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Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 10.05.2016 kl. 18:00  
Sted: Lille sal i Kulturhuset  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Einride Berg (Ap), Håkon L. Henriksen (H), Janna Bitnes Hagen (Ap), Anne 
Odenmarck (Ap), Liv Korslund (Sp) 
 
 
Fra sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra kommuneadministrasjonen: 
Økonomisjef Emil Schmidt 
 
Fra Follo distriktsrevisjon: 
Avdelingsleder Didrik Hjort 
Revisor Pavel Makarov 
 
 
Diverse merknader: 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 11.05.2016 
 
 
 
Håkon L. Henriksen/s./ 
Leder 

Einride Berg/s./ 
Nestleder 
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Ås KU-15/16 
Kommunens årsregnskap og årsberetning 2015  
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap og årsmelding for 2015: 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen 
revisjonsberetningen fra revisor datert 15. april 2016 og.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold.  
 
Ut over overnevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ås kommunes årsregnskap 
for 2015. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Ås kommune for 2015. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 10.05.2016: 
Emil Schmidt redegjorde for noen hovedpunkter og svarte på spørsmål om 
regnskapet. Pavel Makarov redegjorde for revisjonsberetningen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 10.05.2016: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap og årsmelding for 2015: 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen 
revisjonsberetningen fra revisor datert 15. april 2016 og.  
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold.  
 
Ut over overnevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ås kommunes årsregnskap 
for 2015. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Ås kommune for 2015. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
 
[Lagre]  
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Ås KU-16/16 
Utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens utkast til overordnet analyse til orientering.  
 
Ås kontrollutvalgs behandling 10.05.2016: 
Didrik Hjort redegjorde for analyseutkastet og utvalget drøftet 
ulike forhold i risiko og vesentlighetsvurderingene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 10.05.2016: 
Kontrollutvalget tar revisjonens utkast til overordnet analyse til orientering.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

Ås KU-17/16 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
Ås kontrollutvalgs behandling 10.05.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 10.05.2016: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
[Lagre]  
 
 
EVENTUELT 
 
Håkon L. Henriksen orienterte om to saker: 
 

- Kommunestyret har utsatt behandlingen av to saker fra kontrollutvalget to 
ganger. Det gjelder saken om kommunens kunstinnkjøp og saken om 
kontrollutvalgets årsberetning. 

- Rådmannen har sendt sak om oppfølging av rapporten om vedlikehold av 
kommunale bygg direkte til politisk behandling i HTM og FSK før 
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kommunestyret. I samråd med utvalgslederen har FIKS i e-post av 10. mai til 
ordføreren påpekt at dette er feil i forhold til kommunestyrets eget vedtak og 
Kontrollutvalgsforskriften § 12.  


