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Ås KU-11/19 
Ås kommune - Årsmelding 2018 
 
Saksbehandler:  Unni Westli Saksnr.:  19/00056-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 11/19 03.05.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Ås kommunes årsmelding 2018 til orientering. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
 
Vedlegg: 
Saksframlegg Årsmelding 2018 Ås kommune, Årsmelding 2018 med årsberetning 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Ås kommunes årsmelding for 2018 følger vedlagt. 
 
Fakta i saken:  
Befolkningsutvikling 
Ved utgangen av 2018 var det 20.335 innbyggere i Ås kommune. Veksten i 
innbyggertall fra 2017 er 1,2%. Dette er noe lavere en ønsket vekst i forhold til 
handlingsprogram 2018-21.   
 
Årsverk 
Det er total 1184 årsverk i Ås kommune i 2018.  
56,8 % av ansatte har en 100 % stilling. Det er en større andel menn enn kvinner 
som har 100 % stilling.  For reduserte stillinger er forholdet motsatt.  Av ansatte som 
har mellom 50 % og 99 % stilling er det flest kvinner. 230 personer har lavere 
stillingsandel enn 50 %. 
 
Likestilling og mangfold 
Kommunen har kjønnsnøytrale rutiner som praktiseres ved alle deler av 
arbeidsgiverfunksjonen. I de fleste stillingsgrupper er det tilnærmet lik 
gjennomsnittslønn for kvinner og menn.  Der det er forskjeller i gjennomsnittslønn, 
begrunnes dette ut fra sentral tariffavtale, ansiennitet, den enkelte ansattes 
kompetanse, særskilte forhold og/eller stillingens innhold.  
Ås kommune har ansatte med ulik minoritets- og eller innvandrerbakgrunn i flere 
tjenesteenheter.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet var 8,6% i 2018. Egenmeldt fravær var 2,4%. Kommunens mål er at 
sykefraværet totalt ikke skal overstige 7%. Det egenmeldte fraværet har vært stabilt 
det siste året, mens legemeldt har økt noe.  
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Tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard 
For 2018 har Ås kommune gjennomført følgende tiltak for å sikre kontroll og høy etisk 
standard: 
- Begynt på prosedyrer for ytterligere oppdatering og forbedring av 

kvalitetssystemet. 
- Det pågår et betydelig arbeid for å utvikle innkjøpsområdet. Arbeidet har til formål 

å styrke kvalitet, effektivitet og intern kontroll i anskaffelser og oppfølging av 
leverandører.  

- Det pågår en revidering av rådmannens delegeringsreglement, dette vil gi 
tydeligere avklaring av myndighet og ansvar i ny organisasjonsstruktur.  

- Forberedt ny organisering av kommunene med virkning fra 1.1.2019. den nye 
organiseringen har til formål å styrke oppfølging, kontroll og gjennomføringsevne.  

- GDPR – Ny personvernlovgivning: prosjektrapport del I med tilhørende interne 
retningslinjer og rutiner, registreringer ble ferdigstilt i 2018. prosjektrapport del II 
og delprosjekt om internkontroll og informasjonssikkerhet er under arbeid. 

- Investeringer i ny brannmur for å ivareta IKT-sikkerhet. 
- Det er gjennomført 3 forvaltningsrevisjoner i 2018; Investeringer og gjeld, Psykisk 

helse blant barn og unge og Follo landbrukskontor. Tilsynsmyndighetene har 
også mange tilfeldige og mange forberedte tilsyn på ulike virksomheter og 
tjenesteområder.   

 
Omstillingsprosjektet 
Omstillingsprosjektet er halvveis i sin 4-årsperiode. De første to årene har generert 
betydelige endringer i organisasjonen, og har gitt økt kunnskap som anvendes i 
forbedrings- og utviklingsarbeid. Det er i 2018 gjennomført 
omorganiseringsprosesser med sikte på ny organisering fra 1. januar 2019.  
 
Delprosjekter 2018: 
- Administrative prosesser.  Hovedformålet er at tverrfaglige administrative 

prosesser skal være effektivt fordelt mellom tjenesteenheter og stabsenheter.  
- Velferdsteknologi – «Lengre selvhjulpen». Fokus for prosjektet er at pasientene 

skal få rett tjeneste til rett tid, god kvalitet på tjenestene, egenmestring, 
hverdagsmestring og trygghet, og på den måten ha en så god livskvalitet som 
mulig.  

- Digitalt førstevalg. Målet er at innbyggere og næringsliv skal ha et digitalt 
førstevalg for tjenester fra og kommunikasjon med Ås kommune.  

 
Det ble igangsatt 4 arbeidsgrupper som har levert sluttrapport i løpet av 2018.  Dette 
er innenfor områdene: 
- Tilskuddsforvaltning 
- Merkantile ressurser 
- Innkjøp 
- Frivillighet.  
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Oppfølging av politiske vedtak 
 

Utvalg Effektuert Videresendt 
F/K 

Under 
oppfølging 

Utsatt Påklaget Ny 
behandling 

Sendt 
fylkes-

mannen 

Sendt 
rådmannen

/HTM 

Utgår 
 

Totalt 

Kommunestyret 
(K) 

51  30 10 4    1 96 

Formannskapet 
(F) 

20 62 2  2 8  2 1 97 

Administrasjonsut
valget  

5 14  6      25 

Hovedutvalg for 
oppvekst og 

kultur 

14 20 4   2  1  41 

Hovedutvalg for 
teknikk og miljø 

(HTM) 

25 53 14    2   94 

Klima- og 
miljøutvalg 

1 1      1  3 

 
 
Avslutning: 
Rådmannen eller den han bemyndiger bes møte i kontrollutvalget og orientere i 
saken samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer 
 
 
 
Ås, 16.04.2019 
 
 
 
Unni Westli/s./ 
Rådgiver 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-12/19 
Ås kommune - Årsregnskap 2018 
 
Saksbehandler:  Unni Westli Saksnr.:  19/00055-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 12/19 03.05.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap for 2018  
 
Kontrollutvalget har i møte 03.054.19 i sak xx/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. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
 
Vedlegg: 
Revisors beretning 2018 Ås kommune, Revisjonsbrev nr 11 - 15.04.2019, 
Saksframlegg Ås kommunes årsregnskap 2018, Årsregnskap Ås kommune 2018 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre med kopi til Ås formannskap 
 
SAKSUTREDNING: 
Hjemmel: 
Det følger av lov 25. september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml) § 77 nr. 4, 1. punktum: 
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4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte.  

 
 

Det følger av forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner §§ 6 og 7: 
 
§ 6 Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens og fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som 
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler 
med revisor.  
 
§ 7 Uttalelse om årsregnskapet 

Når kontrollutvalget har blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal 
være formannskapet /kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.  

 
Fakta i saken: 
Driftsinntekter: 
Ås kommune har fått 5 % mer inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak 
ekstraordinær høy skatteinngang sammenlignet med budsjett. I tillegg har også 
posten «Overføringer med krav til motytelse» merinntekter, noe som skyldes økte 
refusjoner fra sykefravær, høyere momskompensasjon og økte overføringer fra IKS. 
Salgs og leieinntekter har også hatt en positiv økning i 2018. 
 
Driftsutgifter: 
Enhetene budsjetterer i utgangspunktet ikke med sykefravær og tilsvarende 
sykerefusjoner. Ved sykefravær dekker enhetene vikarer og overtid med 
sykelønnsrefusjoner. Merutgiftene på lønn må derfor sees i sammenheng med 
merinntekter på sykelønnsrefusjoner som føres på kontogrupper «Overføringer med 
krav til motytelse.» 
Posten «Overføringer» viser et betydelig budsjettavvik.  Merforbruket skyldes blant 
annet høyere utgifter i barnevernet i forhold til hva som ble budsjettert.  
 
Finanstransaksjoner:  
Grunnet stabilt lav rente i hele 2018 er renteutgiftene 2,5 mill. kroner lavere enn 
budsjettert. Renteinntektene er 7,5 mill. kroner lavere enn budsjettert, noe som 
skyldes en generell nedgang i finansmarkedet siste halvår.  
 
Driftsregnskapet 
Kommunens regnskap viser et netto driftsresultat på 28,8 mill. kroner, noe som 
tilsvarer 1,9 % av driftsinntektene. Resultatet er 18,8 mill. kroner bedre enn 
budsjettert, noe som i stor grad skyldes den økte skatteinngangen.   
 
Disposisjonsfond 
Ved utgangen av 2018 utgjorde Ås kommunes disposisjonsfond 10,1% av 
driftsinntektene.  Årsaken til at disposisjonsfondet er redusert i 2018, er at 
kommunen omdisponerte 30 mill. kroner fra disposisjonsfond til investeringsfond.  
Ettersom Ås kommune har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, bør bufferen 
være solid for å møte fremtidige svingninger i kapitalmarkedet.  Disposisjonsfondet er 
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i dag på et nivå som gir kommunen en buffer for å håndtere et eventuelt negativt 
driftsresultat. Disposisjonsfondet bør likevel aldri være lavere enn 5 % for å sikre 
nødvendige buffere.  
 
 
Investeringsnivå 
Etter en periode med store investeringer frem mot 2007, flatet investeringsnivået ut 
noe fra 2008 og frem til 2016. Fra 2016 og inn i 2018 har kommunen påbegynt og 
ferdigstilt flere større investeringsprosjekter. 
 
Gjeldsutvikling 
For 2018 har lånegjelden økt relativt sett mer enn kommunens driftsinntekter. 
Økningen de siste tre årene skyldes at kommunen har gjort store investeringer for å 
møte framtidig vekst. 
 
Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet for 2018 viser et budsjettavvik på 290 mill. kroner. Planlagte 
investeringer i revidert budsjett var 766 mill. kroner, mens regnskapet viser 476 mill. 
kroner. Budsjettavvikene skyldes i all vesentlighet en forskyvning av 
investeringsutgifter mellom regnskapsår. Avvikene påvirker i liten grad prosjektenes 
totale ramme.  
 
Uavhengig revisors beretning: 
Follo distriktsrevisjon IKS har avgitt en ren revisjonsberetning, datert 15.04.19 
 
Revisjonsrapport pr 31.12.18: 
Follo distriktsrevisjon IKS har i nummerert brev, datert 15.04.19, påpekt forhold 
innenfor følgende: 
 
1. Investeringsbudsjett 
2. Overføringsinntekter ressurskrevende brukere 
3. Tilskudd til attestasjon 
4. Sykelønnsrefusjon 
5. Kjøp på rammeavtaler 
6. Årsberetning 

 
Follo distriktsrevisjon IKS ber om en skriftlig tilbakemelding fra Ås kommune på 
ovennevnte innen utgangen av mai 2019.  
 
Avslutning: 
Rådmannen eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets møte og 
orientere om årsregnskapet eller årsberetningen samt svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer.  
 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets 
møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre dokumenter 
utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt svare på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer.  
 
 
Ås, 16.04.2019 
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Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-13/19 
Valg av revisjonsordning for Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00177-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 13/19 03.05.2019 
 
 

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. 
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Avgrensning  
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 
 

Vedlegg til sak 

 

 

                                            
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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