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Forslag til vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2019
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.
Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet for 2019
Revisors beretning 2019
Nummerert brev nr. 1
Årsregnskap 2019
Årsrapport 2019
Saksopplysninger
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir
innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å
orientere om regnskap og årsmelding og svare på spørsmål.
Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og
årsrapport, samt å svare på spørsmål fra utvalget.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Midtre Gauldal kommune for 2019
i samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.
Revisjonsberetning er avgitt 15.04.2020. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den
finansielle stillingen per 31. desember 2019.
Regnskapet for Midtre Gauldal kommune viser et resultat på kr. 0. Resultatet før
finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et negativt resultat i overkant av 12,5 millioner
kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og avsetninger til fond (netto driftsresultat) viser
et negativt resultat i overkant av 3,3 millioner kroner.
Revisor har i sin beretning tatt et forbehold knyttet til budsjett, dette er nærmere omtalt i
nummerert brev nr. 1 til kontrollutvalget (vedlegg).
Revisor har gjennom revisjonen avdekket at det er store avvik mellom regnskap og budsjett.

Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og årsregnskapet for Midtre
Gauldal kommune for 2019.
Konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Midtre Gauldal kommune gir et forsvarlig

uttrykk for kommunen sin virksomhet i 2019 og Midtre Gauldal kommunes økonomiske
stilling pr. 31.12.2019.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Midtre Gauldal kommune for 2019 som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse
om regnskapet for 2019”.

