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Kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2020 

 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 skal kontrollutvalget etter fremleggelse 
av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet og 
årsberetningen. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget har i sitt møte 20.april 2021 og møte 11.mai 2021 behandlet Ås kommunes 
årsregnskap og årsberetning for 2020.  
Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse: 
 

• Årsmelding 2020 med årsberetning for Ås kommune 

• Årsregnskap 2020 for Ås kommune 

• Uavhengig revisors beretning for 2020 

• Revisjonsbrev pr 31.12.2020 

• Kommunedirektørens svarbrev på revisjonsbrev pr 31.12.2020. 
 
Kommunedirektør har redegjort for årsregnskapet og årsberetningen. Revisor har redegjort 
for utført regnskapsrevisjon. I tillegg har kommunedirektør og revisor supplert kontrollutvalget 
med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger. 
 
Driftsresultat 
Anbefalt nivå fra Teknisk beregningsutvalg er et netto driftsresultat på 1,75%. Ås kommunes 
vedtatte handlingsregel på 1 % er lavere og satt med utgangspunkt i inntektsnivå, 
kostnadsstruktur og gjeldsnivå på vedtakstidspunktet.  
Utvikling i netto driftsresultat fra 2019 til 2020 er positiv, fra -2,1 % til 0,3%. Handlingsregelen 
på 1 % er likevel ikke innfridd i 2020. 
 
Disposisjonsfond  
Ås kommune har fastsatt en handlingsregel om at disposisjonsfond skal være minimum 10 % 
av brutto driftsinntekter. 
Høsten 2020 ble det i HP2021-24 varslet at disposisjonsfondet forventes redusert til i 
overkant av 6 % ved utgangen av 2020, dette da både underskuddet i 2019 og 2020 først er 
ført i 2020. Kommunes omstilling og innsparingstiltak har medført at samlet disposisjonsfond 
ved utgangen av 2020 er på 8,3 % av brutto driftsinntekter. 
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Lånegjeld 
Ås kommune har fastsatt en handlingsregel om at netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 
ikke skal overstige 106 %. 
Ved årsslutt 2019 var netto lånegjeld på 109 %, og ved årsslutt 2020 er den på 117 %. Nivået 
er forøvrig i tråd med vedtatte økonomiplan for kommunen, som angir at lånegjelden vil 
fortsette å øke betydelig utover i planperioden. 
 
Uavhengig revisors beretning 
Revisors beretning er avlagt uten forbehold eller presiseringer.  
 
Andre forhold 
Revisor har utarbeidet et revisjonsbrev pr 31.12.2020. Kommunedirektør har svart ut 
revisjonsbrevet. Kontrollutvalget vil følge opp revisors påpekninger.  
 
Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalget har ingen merknader til at årsregnskapet og årsberetningen blir godkjent. 
 
 
Ås, 11.mai 2021 
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