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Ås kontrollutvalgs behandling 11.06.2019: 
Leder innledet. 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.06.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et skriftlig dokument som angir 

overordnede prinsipper ved valg og prioriteringer av investeringsprosjekter.  
3. Kommunestyret ber om at det gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 3 

måneder.  
 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 18.juni 2019 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver  
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et skriftlig dokument som angir 

overordnede prinsipper ved valg og prioriteringer av investeringsprosjekter.  
3. Kommunestyret ber om at det gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 3 

måneder.  
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Forvaltningsrapport investeringer og gjeld - rådmannens tilbakemelding 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Bakgrunn for saken 
Ås kommunestyre vedtok dem 24.10.18 i sak 78/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – 
Investeringer og gjeld i Ås kommune følgende: 
 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om investeringer og gjeld i 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 skal 

utarbeides 
c. Realistisk ettåring investeringsbudsjett vektlegges. 

 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til Kontrollutvalget om utarbeidelsen av 

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

 
Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannens tilbakemelding datert 16.05.19, følger vedlagt.  
 
Arbeidet med en prosjektmodell for investeringer er i sluttfasen.  
 
I kommunens handlingsplan legger rådmannen fram forslag til investeringer for de 
kommende 4 år. Overordnet prinsipp er at nødvendige investeringer for å ivareta 
lovpålagte tjenester prioriteres. Videre prioriteres nødvendige investeringer for å 
realisere kommunens krav til omstilling og effektivisering.  
 
Når det gjelder realistisk ettåring investeringsbudsjett vises det til at kommunen må 
utarbeide en 4-årig økonomiplan hvor alle planlagte og nødvendige investeringer er 
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innarbeidet. Kommuneloven krever at alle forventede kostnader skal innarbeides i 
kommunens handlingsprogram. Prosjekter som er i en tidlig fase må innarbeides i 
planen basert på erfaringstall.  Faktiske kostnader knyttet til prosjektet vil bli mer avklart 
etter hvert som konsepter blir mer avklart og prosjektene planlagt mer i detalj. 
Rådmannen vil tilstrebe å justere budsjettrammen årlig i takt med at det er kommet ny 
kunnskap om forventede kostnader for de ulike investeringsprosjektene.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har svart opp de punktene 
kommunestyret har forespurt, men savner en oversikt over innholdet i den 
administrative prosjektmodellen.  
 
Kommunestyrets etterspør tiltak som skal til politisk behandling. Sekretariatet savner et 
dokument som angir hvilke prinsipper kommunen skal legge til grunn ved prioriteringer 
av investeringsprosjekter.  
 
Avslutning 
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
Ås, 05.06.19 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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