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Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget i Ås tar rapporten om Forvaltningen av kommunens bygg til
orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til revisjonens forslag til forbedringstiltak innen
forvaltningen av kommunens bygg
Overordnede målsettinger og strategier for vedlikeholdsarbeidet i kommunen
bør utarbeides.
Rapportere til politisk nivå på de målsettinger som utarbeides.
Forventninger om rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og
eiendomsavdelingen bør utarbeides.
Vedlikeholdsnivået bør tilpasses til de behov som avdekkes slik at
kommunens bygninger ikke forringer sin markedsverdi eller standard.
Preventivt vedlikehold tilpasses behovet bør utføres.
Langsiktige vedlikeholdsplaner for å ta inn det akkumulerte
vedlikeholdsetterslepet bør utarbeides.
Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige.
Sikre at all relevant dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser
oppbevares samlet i kommunens arkiver.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake
til kontrollutvalget om resultatene innen 12 måneder.

Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 04.02.2014:

Revisjonen presenterte hovedpunktene i rapporten.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Ås kontrollutvalgs vedtak 04.02.2014:

Kontrollutvalget i Ås tar rapporten om Forvaltningen av kommunens bygg til
orientering.

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til revisjonens forslag til forbedringstiltak innen
forvaltningen av kommunens bygg
Overordnede målsettinger og strategier for vedlikeholdsarbeidet i kommunen
bør utarbeides.
Rapportere til politisk nivå på de målsettinger som utarbeides.
Forventninger om rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og
eiendomsavdelingen bør utarbeides.
Vedlikeholdsnivået bør tilpasses til de behov som avdekkes slik at
kommunens bygninger ikke forringer sin markedsverdi eller standard.
Preventivt vedlikehold tilpasses behovet bør utføres.
Langsiktige vedlikeholdsplaner for å ta inn det akkumulerte
vedlikeholdsetterslepet bør utarbeides.
Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige.
Sikre at all relevant dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser
oppbevares samlet i kommunens arkiver.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake
til kontrollutvalget om resultatene innen 12 måneder.

Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Særutskriften bekreftes, 10. februar 2014

Jan T. Løkken
Sekretær

Vedlegg: FDRs rapport om forvaltningen av kommunens bygg i Ås.
Utv. sak 3/14
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