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Ås kommunes årsregnskap for 2013

Saksbehandler: Gjertrud Mathisen Saksnr.: 13/06231-5
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Formannskapet
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
1. Årsregnskapet til Ås kommune 2013 godkjennes.
2. Enhetene får overført inntil 1 % av mer/eller mindreforbruk til 2014.

Overføringen foretas innenfor en netto ramme på kr 0,-.
3. Ubrukte midler til vedlikehold 1,5 mill.kr overføres vedlikeholdsfond konto

25650621.
4. Meravkastning utover budsjettert avkastning på e-verksmidler på kr 7 mill.kr,

avsettes til styrking av SFE Bufferfond, konto 25600130.
5. Resterende av årets mindreforbruk på 22,3 mill.kr overføres generelt

disposisjonsfond.

Ås, 24.04.14

Trine Christensen Emil Scmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg:
1. Regnskapet for 2013
2. Uttalelse for kontrollutvalget vedrørende kommunens årsregnskap og

årsmelding for 2013 (ettersendes)
3. Revisjonsberetning for 2013

Scannet kopi av årsregnskap 2013 270314.pdf, 13-06231-4 Uttalelse om
årsregnskapet 2013.pdf 251786_1_1.pdf

Øvrige dokumenter som ligger i saken: Ingen
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Vedtak i saken sendes til:
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
I henhold til forskrift om årsregnskap skal kommunestyret vedta årsregnskapet innen
1. juli påfølgende år.

Vurdering:
Ås kommunes regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på 34,5 mill.kr og et
regnskapsmessig mindreforbruk på 30,8 mill.kr.

Det økonomiske resultatet for 2013 er solid, men samtidig er det viktig å understreke
at resultatet delvis skyldes eksterne finansinntekter og lavere pensjonsutgifter enn
forventet.

Pensjon.
Pensjonsutgiftene ble ca. 10 mill.kr lavere enn forventet. Dette skyldes betydelige
lavere vekst i lønn, G og pensjonsregulering. Ås kommune har løpende utgiftsført
18 % av pensjonsgrunnlaget, basert på prognoser fra daværende
pensjonsleverandør Storebrand. Den reelle premieutgiften fra KLP i 2013 ble
imidlertid 14,55 % av pensjonsgrunnlaget. I 2014 forventes det, p.g.a. lønnsoppgjør,
premieutgift mellom 18-20 % av pensjonsgrunnlaget.

Sykepenger.
Utestående sykepenger er redusert med 10 mill.kr, fra 14 mill.kr til 4 mill.kr. 2,8 mill.kr
skyldes innkreving av eldre refusjonskrav, mens 7,2 mill.kr er korrigeringer av
tidligere års feil i forbindelse med overgang til ny refusjonsmodul. Det er gjort en
betydelig oppryddingsjobb i 2013, men da dette har vært kjent, har man i henhold til
forsiktighetsprinsippet gjort avsetning for dette i tidligere års regnskap. Netto effekt av
korrigeringene er 3 mill.kr i 2013.

Overføring av enhetenes mer/mindreforbruk.
Det er etablert en praksis i Ås kommune som innebærer at enhetene får med seg
mer/mindreforbruk fra året før, begrenset oppad til 1 % av netto ramme. Rådmannen
foreslår dette også for 2013-regnskapet, da dette er en viktig incentivordning for
enhetslederne. Overføringen av mer/mindreforbruket foretas innenfor en netto
ramme på 0. Ubrukte vedlikeholdsmidler i henhold til vedlikeholdsplanen på 1,5
mill.kr foreslås overført til vedlikeholdsfond.

Finansposter
Meravkastning utover budsjettert avkastning er på 7 mill. kr. Denne

meravkastningen avsettes til styrking av SFE bufferfond, jfr kommunestyrevedtak
12.12.2012. Netto renter og avdrag er omtrent 4,6 mill. kr lavere enn budsjettert.

Skatt og rammetilskudd
Ås kommune har fått 6,3 mill. kr mer i skatt og rammetilskudd enn budsjettert.

Konklusjon med begrunnelse:
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Årsregnskapet godkjennes og mindreforbruket 201 3 (utover avsetning til bufferfond
for e-verksmidler og vedlikeholdsfond), på 22,3 mill.kr avsettes generelt
disposisjonsfond.


