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Ås kommunes årsregnskap 2018 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 19/00689-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 24.04.2019 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes. 
2. Årets mindreforbruk på 11 390 000 kr overføres til generelt disposisjonsfond 

25650000. 
 
 
Ås, 03.04.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Årsregnskap 2018 2.0 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Ås kommunes årsregnskap for 2018 viser et netto driftsresultat på kr 28,82 mill.kr og 
et regnskapsmessig mindreforbruk på 11,39 mill.kr. 
 
Fakta i saken: 
 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) sier  
følgende:  
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv  
senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.  Årsregnskapet skal være avlagt 
innen 15. februar i året etter regnskapsåret.  
 
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og  
fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer.  
Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis  
årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til  
kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet Årsberetningen  
skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at  
årsregnskapet skal behandles.  
 
Rådmannen har fremlagt og oversendt årsregnskapet til Follo distriktsrevisjon den  
15. februar. Årsberetningen er fremlagt for Follo distriktsrevisjon og kontrollutvalget  
innen 31. mars. Deres uttalelser følger vedlagt denne saken.  
 

Vurdering  
Ås kommunes regnskap for 2018 viser et netto driftsresultat på kr 28,82 mill.kr  
Resultatet er bedre enn budsjett, og bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for 
å møte framtidige investeringer og vekstutfordringer.  
 
Ås kommune har fått mer inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak 
ekstraordinær høy skatteinngang sammenlignet med budsjett. Skatt fra 
eiendomssalg hos enkeltskatteytere har i 2018 gitt en betydelig økt skatteinngang. 
Merskatteinntekten var en engangseffekt og kan ikke legges til grunn som en varig 
effekt fremover. 

 
Kommunen har fortsatt lave renteutgifter på lån, og pensjonsutgiftene har blitt lavere 
enn budsjettert.  Tjenesteområdene har samlet sett hatt merforbruk som følge av 
større behov for tjenesteyting enn budsjettert.  
 
Ås kommune har stor forventet befolkningsvekst og tilsvarende et stort 
investeringsbehov for å møte denne veksten. Det er derfor helt nødvendig at 
kommunen går med overskudd og kan sette av midler til å øke egenfinansieringen av 
nye investeringer.  Det er viktig at kommunen kan sette av midler i perioder med lav 
rente, og dermed være mer robust til å møte en varslet renteoppgang.  
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Avsetning av regnskapsmessig mindreforbruk.  
Årsregnskapet 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 11,39 mill.kr som 
foreslås avsatt på disposisjonsfond. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at årsregnskapet til Ås kommune 2018 godkjennes og at 
mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond. 
 
Kan vedtaket påklages? 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 
 


