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Saksprotokoll 
 
 

Valg av revisjonsordning for Ås kommune 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  18/03515 
Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 29/19 19.06.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Kontrollutvalgets leder orienterte.  
 
Ordfører refererte fra brev til kommunestyret fra Follo distriktsrevisjon IKS 6.6.2019 
dok.nr. 19/01722-1, om etablering av Viken kommunerevisjon IKS og invitasjon til 
eierkommunene om å fatte følgende vedtak: 
1. Fylkeskommunen/kommunen slutter seg til sammenslåing av Follo 

distriktsrevisjon IKS og Buskerud Kommunerevisjon IKS til Viken 
kommunerevisjon IKS. 

2. Fylkestinget/kommunestyret vedtar selskapsavtale av 14.04.2019 som gjelder fra 
stiftelse og frem til 31. desember 2019. 

3. Fylkestinget/kommunestyret vedtar selskapsavtale av 01.01.2020 som gjelder fra 
og med 1. januar 2020. 

4. Fylkestinget/kommunestyret velger representant med varamedlemmer til 
selskapets representantskap. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til 
de nye kommunestyrene/fylkestinget er konstituert og har gjort nye valg av 
representanter høsten 2019. 

 
Ordfører fremmet tilleggsforslag til kontrollutvalgets innstilling: 
Tilsvarer kommunestyrets vedtak punkt 4–7. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt 30-3 (Frp) 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
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. 

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/


 
 

 
Ås kommune 
Vår ref.: 18/03515  Side 2 av 2 

 

4. Kommunestyret slutter seg til sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og 
Buskerud Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS. 

5. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 14.04.2019 som gjelder fra stiftelse og 
frem til 31. desember 2019. 

6. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 01.01.2020 som gjelder fra og med 1. 
januar 2020. 

7. Følgende velges til representantskapet: Ola Nordal, medlem og Jorunn Nakken, 
varamedlem. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til det nye 
kommunestyret er konstituert og har gjort nye valg av representanter høsten 
2019. 
 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 26. juni 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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