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Ås kontrollutvalg 13.05.2014 
Kommunestyret 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap og årsmelding for 2013: 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra revisor datert 15. april 2014 og rådmannens årsmelding.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt med en presisering. 
Dette forholdet har ingen betydning for revisors konklusjon om regnskapet.  
 
Ut over overnevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ås kommunes årsregnskap 
for 2013. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Ås kommune for 2013. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.  
 
 
 
Vedlegg: 
Revisjonsrapport pr 31.12.13 Ås kommune.pdf 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor skal det, i 
henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v, § 5,  gir bestemmelser 
revisjonsberetningens innhold. Revisjonsforskriften § 5, 4. ledd nr. 3, bestemmer at 
revisor også skal uttale seg om opplysninger i årsberetningen samsvarer med 
årsregnskapet. 
 
Distriktsrevisjonen har avgitt en revisjonsberetning datert 15. april 2013 som 
konkluderer med at: “Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling  av den finansielle 
stillingen til Ås  kommune per 31. desember 2013,  og av resultatet for regnskapsåret 
som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge.” 
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Revisjonsberetningen er avgitt med en presisering hvor det pekes på at kommunens 
tilbakeføring av pensjonspremieavviket i samme regnskapsår som det er oppstått 
ikke er i samsvar med årsregnskapsforskriften § 13. Revisjonen uttaler at dette 
forholdet “har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet.” 
 
Revisjonen tar også opp føringen av premieavviket i sin revisjonsrapport pr. 
31.12.13. Det samme gjorde revisjonen i revisjonsberetningen og rapporten i fjor, jf. 
utvalgssak 13/13. Kontrollutvalget tok da rapporten til orientering, men bemerket: 
« Utvalget merket seg revisjonens anbefaling vedr. pensjon og rådmannens svar om 
at kommunen ikke har planer om å endre sin praksis.  I møtet ble det pekt på at 
praksisen var kjent og akseptert av kommunestyret, jf. behandlingen av 
årsregnskapet og revisjonsberetningen. Utvalget så derfor ikke noe grunnlag for å 
forfølge denne saken videre.» 
 
Rådmannen skriver i innledningen til årsmeldingen bl.a. :  
«2013 har vært nok et hektisk og spennende år i Ås kommune.  
Det har i løpet av året vært behov for å iverksette særskilte tiltak for å imøtekomme 
befolkningsveksten. Kommunen har utvidet kapasiteten på sykehjemmet med flere 
doble rom. Det er etablert flere barnehageplasser på Nordby, ved Solbergtunet 
barnehage og på Brønnerud skole.» 
 
Ås kommunes regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på 34,5 mill. kr, tilsvarende 3 
prosent av driftsinntektene på 1 140 mill. kr. Rådmannen skriver at resultatet for 2013 er 
solid, men samtidig understreker hun at resultatet i hovedsak skyldes ekstraordinære 
poster.  
 
Vedlagt følger også revisjonsrapporten pr. 31.12. 2013. Denne er videresendt til 
rådmannen som vi har bedt svare revisjonen direkte med kopi til kontrollutvalget.  
Revisjonsrapporten  vil bli lagt fram på nytt når svaret fra administrasjonen foreligger. 
 
Vedtaket i denne saken oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
 
Ås, 06.05.2014 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:   

1. En papirutgave av Kommunens årsregnskap og årsmelding for 2013 er sendt i 
postene til utvalgets medlemmer.  Dokumentene finnes også på lesebrettet, 
under «vedlegg til flere utvalg».   

2. På lesebrettet under vedlegg Årsmelding med årsberetning 2013 finnes 
vedlegg med årsrapporten for AMU og Hovedverneombudet 

3. FDRs revisjonsrapport pr. 31.12.13, datert 2.5.14  


