
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 03.05.2019 kl. 18:00 
Sted: Store salong, Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Håkon L. Henriksen (H) leder, Anne Odenmarck (Ap) nestleder, Janna Bitnes 
Hagen (Ap), Liv Korslund (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Christian Hellevang (H), og varamedlem Jan Henrik Martinsen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Trine Christensen, Rådmann 
Emil Schmidt, Økonomisjef 
 
Fra Follo distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
Camilla Lundby, registrert revisor 
 
Møtesekretær: 
Unni Westli, kontrollsekretær   
 
Diverse merknader: 
Møtet ble innledet med en kort presentasjon av Unni Westli. 
Det var ingen kommentarer til møteinnkalling og saksliste. 
Janne Bitens Hagen kom 18.11, under behandlingen av sak 11/19. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 10.05.2019 
 
 
 
 

Håkon L. Henriksen /s./  Anne Odenmarck /s./ 
Leder  Nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

11/19 19/00056-1 Ås kommune - Årsmelding 2018 3 

12/19 19/00055-1 Ås kommune - Årsregnskap 2018 4 

13/19 18/00177-9 Valg av revisjonsordning for Ås kommune 6 

Eventuelt 
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Ås KU-11/19 
Ås kommune - Årsmelding 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Ås kommunes årsmelding 2018 til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 03.05.2019: 
Leder innledet.  
 
Rådmannen hadde en kort orientering om årsmeldingen.  
 
Kontrollutvalgets medlemmer kommenterte og stilte spørsmål. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 03.05.2019: 
 
Kontrollutvalget tar Ås kommunes årsmelding 2018 til orientering. 
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Ås KU-12/19 
Ås kommune - Årsregnskap 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap for 2018  
 
Kontrollutvalget har i møte 03.05.19 i sak 12/19 behandlet Ås kommunes 
årsregnskap for 2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen datert 15.04.19 og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg 
har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Ås kommunes regnskap viser et 
overskudd/mindreforbruk på 11,390 mill. kr., mens netto driftsresultat er på 28,8 mill. 
kr. Årets overskudd vil av rådmannen blir foreslått avsatt på disposisjonsfond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor tjenesteområdene Barnevern, Sosiale og arbeidsrettede 
tjenester, Pleie og omsorgstjenester i institusjon og Samferdsel at det er 
vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. Det er redegjort for avvikene i rådmannens 
årsberetning. 
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15.04.19, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Ås kommunes årsregnskap for 2018. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 03.05.2019: 
Leder innledet.  
 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om revisjonens arbeid med årsregnskapet.  
 
Kontrollutvalgets medlemmer kommenterte og stilte spørsmål. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 03.05.2019: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap for 2018  
 
Kontrollutvalget har i møte 03.05.19 i sak 12/19 behandlet Ås kommunes 
årsregnskap for 2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen datert 15.04.19 og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg 
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har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Ås kommunes regnskap viser et 
overskudd/mindreforbruk på 11,390 mill. kr., mens netto driftsresultat er på 28,8 mill. 
kr. Årets overskudd vil av rådmannen blir foreslått avsatt på disposisjonsfond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor tjenesteområdene Barnevern, Sosiale og arbeidsrettede 
tjenester, Pleie og omsorgstjenester i institusjon og Samferdsel at det er 
vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. Det er redegjort for avvikene i rådmannens 
årsberetning. 
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15.04.19, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Ås kommunes årsregnskap for 2018. 
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Ås KU-13/19 
Valg av revisjonsordning for Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 03.05.2019: 
Leder innledet. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om status angående nye Viken 
kommunerevisjon IKS.  
 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget skulle gå inn for pkt 15.1.1 Videreføring i 
sekretariatets utredning. 
 
Votering: 
Leders forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 03.05.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunen vedtar at Ås kommune skal få utført revisjonstjenester i egenregi 

gjennom en større interkommunal revisjonsenhet hvor Follo distriktrevisjon IKS er 
en del av det nye selskapet. 

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 
01.01.2020. 

3. Kommunestyret søker å inngå avtale med ny revisor for revidering av 
årsregnskapet for Ås kommune for 2019.  
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Eventuelt  

 
 
Møtet ble hevet kl. 19.12 
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