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Kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes årsregnskap og årsberetning for 
2021 

 
 
Kontrollutvalget har i møte 26.04.2022, sak 18/22 gitt uttalelse til årsregnskapet og 
årsberetningen for 2021. Følgende dokumenter danner grunnlaget for uttalelsen: 
 
- Årsregnskap 2021 
- Årsberetning 2021 
- Revisjonsberetning 2021 
 
I tillegg har kommunedirektøren redegjort for årsregnskapet og årsberetningen. Revisor har 
redegjort for utført revisjon. Kommunedirektøren og revisor har supplert kontrollutvalget med 
muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger. 
 
Ås kommune har lagt til grunn følgende finansielle måltall for å sikre en langsiktig økonomisk 
balanse, jf. Handlingsprogram 2021-2024: 
• Netto driftsresultat i % av brutto inntekter: minimum 1,0 % - resultat 2021: 6,3 % 
• Disposisjonsfond i % av brutto inntekter: Minimum 10,0 % - resultat 2021: 13,4 % 
• Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter: Maksimum 106,0 % - resultat 2021: 113,0 % 

 
Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at 
driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Ås kommune fikk et ekstraordinært høyt netto driftsresultat i 
2021. Utvikling i netto driftsresultat fra 2020 til 2021 er positiv, fra et resultat på 0,3% til 6,3%. 
Statsforvalteren anbefaler at netto driftsresultat over tid bør utgjøre minst 3 %, mens Teknisk 
Beregningsutvalg (TBU) anbefaler 1,75 %. TBU betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren for 
økonomisk balanse i kommunesektoren. Kontrollutvalget registrerer at kommunens driftsresultat er 
vesentlig høyere enn det finansielle måltallet. 

 
Størrelsen på disposisjonsfond er en viktig indikasjon på en kommunes økonomiske handlingsrom 
ved at fondet på kort sikt vil være en reserve for å kunne møte uforutsette hendelser gjennom året 
uten at dette får umiddelbar betydning på tjenestetilbudet. Det økonomiske resultatet i 2021 har 
medført at samlet disposisjonsfond ved utgangen av 2021 er økt til 13,4 % av brutto driftsinntekter. 
Kontrollutvalget registrerer at kommunens disposisjonsfond er høyere enn det finansielle måltallet. 
 
Gjeldsnivået er et sentralt moment for å vurdere om kommunen har et godt økonomisk handlingsrom. 
En gjeldsbelastning som overstiger 75 % av driftsinntektene, uten at kommunen samtidig har høye 
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Revisjonsberetning 2021 

I tillegg har kommunedirektøren redegjort for årsregnskapet og årsberetningen. Revisor har 
redegjort for utført revisjon. Kommunedirektøren og revisor har supplert kontrollutvalget med 
muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger. 

As kommune har lagt til grunn følgende finansielle måltall for å sikre en langsiktig økonomisk 
balanse, jf. Handlingsprogram 2021-2024: 
• Netto driftsresultat i % av brutto inntekter: minimum 1,0 % - resultat 2021: 6,3 % 
• Disposisjonsfond i % av brutto inntekter: Minimum 10,0 % - resultat 2021: 13,4 % 
• Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter: Maksimum 106,0 %- resultat 2021: 113,0 % 

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at 
driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. As kommune fikk et ekstraordinært høyt netto driftsresultat i 
2021. Utvikling i netto driftsresultat fra 2020 til 2021 er positiv, fra et resultat på 0,3% til 6,3%. 
Statsforvalteren anbefaler at netto driftsresultat over tid bør utgjøre minst 3 %, mens Teknisk 
Beregningsutvalg (TBU) anbefaler 1,75 %. TBU betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren for 
økonomisk balanse i kommunesektoren. Kontrollutvalget registrerer at kommunens driftsresultat er 
vesentlig høyere enn det finansielle måltallet. 

Størrelsen på disposisjonsfond er en viktig indikasjon på en kommunes økonomiske handlingsrom 
ved at fondet på kort sikt vil være en reserve for å kunne møte uforutsette hendelser gjennom året 
uten at dette får umiddelbar betydning på tjenestetilbudet. Det økonomiske resultatet i 2021 har 
medført at samlet disposisjonsfond ved utgangen av 2021 er økt til 13,4 % av brutto driftsinntekter. 
Kontrollutvalget registrerer at kommunens disposisjonsfond er høyere enn det finansielle måltallet. 

Gjeldsnivået er et sentralt moment for å vurdere om kommunen har et godt økonomisk handlingsrom. 
En gjeldsbelastning som overstiger 75 % av driftsinntektene, uten at kommunen samtidig har høye 
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reserver i form av disposisjonsfond, er et tegn på en kommune med begrenset handlingsrom. 
Gjeldsgraden er 113 % i 2021 mot 117 % i 2020. Utviklingen er således positiv, selv om resultatet 
fortsatt viser at kommunen er over handlingsregelens nivå på 106 %. Samlet sett økte kommunens 
netto lånegjeld fra 1,9 mrd til 2,0 mrd. kr i 2021. Kontrollutvalget registrerer at kommunens langsiktige 
lånegjeld i prosent av driftsinntektene er høyere enn anbefalt nivå.  
 
 
Kontrollutvalget registrerer at årsberetningen redegjør for vesentlige avvik fra 
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene, måloppnåelse og iverksatte og 
planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard. 
 
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra 
statlig tilsyn minst én gang i året. Årsberetningen inneholder eget kapittel om Organisasjon 
og internkontroll. Det er rapportert om status på statlige tilsyn som er gjennomført i 2021. Det 
er også rapportert om tilsyn kommunen har gjennomført med private foretak i 2021.  
 
Kontrollutvalget registrerer at rapporteringen også inneholder opplysninger om 
forvaltningsrevisjoner som er gjennomført eller fulgt opp i 2021. 
 
Revisors beretning er avlagt uten forbehold eller presiseringer. Revisor har heller ikke 
skriftlige påpekninger som kontrollutvalget plikter å følge opp i forbindelse med 
årsregnskapet.  
 
 
Ås, 26.april 2022 
 
 

Kontrollutvalget i Ås kommune 
 
 

Sverre Strand Teigen/s./ 
Leder 

 
 
Kopi:   
Formannskapet 
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reserver i form av disposisjonsfond, er et tegn på en kommune med begrenset handlingsrom. 
Gjeldsgraden er 113 % i 2021 mot 117 % i 2020. Utviklingen er således positiv, selv om resultatet 
fortsatt viser at kommunen er over handlingsregelens nivå på 106 %. Samlet sett økte kommunens 
netto lånegjeld fra 1,9 mrd til 2,0 mrd. kr i 2021. Kontrollutvalget registrerer at kommunens langsiktige 
lånegjeld i prosent av driftsinntektene er høyere enn anbefalt nivå. 

Kontrollutvalget registrerer at årsberetningen redegjør for vesentlige avvik fra 
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene, måloppnåelse og iverksatte og 
planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard. 

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra 
statlig tilsyn minst en gang i året. Årsberetningen inneholder eget kapittel om Organisasjon 
og internkontroll. Det er rapportert om status på statlige tilsyn som er gjennomført i 2021. Det 
er også rapportert om tilsyn kommunen har gjennomført med private foretak i 2021. 

Kontrollutvalget registrerer at rapporteringen også inneholder opplysninger om 
forvaltningsrevisjoner som er gjennomført eller fulgt opp i 2021. 

Revisors beretning er avlagt uten forbehold eller presiseringer. Revisor har heller ikke 
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