
  
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 
2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 03.05.2021 14/21 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/442 - 6 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar vedlagt forslag til kontrollutvalgets uttalelse for årsregnskapet og 
årsberetningen 2020. 

Kontrollutvalget oversender uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 
formannskapet. 
 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020 
Revisjonsberetning 
Årsregnskap og årsberetning - kommunekassen 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret skal selv vedta årsregnskapet og årsberetningen, jf. kommuneloven § 14-2 
bokstav b samt kommuneloven § 14-6. 

Formålet med årsregnskapet og årsberetningen er å gjøre rede for kommunens inntekter og 
utgifter og hvordan midlene kommunen har til rådighet, brukes. 

Årsregnskapet skal stemme overens med opplysningene i årsberetningen. Årsregnskapet 
skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter 
og noteopplysninger. 

Årsregnskapet og årsberetningen skal avlegges innen henholdsvis 22.02. og 31.03, jf. 
kommuneloven §§ 14-6 til 14-7. Kommunestyret skal vedta årsregnskapet og årsberetningen 
senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, jf. kommuneloven § 14-3 andre avsnitt. 

Kontrollutvalgets uttalelse 
Kontrollutvalgets skal uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen. Heim kommune har 
utarbeidet årsregnskap for kommunekassen. Uttalelsen sendes til kommunestyret, med kopi 
til formannskapet, jf. kommuneloven § 14-3 tredje avsnitt og forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon § 3 andre avsnitt. 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til kontrollutvalgets uttalelse for kommunekassens 
årsregnskap med tilhørende årsberetning. Uttalelsen ligger vedlagt. 

Revisjon 
Årsregnskapet med tilhørende årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA ved 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Revisor skal uttale seg om årsregnskapet og 
årsberetningen er avlagt i samsvar med lov og forskrift. Revisjonsberetningen er datert den 
15.04.21. Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold og ligger vedlagt saken. 

Årsregnskapet for 2020 
Årsregnskapet er avlagt av kommunedirektøren og er utarbeidet i samsvar med lov, forskrift 
og god regnskapsskikk. 

Årsberetningen 
Årsberetningen er avlagt av kommunedirektøren innen fristen 31.03.21 og er utarbeidet i 



samsvar med lov og forskrift. 

Vurdering 
Årsregnskapene revidert på en betryggende måte av kvalifisert regnskapsrevisor som har 
utført oppdraget i samsvar med lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk og internasjonale 
standarder. Kontrollutvalget har ikke gitt regnskapsrevisor noen instruks eller inngått avtale 
om revisjon av et særskilt regnskapsområde. 

Revisjonsberetning er utarbeidet i samsvar med kommuneloven § 24-8. Sekretariatet har 
ingen opplysninger om forhold som etter kommuneloven §§ 24-7 til 24-9 kan få betydning for 
årsregnskapene eller årsberetningen. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget kan vedta uttalelsen som er vedlagt saken. Uavhengig av sekretariatets 
konklusjoner kan kontrollutvalget på selvstendig grunnlag endre eller legge til opplysninger til 
uttalelsen om utvalget finner dette nødvendig. Kontrollutvalget kan omtale ethvert forhold 
knyttet til økonomiforvaltningen for alle deler av den kommunale virksomheten. 
 
 


