
KONTROLLUTVALGET I ÅS 
 
 

Saksutskrift 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune 
 
Arkivsak-dok. 17/00354-5 
Saksbehandler Beate Nathalia Lillejord Kaldahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Ås kontrollutvalg 25.09.2018 20/18 

 
Ås kontrollutvalgs behandling 25.09.2018: 
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Økonomisjef Emil Schmidt supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Møteleder fremmet følgende forslag: 
 
«Punkt 1 bokstav d strykes.» 
 
Votering: 
Møteleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
Endret innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 25.09.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer og 

gjeld Ås kommune og ber rådmannen følge opp med følgende tiltak: 
 

a. En administrativ prosjektmodell for investeringer bør utarbeides.  
b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av investeringsprosjekter 

innføres.  
c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges.  

 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om utarbeidelsen 

av administrativ prosjektmodell og iverksettingen av øvrige tiltak innen utgangen av 
første halvår 2019.  

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 2.oktober 2018 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær 
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer og 

gjeld Ås kommune og ber rådmannen følge opp med følgende tiltak: 
 

a. En administrativ prosjektmodell for investeringer bør utarbeides.  
b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av investeringsprosjekter 

innføres.  
c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges.  
d. Hvorvidt regnskaps- og budsjettall som presenterer investeringsprosjekter 

inneholder merverdiavgift (mva.) eller ikke, bør tydeliggjøres. 
 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om utarbeidelsen 

av administrativ prosjektmodell og iverksettingen av øvrige tiltak innen utgangen av 
første halvår 2019.  

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Ås kontrollutvalg vedtok 12.09.2017 i sak 19/17 Tema forvaltningsrevisjon 2018 
følgende:  
 
Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2018:  
 
1. Follo landbrukskontor – samarbeidsprosjekt.  
2. Psykisk helse barn og unge  
3. Investeringer og gjeld.  
 
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene til neste møte. 
 
 

Ås kontrollutvalg vedtok 31.10.2017 i sak 24/17 følgende mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Investeringer og gjeld»: 
 
Formål: 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Ås kommune har 
tilfredsstillende systemer for styring av investeringer og gjeld. 
 
Problemstilling: 
I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner for styring og kontroll av 
investeringer og gjeld? 
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Prosjektplanen ble godkjent 12.12.2017 i sak 34/17 med følgende presiserte 
problemstillinger fra Follo Distriktsrevisjon IKS: 
1. I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner for styring av kommunens 

investeringer?  
2. I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner for styring av kommunens 

gjeld?  
3. I hvilken grad følges kommunens finansreglement når det gjelder plassering av 

kommunens aktiva? 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten: 
I rapporten som nå foreligger er det Follo Distriktsrevisjon AS sin hovedkonklusjon at: 
 
Styring av kommunens investeringer 
Ås kommune rullerer et fireårig handlingsprogram for drift og investeringer. 
Investeringsbudsjettet for 2018 er på kr. 565 millioner og netto lånegjeld for perioden vil 
øke med kr. 930 millioner, noe som vil resultere i et betydelig finansieringsbehov og en 
betydelig økning i finanskostnadene.  
 
Ås kommunes investeringsbudsjett har gjennomgått en omfattende prosess før det 
presenteres og vedtas av kommunestyret. Det vedtatte handlingsprogrammet anses 
som en bestilling til rådmannen for å begynne å jobbe med prosjektene. Revisors 
undersøkelser viser at kommunen har rutiner og verktøy for å beregne totalkostnad på 
de prosjekter som inngår i handlingsprogrammet. Kommunen kunne med fordel ha 
etablert overordnede prinsipper som ligger til grunn for prosessen med valg og 
prioriteringer av prosjekter.  
 
Rollefordelingen i forbindelse med oppstart og gjennomføring av større 
investeringsprosjekter er i hovedsak tydelig. En prosjektavdeling ble opprettet i 2016 i 
staben til etatsjef for Teknikk og miljø. Denne samler kompetansen på oppfølging av 
større investeringsprosjekter i kommunen.  
 
Kommunen styrer sine prosjekter etter plan- og byggekomitéen (PBK) sitt reglement i 
Ås kommunes reglementer (2018). Her framgår det at planlegging av byggeprosjekter 
gjennomføres i faser.  
 
Ås kommune bør utarbeide en administrativ prosjektmodell som beskriver alle faser for 
gjennomføringen av et investeringsprosjekt. Prosjektledere utfører omfattende 
rapportering. Det rapporteres på prosjektene hver måned til prosjektsjef, som igjen 
rapporterer videre til etatsjef for Teknikk og miljø. Den politisk valgte plan- og 
byggekomitéen får også jevnlig rapportering på økonomi og framdrift. Administrasjonen 
må sørge for å presentere regnskaps- og budsjettall for investering. 
 
Styring av kommunens gjeld 
Ås kommunes Reglement for finans- og gjeldsforvaltning ble vedtatt av kommunestyret 
15.5.2018. Formålet med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan 
kommunens finans- og gjeldsforvaltning skal skje ved å definere det risikonivået som er 
akseptabelt for plassering av likvide midler og opptak av lån. 
 
Ås kommune har i tillegg utarbeidet Interne rutiner for Ås kommunes finans- og 
gjeldsforvaltning. Dette skal sikre den administrative behandlingen og oppfølgingen av 
finans- og gjeldsforvaltningen. 
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Ås kommune har flere av sine lån i Kommunalbanken og bruker deres finanssystem 
KBN Finans til å følge opp sine lån. Systemet inneholder funksjoner som gjør at 
kommunen kan holde god oversikt over sin gjeldsportefølje. Kommunen oppdaterte sitt 
Reglement for finans og gjeldsforvaltning våren 2018. Reglementet er i samsvar med de 
krav som stilles i Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og 
gjeldsforvaltning (2009). Gjennomgangen av kommunens gjelds- og finansforvaltning 
viser at den samsvarer med nevnte reglement. 
 
Plassering av kommunens aktiva 
Ås kommunes plassering av midler er i samsvar med kommunens reglement for finans- 
og gjeldsforvaltning. Kommunens e-verksmidler er plassert i obligasjoner og aksjefond. 
Totalt ga plasseringene en avkastning på 10,6 mill. kr i 2017, tilsvarende 5,6 % rente.  
 
Etter revisors skjønn har kommunen god kontroll på sine plasseringer av aktiva. 
 
 
Revisjonens anbefalinger: 
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ås kommune å vurdere følgende tiltak: 
a. En administrativ prosjektmodell for investeringer bør utarbeides.  
b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av investeringsprosjekter innføres.  
c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges.  
d. Hvorvidt regnskaps- og budsjettall som presenterer investeringsprosjekter 

inneholder merverdiavgift (mva) eller ikke, bør tydeliggjøres. 
 
 
Rådmannens høringsuttalelse: 
Rådmannen har avgitt en høringsuttalelse, datert 12.07.2018. 
Rådmannen mener rapporten gir en god beskrivelse av Ås kommunes rutiner og 
prosesser innen investeringer og gjeldsforvaltning.  
 
Rådmannen kommenterer særskilt siste avsnitt i rapportens konklusjon vedrørende en 
administrativ prosjektmodell. Rådmannen skriver at det vil utarbeides en administrativ 
prosjektmodell som beskriver alle administrative faser av et investeringsprosjekt i løpet 
av høsten 2018. Høringsuttalelsen ligger vedlagt.  
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den formening at rapporten følger opp de problemstillinger som ble 
vedtatt i prosjektplanen. 
 
Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget ber rådmannen om en ny redegjørelse 
vedrørende kommunens administrative prosjektmodell som beskriver alle administrative 
faser av et investeringsprosjekt, og oppfølging av anbefalinger med tiltak innen 
utgangen av første halvår 2019. 
 
Avslutning: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte for å redegjøre for rapporten, samt svare på eventuelle  
spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. 
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Ås, 18.09.18 
 
 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl/s./ 
kontrollsekretær 
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