
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 30.04.2018 kl. 18:00 
Sted: Store salong, 2.etg, Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Håkon Lars Henriksen (H) leder, Anne Odenmarck (AP), Janna Sisilie Bitnes Hagen 
(AP)  
 
Møtende varamedlemmer: 
Oddvar Kolstad (AP), Zen Mushtaq (H) 
 
Forfall:  
Einride Berg (AP) nestleder, Liv Marit Korslund (SP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Emil Schmidt, økonomisjef 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Pavel Makarov, revisor 
 
Av øvrige møtte: 
Ivar Ekanger, leder Ad hoc-utvalget for revidering av Ås kommunes reglementer 
(under sak 12/18) 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent.  
Anne Odenmarck ble valgt som medunderskriver av protokollen. 
 
Møteprotokoll godkjent 02.05.2018 
 
 
 

Håkon L. Henriksen/s./  Anne Odenmarck/s./ 
Leder  Medlem 
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

10/18 18/00079-1 Ås kommune - Årsmelding 2017 3 

11/18 18/00076-1 Ås kommune - Årsregnskap 2017 4 

12/18 18/00089-1 Ås kommunes reglementer - Revidering 6 

13/18 18/00072-2 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 
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Ås KU-10/18 
Ås kommune - Årsmelding 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Ås kommunes årsmelding 2017 til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 30.04.2018: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 30.04.2018: 
 
Kontrollutvalget tar Ås kommunes årsmelding 2017 til orientering. 
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Ås KU-11/18 
Ås kommune - Årsregnskap 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møte 30.4.2018 i sak 11/18 behandlet Ås kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 16.04.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
19.04.2018, rådmannens årsberetning samt Ås kommunes årsmelding for 2017. I 
tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Ås kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 16,256 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 25,112 mill. kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 16.04.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Ås kommunes årsregnskap for 2017. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 30.04.2018: 
Leder innledet. 
 
Økonomisjef Emil Schmidt orienterte om årsregnskapet og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Revisor Pavel Makarov redegjorde for revisjonsberetningen og gjennomgikk 
revisjonsrapport pr 31.12.17 
 
Sekretær foreslo at ordet «rådmannen» i innstillingen endres til «økonomisjefen» 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Forslag til endring av ordlyden fra «rådmannen til «økonomisjefen» ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 30.04.2018: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap for 2017 
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Kontrollutvalget har i møte 30.4.2018 i sak 11/18 behandlet Ås kommunes 
årsregnskap for 2017. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 16.04.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
19.04.2018, rådmannens årsberetning samt Ås kommunes årsmelding for 2017. I 
tillegg har ansvarlig revisor og økonomisjefen supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Ås kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 16,256 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 25,112 mill. kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 16.04.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Ås kommunes årsregnskap for 2017. 
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Ås KU-12/18 
Ås kommunes reglementer - Revidering 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 30.04.2018: 
Leder orienterte. 
 
Leder av Ad hoc-utvalget Ivar Ekanger orienterte om endringsforslag i gjeldende 
reglement og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Leder fremmet følgende tilleggsforslag til nytt 2.avsnitt under reglementets punkt 12: 
 
«Kommuneloven § 77 nr. 7 omhandler kontrollutvalgets spesielle innsyns- og 
undersøkelsesrett i kommunen» 
 
Votering: 
Leders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingen ble endret i samsvar med vedtaket. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 30.04.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, med følgende presisering: 
 
Reglementets punkt 12: 
Forslag til nytt 2.avsnitt: 
 
Kommuneloven § 77 nr. 7 omhandler kontrollutvalgets spesielle innsyns- og 
undersøkelsesrett i kommunen. 
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Ås KU-13/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 30.04.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 21/18 Revidering av Ås kommunes finansreglement 
  Leder viste til at saken er satt opp til behandling i formannskapet. 
   
OS 22/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS – Oppfyllelse av rensekrav 
  Leder viste til at saken er satt opp til behandling i formannskapet. 

Leder viste til kontrollutvalgets behandling av Rapport om selskapskontroll – 
Søndre Follo Renseanlegg IKS i møtet 10.4.18 og at saken må ses i denne 
sammenheng. 
 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 30.04.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

Ingen nye saker. 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 18.51. 
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