
Ås kommune

14/00051

MØTEINNKALLING

Administrasjonsutvalget

Møtetid: 14.05.2014 kl. 16.30
Møtested: Ås kulturhus, Lille sal

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på
rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og www.as.kommune.no.

Saksliste

Side

Informasjon fra rådmann

Informasjon fra leder og eventuelt

Saker til behandling

7/14 Årsmelding med årsberetning 2013 3

Ås, 28.04.2014

Johan Alnes
Ordfører

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller
e-postpolitisk.sekretariat@as.kommune.nov/Vibeke Berggård.
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får
svar innen rimelig tid, må forfall meldes påtelefon til sekretariatet.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no


Administrasjonsutvalget14.05.2014 Side 2 av 4

Informasjon fra rådmann

Informasjon fra leder og eventuelt

Referatsaker

Arbeidsmiljøutvalgets protokoll og innkalling 29.04.201 4
Arbeidsmiljøutvalgets protokoll og innkalling 09.04.201 4.



Administrasjonsutvalget14.05.2014 Side 3 av 4

Saker til behandling

ADM-7/14
Årsmelding med årsberetning 2013

Tilbake til sakslisten

Saksbehandler: Kari Bergitte Finstad Saksnr.: 14/01783-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/14 07.05.2014
Hovedutvalg for helse og sosial 13/14 07.05.2014
Hovedutvalg for teknikk og miljø 34/14 08.05.2014
Arbeidsmiljøutvalget 7/14 29.04.2014
Administrasjonsutvalget 7/14 14.05.2014
Formannskapet 23/14 14.05.2014
Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
Årsmelding med årsberetning 2013 tas til orientering

Ås, 30.04.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Arbeidsmiljøutvalg
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: Vedlegg til flere utvalg)
Årsmelding 2013 med årsberetning versjon 1.0.1.pdf
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Årsmeldingen er en tilbakemelding på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og
økonomiplan 2013-16.
Årsmeldingen inneholder en del som heter «årsberetning». Denne inneholder den
lovpålagte rapporteringen i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning.
Forskriften bruker betegnelsen «årsberetning». Resterende del av dokumentet er
kommunens årsmelding. Det er en ikke lovpålagt rapportering, men en viktig del av
kommunens mål- og resultatstyring. Dokumentet heter derfor årsmelding med
årsberetning.

Vurdering:
2013 har vært et hektisk og spennende år i Ås kommune. Det har i løpet av året vært
behov for å iverksette særskilte tiltak for å imøtekomme befolkningsveksten, det er
både utvidet kapasitet på sykehjemmet og etablert flere barnehageplasser. Disse
tiltakene har kommunen lykkes med. 2013 har også vært et år med mye strategisk
planlegging for å sikre effektiv ressursforvaltning og et godt tjenestetilbud i årene
framover.

Økonomiske konsekvenser:
Ås kommunes regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på 34,5 mill. kr,
tilsvarende 3 prosent av driftsinntektene på 1 140 mill. kr.

Konklusjon med begrunnelse:
Årsmelding med årsberetning tas til orientering.
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