
Kontrollutvalget i 
Ås kommune

MØTEINNKALLING

Møte nr.: 4/19
Dato:   11.06.2019 kl. 18:00
Sted:   Store salong, Ås kulturhus

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Tilleggssak

PS 22/19 Revisjonsbrev nr.11 - Rådmannens tilbakemelding 2

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. 
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Ås, 07.06.2019

Håkon L. Henriksen/s./
Leder

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

Follo Interkommunale   Postadresse:   Besøksadresse:   Telefon: 64 96 20 58
Kontrollutvalgssekretariat  Postboks 195   Skoleveien 3   Mobil: 92 88 33 92
     1431 ÅS   1430 ÅS
     e-post: FIKS@follofiks.no  nettside: www.follofiks.no



22/19 Revisjonsbrev nr.11 - Rådmannens tilbakemelding - 19/00055-6 Revisjonsbrev nr.11 - Rådmannens tilbakemelding : Revisjonsbrev nr.11 - Rådmannens tilbakemelding

KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 22/19 Revisjonsbrev nr.11 - Rådmannens tilbakemelding 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00055-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på revisjonsbrev nr.11, til orientering. 

Vedlegg: 
Svar på revisjonsbrev nr 11 - Ås kommunes årsregnskap 2018, Sykepenger rutine 

SAKSUTREDNING: 
I forbindelse med kontrollutvalgets behandling 03.05.19 sak 12/19 Ås kommune – 
Årsregnskap 2018, hadde Follo distriktsrevisjon IKS utarbeidet et nummerert brev til 
årsregnskapet 2018, datert 15.04.19. 

I brevet påpekte revisjonen forhold innenfor følgende: 

1. Investeringsbudsjett
2. Overføringsinntekter ressurskrevende brukere
3. Tilskudd til attestasjon
4. Sykelønnsrefusjon
5. Kjøp på rammeavtaler
6. Årsberetning

Follo distriktsrevisjon IKS ba om en skriftlig tilbakemelding fra Ås kommune på 
ovennevnte innen utgangen av mai 2019. 

Rådmannens tilbakemelding 
Rådmann har i brev, datert 27.05.19, svart opp de forhold som var påpekt av revisor. 
Brevet fra rådmann ligger vedlagt. 

Når det gjelder punkt 5 Kjøp på rammeavtaler bemerker rådmann følgende: 

«På dette punktet avventer vi rapport fra revisjonen.» 

I tillegg følger vedlagt en rutine for sykepenger. 

Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at punkt 5 Kjøp på rammeavtaler følges opp i egen 
sak når rapport fra revisjonen foreligger. 

Avslutning 
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget og kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
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Svar på revisjonsbrev nr 11 - Ås kommunes årsregnskap 2018 

 

Viser til revisjonsbrev nr. 11 av 15. april 2019. 

 

Rådmannen har følgende tilbakemelding på punktene som er påpekt fra revisjonen. 

 

1. investeringsbudsjettet 

 

Rådmannen har lagt større vekt på periodisering av de årlige kostnadene for 

investeringer i gjeldende økonomiplan.  Kommunen må imidlertid utarbeide en 4- årig 

økonomiplan hvor alle planlagte og nødvendige investeringer er innarbeidet.  Dette 

betyr at handlingsprogrammet vil inneholde investeringsprosjekter som er i ulike 

faser i planleggingen, men hvor alle er nødvendig å innarbeide for å ivareta 

kommunen tjenestetilbud. Hvor langt prosjektene er kommet i planlegging varierer 

mye fra prosjekt til prosjekt. Noen prosjekter er i idefasen, noen er 

i   planleggingsfasen og noen er detaljprosjektert og klart for å legge ut på 

anbud.  Prosjekter som er i tidlig fase vil ha stor usikkerhet knyttet til fremdrift og 

kostnader sammenlignet med prosjekter som er kommet lenger i planlegging.  Men 

det er først når prosjektet har vært ute på anbud og byggearbeidet er kommet godt i 

gang at man kan angi en mer sikker prognose på prosjektets kostnad og 

fremdrift.   Kommuneloven krever at alle forventede kostnader og inntekter skal 

innarbeides i kommunens handlingsprogram.  Prosjekter i tidlig fase må da 

innarbeides i planen basert på erfaringstall. De faktiske kostnadene knyttet til 

prosjekter vil bli mer avklart etter hvert som konsepter blir nærmere avklart og 

prosjektene blir planlagt mer i detalj. Rådmannen vil i den forbindelse tilstrebe å 

justere budsjettrammene årlig i takt med at det er kommet ny kunnskap om 

forventede kostnader for de ulike investeringsprosjekter.   

 

2. Overføringsinntekter ressurskrevende brukere 
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Rådmannen beklager at opprinnelig beregningsmodell for de ressurskrevende 

brukerne ikke var i tråd med rundskrivet. Kommunen har hele tiden vært åpen på at 

materialet vi oversendte revisjonen var «arbeidsdokumenter» (ref. svar på 

Revisjonsrapport pr 31.12.17»), og ikke endelig krav. Vi takker for gode bidrag fra 

revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av modell for endelig krav 2018 vedrørende 

de ressurskrevende brukerne. 

 

3. Tilskudd til attestasjon 

 

Rådmannen beklager at ikke all dokumentasjon har blitt oversendt revisjonen 

sammen med øvrig regnskapsoppstillinger for alle offentlige tilskudd, hvor det kreves 

revisjonskontroll og godkjenning. For flere av disse tilskuddene legges det inn stadig 

mere omfattende dokumentasjonskrav, som er særdeles ressurskrevende å 

imøtekomme. Vi endrer rutinene våre løpende for å søke å imøtekomme disse 

kravene. 

 

4. Sykelønnsrefusjoner 

 

Med bakgrunn i årsoppgjøret for 2018 har Ås kommune utarbeidet en ny rutine for 

avstemming og oppfølging av sykelønnsrefusjoner. Vedlagt rutinebeskrivelse. 

Ås kommune er ajour i forhold til innsendelse av løpende krav for sykelønnsrefusjon.  

Uoppgjorte krav skal følges opp løpende i h.h.t. vedlagte rutinebeskrivelse, og vi vil 

intensivere oppfølgingen av gamle krav. Gamle uoppgjorte sykelønnskrav skal være 

purret og ryddet innen utgangen av august 2019. 

 

5. Kjøp på rammeavtaler. 

På dette punktet avventer vi rapport fra revisjonen.  

 

6. Årsberetning 

Rådmannen tar til etterretning vurderingen fra Follo Distriktsrevisjon om bruk av 

konserntall i kommunens årsberetning. Vi er enige i at det i større grad bør brukes 

kommunens årsregnskapstall i årsberetningen.  

 

Med hilsen 

 
 
Emil Schmidt Berit Brantseg 
Økonomisjef Koordinator regnskap 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

Vedlegg:  

Sykepenger rutine v2 
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Sykepenger – rutine

Bokføring/registrering:

o Mottatt sykemelding:
o Legges inn i fraværsmodulen og det lages en bokføringsrapport.
o D –21399430 –Reskontro sykepenger
o K –171000 –Sykepengerefusjon

o Feriepenger produseres og føres:
o D –21310015 –Reskontro feriepenger på sykepenger
o K -171010 –Refusjon feriepenger på sykepenger

o Mottar refusjon fra NAV:
o D –21020000 –Bank
o K –21399435 –Interimskonto mottatte sykepenger.
o Registrerer mottatt refusjon i fraværsmodulen og produserer en taps-/ inntektsføring.

Oppfølging/avstemming/purringer/taps-og inntektsføringer:

Svangerskapspenger:
o Inntektsføres månedlig (D-21399435 / K-171020).
o Bokføres med Excelerator.

Oppgjør fra NAV:
o Tapsføre / inntektsføre fortløpende beløp opp til kr 5.000,-(inntekt over 6G refunderes ikke og

må derfor tapsføres fortløpende, 1G=ca. kr 96.883,-og justeres årlig).
o Tap over kr 5.000,-.

NAV skal kontaktes og
Vi skal forespørre en forklaring.
Purringer som er over 3 mnd. skal tapsføres.

Oppgjør fra NAV på feriepenger:
o Tapsføre / inntektsføre fortløpende beløp opp til kr 5.000,-.
o Tap over kr 5.000,-.

NAV skal kontaktes og
Vi skal forespørre en forklaring.
Purringer som er over 3 mnd. skal tapsføres.

Avstemming:
o Utligning, reskontro og hovedbok reskontrokonto og interimskonto

Konto: 21399430 -Refusjonskrav sykepenger.
Konto: 21399435 –Interimskonto mottatte sykepenger.
Konto: 21310015 –Refusjon feriepenger av sykepenger.
Reskontro.
Utligningsmodulen/fravær

o Skal avstemmes månedlig.
Sammenstille modulene og kontene.
Forklare avvik.
Sjekke for gamle poster fra tidligere og som er avskrevet i utligningsmodulen og
reskontroen.
Forklare hvorfor de er der og tap-/ inntektsføre
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