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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.  

 
 
 
 
 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 14.mai 2019 
 
 
 
Unni Westli /s./ 
Kontrollsekretær 
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Saksfremlegg 

 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Valg av revisjonsordning for Ås kommune, Uttalelse - valg av revisjonsordning, 
Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS til 
Viken kommunerevisjon IKS, FDRs Årsregnskap 2018, Uttalelse fra de tillitsvalgte i 
Buskerud Kommunerevisjon IKS, BKR Årsregnskap 2018, Utredning om Viken 
kommunerevisjon IKS, Selskapsavtale for Viken kommunerevisjon IKS 15042019, Kart 
over Viken 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 
 
SAKSUTREDNING: 
Ås kommunestyre vedtok 12.12.18 i sak 93/18 Valg av revisjonsordning følgende:  
 
1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 

Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning innen 1.5.2019. 
 
 
HJEMMEL 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 78 nr.3 og nr.4: 
 
3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 

ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med 
annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 

4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av 
innstilling fra kontrollutvalget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avgrensning  
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For det første avgrenses utredningen mot ny kommunelov1 med tilhørende forskrifter, 
som først trer i kraft i forbindelse med konstituerende kommunestyremøte etter valget 
høsten 2019. 
 
For det andre avgrenses utredningen mot det pågående arbeidet med ny revisorlov.2 
 
For det tredje går ikke utredningen inn på selve selskapsorganiseringen av Viken 
Kommunerevisjon IKS – som vil være en sammenslåing av Buskerud Kommunerevisjon 
IKS og Follo Distriktsrevisjon IKS. En slik sak må fremmes som egen ordinær sak for 
kommunestyret. Imidlertid forutsetter en slik sak at Ås kommune viderefører en 
revisjonsordning hvor ett eller flere av revisjonsoppdragene skal utføres i egenregi med 
Ås kommune som deltaker i selskapet.  
 
 
VURDERING  
Det vises til utredningen i sin helhet.  
 
Anbefaling  
Sekretariatet vil ikke konkludere om hvilken løsning Ås kommune skal velge av fremtidig 
revisjonsordning. Imidlertid har sekretariatet valgt å formulere forslag til innstillinger for 
de mest aktuelle alternative revisjonsløsningene. Disse fremkommer under Konklusjon 
og anbefalinger i utredningen.  
 
Videre behandling  
Kontrollutvalgets vedtak går som innstilling i saken overfor Ås kommunestyre.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
 
 
Ås, 27.04.19  
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
 

                                            
1 Lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

(ute på høring med høringsfrist 02.05.19) 
2 NOU 2017: 15 Revisorloven — Forslag til ny lov om revisjon og revisorer 
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