
 

 

Ås kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 Ås   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 2 

 

Saksutskrift 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås kommune 
 
Arkivsak-dok. 18/00059-9 
Saksbehandler Lene Henriksen Lilleheier 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 24.10.2018 78/18 

 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Kontrollutvalgets leder orienterte.  
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 
Pkt.1: Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer 
 og gjeld Ås kommune og ber rådmannen utarbeide forslag til følgende tiltak 
 som skal til politisk behandling: 
Pkt. 1b:«innføres» endres til «utarbeides» 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 
Pkt.1a:«bør» endres til «skal»  
 
Votering: 
Aps endringsforslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot innstillingen. 
Hs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Kontrollutvalgets innstilling ble for øvrig enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer og 

gjeld Ås kommune og ber rådmannen utarbeide forslag til følgende tiltak som skal til 
politisk behandling: 

 
 a. En administrativ prosjektmodell for investeringer skal utarbeides. 
 b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av         
investeringsprosjekter utarbeides. 
 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, 30.oktober 2018 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
Rådgiver 

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/


 
 

Ås kommune  
Vår ref.: 18/00059 

 
Side 2 av 2 

 

 
Tidligere behandlinger 

 
Saksfremlegg 

 
Kontrollutvalgets 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. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget, 25.09.2018 sak 20/18 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 20-18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i 
Ås kommune 
2. Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
 

Saksutredning: 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) v/sekretær oversendte 
02.10.2018 sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. Se vedlagte saksutskrift og 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås kommune. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.  
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