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Utv.sak nr 23/09 
KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP FOR 2008 - OPPFØLGING 
 
 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/2674 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 23/09 06.10.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget ber om at rådmannen i utvalgets møte den 15. desember orienterer 
om arbeidet med årsregnskapsavslutningen for 2009.  I samme møte bes rådmannen 
orientere om status for refusjonskrav av syke- og fødselspenger og hvordan rutinene 
for disse kravene er kvalitetssikret og fungerer.  
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Kommunestyret 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 
Revisors brev av 29. juli 2009 med kommentarer til regnskapet for Ås kommune for 
2008 
Rådmannens svarbrev av 7. juli 2009 på overnevnte brev 
Rådmannens notat av 16. juli til formannskapets medlemmer vedr. kommunens 
årsregnskap for 2008 – syke- og fødselspenger 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kommunestyret gjorde den 23.9 d.å. følgende vedtak om kommunens årsregnskap 
for 2008: 
 

1. Årsregnskap 2008 for Ås kommune godkjennes.  
2. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets påpekninger av forhold som må 

forbedres og ber kontrollutvalget følge opp disse. 
 
Kontrollutvalgets vedtak vedr. årsregnskapet lød, jf. sak 19/09: 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap og årsmelding for 
2008: 
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Kontrollutvalget finner det ikke akseptabelt at kommunens årsregnskap ble 
avlagt 1 ½ måned etter den lovbestemte fristen. Kontrollutvalget beklager at 
dette førte til forsinkelser med avgivelse av revisjonsberetningen og utvalgets 
behandling av årsregnskapet.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra kommunerevisoren datert 23. juni 2009 og 
rådmannens årsmelding.  

 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt med ett 
forbehold. Utvalget finner det svært kritikkverdig at administrasjonen ikke har 
rutiner som sikrer at krav om trygderefusjoner blir levert innen fristene. 

 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ås kommunes 
årsregnskap for 2008. 

 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret, med forbehold om en avklaring 
av trygderefusjonskravene, godkjenner det framlagte regnskapet for Ås 
kommune for 2008. 

 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
Revisors kommentarer til årsregnskapet i brev av 29.juli d.å. og kommunens svarbrev 
av 7.september d.å. ble behandlet av kontrollutvalget 8. september . 
 
Senere har vi mottatt kopi av rådmannens notat til formannskapet av 16. september 
vedr. ”Kommunens årsregnskap for 2008 – syke- og fødselspenger”. 
 
Sekretariatet vil peke på at det var to forhold som kontrollutvalget tok opp i sitt vedtak 
om årsregnskapet: 

1. Avleggelsen av årsregnskapet 1 ½ måned etter den lovbestemte fristen 
2. administrasjonens mangel på rutiner som sikrer at krav om trygderefusjoner 

blir levert innen fristene. 
 
Rådmannen redegjorde i møte med kontrollutvalget 31. mars d.å. om situasjonen 
man har hatt ved økonomiavdelingen og hvordan dette har påvirket kommunens 
regnskapsarbeid.. I rådmannens notat til formannskapet av 16. september heter det 
at avdelingen nå er inne i en god utvikling.  I samme notat redegjøres for status for 
refusjonskrav  for syke- og fødselspenger. 
 
Forskriften om årsregnskap  og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner)  
§ 10 bestemmer at årsregnskapet skal være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. 
februar i året etter regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis senest 31. mars. 
Forskriften om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 5 fastsetter at 
revisjonsberetningen skal avlegges senest 15. april.



ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 24/09 

 

 
Utv.sak nr 24/09 
BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2010 
 
 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/2673 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 24/09 06.10.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 

1.  Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn for 2009 foreslås budsjettert til  
       kr  1 445 733 
2.  Kontrollutvalget forelegges et forslag til avtale om en overgangsordning   
      mellom avgående og ny revisor. 
3.  Saken oversendes Ås kommunestyre og skal inngå i kommunens budsjett  for 

2010. 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 

1. Kommunerevisjorens budsjett for 2010 datert 28.9.09 
2. Follo distriktsrevisjon, protokoll fra styremøtet 28.9.09 med vedlagte 

saksframlegg 28/09 Budsjett 2010 og sak 31/09 
3. FIKS budsjett for 2010 

 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget skal innstille om budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen, jf. forskrift 
om kontrollutvalg §18: ” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til 
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 
kommunestyret eller fylkestinget. 
Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling 
til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen” 
 
Budsjettforslaget skal inneholde utgifter til revisjon, sekretariatfunksjon og 
kontrollutvalgets egne utgifter. 
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Kostnader til revisjon 
 
Kommunestyret valgte 23. september d.å. Follo distriktsrevisjon til å overta som 
kommunens revisor fra og med regnskapsåret 2010, dvs. fra 1. januar 2010.  
Nåværende kommunerevisor faller for aldersgrensen 17. juli 2010.   
 
Sekretariatet har mottatt kommunerevisorens budsjett for 2010. Netto driftsutgifter er 
satt til kr 940 000,-. Dette beløpet inkluderer kr 187 000,- til konsulenttjenester som er 
benyttet til forvaltningsrevisjon. Budsjettforslaget fra Follo distriktsrevisjon, jf. 
nedenfor, inkluderer også et årlig forvaltningsrevisjonsprosjekt. Vi har derfor tillatt oss 
å redusere kommunerevisorens budsjett med kr 187 000,-. Vi antar at det vil bli ledig 
lønnsmidler til kommunerevisorordningen fra ca. 1. august. Lønnen til revisor de seks 
første månedene i 2010 utgjør ca kr 350 000,- og feriepengene for juli er allerede 
avsatt i balansen. Vi foreslår etter dette at kommunerevisorens lønnsbudsjett 
reduseres med  kr 350 000,-. Forslaget til netto driftskostnader for kommunerevisoren 
settes etter dette til kr 403 000,-.   
 
Follo distriktsrevisjon har i budsjettet for 2010 satt opp Ås kommunes andel av 
budsjettet til kr 862 733,-.  Dette inkluderer både regnskapsrevisjon og ett 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
Kommunestyrets vedtak om ny revisor fra regnskapsåret 2010 innebærer en lang 
overlappingsperiode mellom avgående og ny revisor.  
På årsbasis vil de samlede utgifter til revisjon i 2010 etter dette bli kr 1 265 733,-. 
 
Styret for Follo distriktsrevisjon (FDR) vedtok økonomiplanen for 2010-2013 med 
forbehold om at saken vil kunne tas opp igjen til behandling når representant fra Ås 
kommune er til stede (Styret for FDR oppfordret i i vedtaket i sak 31/09 Ås kommune 
til å velge en representant som kan delta som observatør for kommunen allerede på 
neste styremøte til FDR). Vi antar dette er en åpning for å drøfte en 
overgangsordning der distriktsrevisjonen og kommunerevisoren avtaler en 
arbeidsdeling for perioden fram til Bjørn Auren går av med pensjon 17. juli 2010 og at 
dette vil kunne medføre en reduksjon av FDRs refusjonskrav overfor Ås kommune i 
2010. 
Sekretariatet har i budsjettforslaget ikke forskuttert en slik avtale, men antar den vil 
kunne medføre at revisjonsbudsjettet for 2010 kan bli noe redusert i forhold til 
overstående. 
 
Kontrollutvalget bør be om at et forslag om avtale mellom revisorene om en 
overgangsordning legges fram for kontrollutvalget til godkjenning.  
 
Kostnader til sekretariatfunksjonen 
 
Sekretariatfunksjonen til kontrollutvalget skal også inngå i budsjettet for tilsyn og 
kontroll. FIKS (Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat) har seks kommuner 
som deltakere og sekretariatet har 1 ½ stilling. Ås kommune er vertskommune for 
sekretariatet. Sekretariatet forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, utreder 
saker og står for saksbehandlingen. Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt 
basistilskudd på hver kommune som utgjør 50% av driftskostnadene og de 
resterende 50% av driftskostnadene fordeles etter folketall. Styret i FIKS har beregnet 
Ås kommunes andel av kostnadene til sekretariatsfunksjonen for 2010 til kr 180 000. 
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Kontrollutvalgets egne kostnader 
 
For 2009 foreslås kr 30 000,- avsatt til kurs, opplæring og andre driftsutgifter. 
Forslaget vil gi rom for at utvalgets medlemmer kan delta i den nasjonale 
kontrollutvalgskonferansen i 2010. Sekretariatet antar at kontrollutvalget vil ha behov 
for 9 møter i 2010. Dette inkluderer ett møte i faglig forum for kontrollutvalga i Follo. 
Møteutgiftene budsjetteres med utgangspunkt i reglementet for godtgjørelse til 
folkevalgte i Ås kommune og er ikke inkludert i utvalgets eget budsjettforslag. 
 
Oppsummering 
 
Budsjett for 2010 og for de to foregående år. 
 

2008 2009 2010
Kommunerevisor 872 000 858 000 403 000
Follo distriktsrevisjon 862 733
Kurs - opplæring 20 000 20 000
Andre driftsutgifter 5 000 20 000
Sekretariatsbistand 166 000 177 250 180 000
Sum Sum 1 063 000 1 075 250 1 445 733  
 
NB! Budsjettforslaget for Follo distriktsrevisjon inneholder budsjett for et forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandlingen av budsjettet for 
2010. 



ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 25/09 

 

 
Utv.sak nr 25/09 
ORIENTERINGSSAKER 
 
 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/2678 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 25/09 06.10.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Orienteringssakene tas til orientering 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 

1. Særutskrift av kommunestyrets møtebok utv.sak 46/09 Valg av 
revisjonsordning i Ås kommune 

2. Protokoll fra kommunestyrets møte den 23. september 2009 
3. Kopier av lysarkene til foredraget om ”Offentleglova” i Faglig forum 26. august.  

Muntlig orientering fra de som deltk i møtet. 
 
 
 


