og konferanser 2022 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

 (ikke fordelt) 

2021 
 

• Forvaltningsrevisjonsrapport – Offentlige anskaffelser i Ås kommune 
(frist: september 2021) 

• Forvaltningsrevisjonsrapport – plan- og byggesaksbehandling i Ås 
kommune (frist: desember 2021) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Utleieboliger i Ås 
kommune (frist: 21.10.2021) 

• Vurdere virksomhetsbesøk (f.eks. Follo brannvesen IKS, Follo Ren 
IKS, Krise- og incestsenteret i Follo IKS, Ås læringssenter, Åspro AS) 

• 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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Arkivsak-dok. 20/00208-17 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 

PS 39/21 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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