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Ås kommune - Årsregnskap 2020 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Ås kommune 20.04.2021 19/21 

 
 

Kontrollutvalget i Ås kommune har behandlet saken i møte 20.04.2021 sak 
19/21 
 
Møtebehandling 
Økonomisjef Emil Schmidt redegjorde for årsregnskapet. 
 
Stedlig leder Steinar Neby redegjorde for revisors arbeid. Grunnet reviderte utgaver 
av årsregnskap og årsberetninger frem til revisors frist 15.april for avgivelse av 
revisjonsberetning, ble det avgitt en negativ beretning.  
 
 
Leder fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 
«Saken utsettes med følgende merknader: 
 
1. Kontrollutvalget tar foreløpig revisjonsberetning datert 15.04.2021 til etterretning. 
2. Kontrollutvalget bemerker at Kommunedirektøren oversendte endelig korrigert 

årsregnskap og årsberetning for Ås kommune for regnskapsåret 2020 til revisor 
så sent som 20.04.2021. Dette er svært uheldig for den politiske 
saksbehandlingen, og vitner om at det er behov for endrete rutiner for behandling 
av årsregnskap og årsberetning. 

3. Saken behandles på nytt i ekstraordinært møte i kontrollutvalget 11.05.2021, og 
det forutsettes at revisor oversender endelig revisjonsberetning innen 
30.04.2021.» 

 
Votering 
Utsettelsesforslag fra leder ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken utsettes med følgende merknader: 
 
1. Kontrollutvalget tar foreløpig revisjonsberetning datert 15.04.2021 til etterretning. 
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2. Kontrollutvalget bemerker at Kommunedirektøren oversendte endelig korrigert 
årsregnskap og årsberetning for Ås kommune for regnskapsåret 2020 til revisor 
så sent som 20.04.2021. Dette er svært uheldig for den politiske 
saksbehandlingen, og vitner om at det er behov for endrete rutiner for behandling 
av årsregnskap og årsberetning. 

3. Saken behandles på nytt i ekstraordinært møte i kontrollutvalget 11.05.2021, og 
det forutsettes at revisor oversender endelig revisjonsberetning innen 30.04.2021. 
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ÅS KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP 2020 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Vedlegg:  
Kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020, 
Saksframlegg Årsregnskap 2020 Ås kommune, Årsregnskap Ås kommune 2020, 
Saksframlegg Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune, Årsberetning 
2020 versjon 3.0  
 
Saksframstilling: 
I denne saken skal kontrollutvalget behandle samt vedta uttalelse til kommunens 
årsregnskap og årsberetning for 2020. 
 
Lovgrunnlag 
• Kommuneloven § 14-3 tredje ledd annet punktum 
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 annet ledd (kontrollutvalgets oppgaver ved 

regnskapsrevisjon) 
 
Fakta i saken 
Årsregnskap 
Frist for avleggelse av kommunens årsregnskap var 22.februar 2021. 
Vedlagt følger årsregnskap for 2020, versjon 19.2.2021. 
 
 
Årsmelding med årsberetning  
Frist for avleggelse av årsberetning var 31.mars 2021. 
Vedlagt følger årsmelding med årsberetning 2020. Det forutsettes at vedlagte 
årsmelding med årsberetning er endelig versjon.  
 
Link: 
https://pub.framsikt.net/2020/as/mr-202012-%C3%A5rsmelding_202/#/  
 
Uavhengig revisors beretning 
Frist for avleggelse av revisjonsberetning er 15.april 2021. 
Revisjonsberetningen vi bli ettersendt.  
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse 
Vedlagt følger utkast til uttalelse til årsregnskap og årsberetning. Det tas forbehold 
om at det vil bli gjort endringer i uttalelsen under kontrollutvalgets behandling av 
saken. 

https://pub.framsikt.net/2020/as/mr-202012-%C3%A5rsmelding_202/#/
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Avslutning  
Kommunedirektør eller den hun bemyndiger, inviteres til kontrollutvalgets møte for å 
orientere om årsregnskapet og årsberetningen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den vedkommende bemyndiger, bes 
komme i kontrollutvalgets møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle 
andre dokumenter utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt kunne svare på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets uttalelse 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet og skal følge som vedlegg i 
den videre behandling av årsregnskapet.   

 
 
 

RETT UTSKRIFT 
DATO 20.april 2021 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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