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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 vedlikeholdsarbeideti 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.

Vedlegg:
Vedlegg Rapport Forvaltning av kommunens bygg Ås
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SAKSUTREDNING:

Vedlagte rapport fra FDR er et resultat av kontrollutvalgets bestilling, jf. vedtaket i sak10/1 3
om prosjektplan 1 4. mai 2013.

Viktige funn i rapporten:

- Kommunen mangler gode, overordnede mål som grunnlag for prioriteringer av
vedlikeholdsarbeidet.

- Kommunen har utarbeidet en rutine for «Tilstandsstyring av Ås kommunens
eiendommer», men denne er ennå ikke tatt i bruk.

- Eiendomsforvaltningen er organisert i samsvar med anbefalingen fra det statlige
Eiendomsforvaltningsutvalget.

- IK-bygg (internkontroll bygg) benyttes i noen grad for å registrere tilstand og
skadeomfang på kommunens bygg

- Kommunen er i ferd med å skaffe seg et nyt FDV-system (system for forvaltning, drift
og vedlikehold)

- Politikerne i kommunen er ikke fornøyde med informasjonen de får om
vedlikeholdsarbeidet

- I Follo er det bare Enebakk som i 201 2 brukte mindre til vedlikehold, jf. tall fra Kostra
- Revisjonen har ikke undersøkt om vedlikehold og påkostninger er korrekt ført i drifts-

eller investeringsregnskapet
- Virksomhetslederne gir sprikende svar på spørsmål vedr. avklarte ansvarforhold, om

innmeldte behov blir gjennomført. Nesten alle mener at Ås ikke har et verdibevarende
vedlikehold av sine bygninger.

- Av seks kjøp innen vedlikehold som revisjonen undersøkte var de fleste i 201 2
gjennomført med konkurranse, jf. regelverket for anskaffelser. To innkjøp var gjort
med bakgrunn i utløpte rammeavtaler

- Kommunen har ingen rutine for å arkivere dokumentasjonen ved innkjøp.
-

Teknikk- og miljøsjef Arnt Øybekk slutter seg i en usignert høringsuttalelse til rapportens
konklusjoner. FIKS mener rådmannen selv, som kommunens øverste og ansvarlige leder,
for framtida bør undertegne slike uttalelser.

Etter FIKS sin vurdering har revisjonen i rapporten belyst alle de problemstillingene som lå i
kontrollutvalgets bestilling. Revisjonen har i stor grad basert sin analyse av
vedlikeholdsnivået i kommunen i forhold til KS anbefalingene som ingen kommuner, etter det
vi vet, er i nærheten av. Rapporten sier ikke noe om ulikhetene i vedlikeholdsbehovet mellom
kommunene som framkommer som resultat av ulik tilstand (alder etc.) på bygningene.
Kvaliteten på Kostra-rapporteringen fra kommunene er en tilbakevendende diskusjon og de
spørsmålene som revisjonen stiller vedr regnskapsføringen av drift og påkostninger i Ås viser
at en skal være forsiktige med å trekke sammenligningene for langt. Det ville styrket
rapporten om revisjonen hadde sett nærmere på om regnskapsføringen i Ås på dette
området er korrekt. Disse merknadene vil likevel ikke svekke grunnlaget for revisjonens
anbefalinger.
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