
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 30.06.2009 
 

FRA SAKSNR: 19/09 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 19/09 TIL KL: 20.00 

 

 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Einride Berg (A) 
 
 
Møtende medlemmer:  
 
Håkon L. Henriksen (H) leder, Kari Munthe (SP)og Sigvalde Neerland (KrF) 
Reidun Aalerud (H) 
 
 
Møtende varamedlemmer:  
Oddvar Kolstad (A) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Sekretariatet: Jan T. Løkken 
Kommunerevisjonen: Bjørn Auren 
 
Diverse merknader:  
Utvalget var enige om å flytte høstens første møte til den 8. september 
 
 
Godkjent 1. juli 2009 av leder Håkon L. Henriksen og nestleder Kari Munthe. 
 
Underskrifter                       __________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
19/09 09/1940  
KOMMUNENS ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2008  
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Utv.sak nr. 19/09  
KOMMUNENS ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2008  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken ble lagt fram uten innstilling 
 
 
Kontrollutvalgets behandling 30.06.2009: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Håkon L. Henriksen  foreslo et vedtak etter samme lest som det tilsvarende vedtaket  
i 2008, men med de tillegg som utvalget blir enige om.  Utvalgets medlemmer mente 
overskridelsene av tidsfristene for behandlingen av kommunens årsregnskap og 
administrasjonens arbeid med trygderefusjonskrav burde påpekes.  
 
Votering: 
 
Kontrollutvalgets medlemmer suttet seg enstemmig til forslaget til vedtak. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Kontrollutvalgets vedtak 30.06.2009: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap og årsmelding for 2008: 

 
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. 
 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
  


