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KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP 2009  MERFORBRUKET 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  10/1740 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kontrollutvalget 12/10 08.06.2010 
 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling innstilling: 
 
Saken legges fram uten innstilling 
 
 
 
TRYKTE VEDLEGG: 
 
Utdrag fra driftsregnskapet: Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet 
Utskrift fra kommunestyrets møtebok i sak 4/10 
Utskrift fra formannskapets møtebok i sak 21/10 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget behandlet i møtet den 18. mai, jf. sak 10/10,  kommunens 
årsregnskap og årsberetning for 2009.  Ved siden av overnevnte dokumenter, lå 
revisjonsbretningen datert 9. mai til grunn for utvalgets behandling og vedtak 
 
Det er seinere blitt reist spørsmål ved om kontrollutvalget også bør vurdere å avgi en 
uttalelse om merforbruket i 2009-regnskapet. 
 
Revisjonsberetningen berørte ikke merforbruket som har fremkommet innen flere 
områder i regnskapet, men viste til at driftsregnskapet var oppgjort i balanse.  
 
Sekretariatet mener revisjonsberetningen er avgitt i tråd med Forskriften om 
regnskap i kommuner og fylkeskommuner m.v., § 3.   Revisor skriver bl.a.  at ”de 
disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og 
at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett”.  Revisor har da 
undersøkt om utgiftene baserer seg på vedtak i kommunestyret og om det er 
igangsatt nye tiltak som kommunestyret ikke har budsjettert med, og at vesentlige 
avvik er redegjort for i årsberetningen.  Se også merknadene til Forskriftens § 3 i 
samme dokument.   
 
Revisor opplyser at han vil utdype sine vurderinger i revisjonsberetningen i 
Regnskapsrapporten pr. 31. 12 2009. Denne vil først foreligge noe seinere.  
 
Forøvrig behandlet kommunestyret allerede 3. februar , jf. sak 4/10  
budsjettoverskridelsene i regnskapet for 2009.  Formannskapet behandlet den 14. 



  KU-sak 12/10 

april rådmannens rutiner for å unngå budsjettoverskridelser.   Disse sakene synes 
derfor allerede å være politisk behandlet. 
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1. TERTIALRAPPORT 2010 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  10/1739 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kontrollutvalget 13/10 08.06.2010 
 
 
 
Sekretariatets  innstilling: 
 
Rapporten for 1. tertial 2010 tas til orientering. 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 
1. tertialrapport 2010  
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Rapporten for 1. tertial 2010 (1/1 til 30/4) skal behandles i kommunestyret 16. juni.  
Kontrollutvalget er ikke pålagt å avgi noen innstilling i forbindelse med disse 
rapportene. Rapporten er derfor primært til utvalgets orientering, men vil være nyttig 
for å følge med i realiseringen av kommunens handlingsprogram.  
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UTVALGETS ARBEID HØSTEN 2010 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  10/1741 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kontrollutvalget 14/10 08.06.2010 
 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Diskusjonen tas til orientering 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 
Handlingsplan for kontrollutvalget i Ås, datert 15. desember 2009  
 
SAKSUTREDNING: 
 
På tampen av vårhalvåret vil det være nyttig å drøfte utvalgets arbeid til høsten.  
Vedlagt følger kontrollutvalgets handlingsplan pr. 15. desember 2009 som et bidrag til 
diskusjonen. 
 
Kontrollutvalget har fastsatt følgende møter i høst:  31.8, 5.10, 9.11 og 14.12. 
 
I tillegg har styret for FIKS bestemt at faglig forum for kontrollutvalgene i Follo skal 
avholdes i Oppegård rådhus den 25. 8. Hovedtema blir da kommunenes 
egenkontroll. 
 
 
 


