
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune 
 
Arkivsak: 21/144 

Møtedato/tid: 03.05.2021 kl. 09:00 – 13:30 

Møtested: Kommunestyresalen, Kyrksæterøra 

 
Møtende medlemmer: 

 

Bjarne Sæther, leder.  
Jorulf Gumdal  
Oddny Løwe  
Nina Marø Skårild  
Astri Wessel 
 
Forfall: 

 

Hallgeir Buhaug  
 
Andre møtende: 
Odd Jarle Svanem, ordfører, eierrepresentant for Heim kommune, Kristiansund og 
Nordmøre havn IKS (KNH IKS). (sak 13/21). 
Anita Ørsal Oterholm, fungerende kommunedirektør (sak 14/21). 
Inger Johanne Steinveg, økonomisjef (sak 14/21). 
Gunn Hege Kjørsvik, regnskapssjef (sak 14/21). 
Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge 
SA(RMN)(sak 14/21). 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek). 

 

 
 
Merknader:  
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
  
Vedlagt protokollen:  

1. Administrasjonens presentasjon av årsregnskap og årsberetning 2020 
2. Regnskapsrevisors presentasjon av funn og resultater av den løpende 

regnskapsrevisjonen for 2020 og revisjonsberetningen til årsregnskap og 
årsberetning 2020. 

3. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS strategiplan (KNH IKS) 2021-2025 
4. Tiltaksliste KNH IKS 

 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
12/21 Godkjenning av protokoll - kontrollutvalgets møte 22.03.2021 

13/21 Oppfølging av selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 

14/21 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020 

15/21 Avvik i regnskap - kontrollutvalget 

16/21 Referatsaker 

17/21 Eventuelt 

18/21 Godkjenning av protokoll 

 
  



Sak 12/21 Godkjenning av protokoll - kontrollutvalgets møte 22.03.2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 03.05.2021 12/21 

 
Forslag til vedtak 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte kan godkjennes. 

 
Behandling: 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22.03.2021 ble opplest og gjennomgått i møtet. 

Omforent forslag 

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22 03.2021. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22 03.2021. 

 

 

Sak 13/21 Oppfølging av selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre 
Havn IKS 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 03.05.2021 13/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse om Kristiansund og Nordmøre Havn IKS til 
orientering. 

 
Behandling: 
Odd Jarle Svanem, ordfører og eierrepresentant for Heim kommune i Havnerådet til 
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH IKS) orienterte utvalget om selskapskontrollen og 
om det arbeidet som gjøres i havnerådet og havnerådets oppfølging av styret. Havnerådet har 
fulgt opp rapporten og etterspurt og fått informasjon om ulike forhold knyttet til 
selskapskontrollen. 

Eierrepresentanten orienterte og presenterte tiltaksliste fra strategiplanen til KNH IKS. Både 
tiltakslisten og strategiplanen for 2020 til 2025 legges ved protokollen. 

Eierrepresentanten besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse om Kristiansund og Nordmøre Havn IKS til 
orientering. 

 

 

Sak 14/21 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 
2020 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 03.05.2021 14/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar vedlagt forslag til kontrollutvalgets uttalelse for årsregnskapet og 
årsberetningen 2020. 

Kontrollutvalget oversender uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 
formannskapet. 

 



Behandling: 
Kommunedirektøren ved Inger Johanne Steinveg, økonomisjef, presenterte Heim kommune 
sitt årsregnskap og årsberetning for 2020. Utvalget fikk en grundig gjennomgang av mer- og 
mindre forbruk og årsaker til dette. Medlemmene fikk videre besvart spørsmål til 
årsregnskapene og årsberetningen. 

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, presenterte årsoppgjøret for den 
kommunale virksomheten for 2020 hvor utvalget ble orientert om resultatene av den løpende 
regnskapsrevisjonen gjennom året, gjennomførte kontrollhandlinger og hovedfunnene knyttet til 
disse. Presentasjonen legges ved protokollen. 

Revisor orienterte utvalget om revisjonsberetningen og konklusjonene i denne, som gjelder 
årsregnskapet for kommunekassen samt årsberetningen for 2020. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar vedlagt forslag til kontrollutvalgets uttalelse for årsregnskapet og 
årsberetningen 2020. 

Kontrollutvalget oversender uttalelsen til kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

 

 

Sak 15/21 Avvik i regnskap - kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 03.05.2021 15/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om avvik mellom budsjett og regnskap til orientering. 

 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte kort om årsaker til avvik i regnskapet. Avvikene er av regnskapsmessig 
art og skyldes ikke et reelt merforbruk knyttet til kontrollutvalgets drift og kjøp av tjenester. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjon om avvik mellom budsjett og regnskap til orientering. 

 

 

Sak 16/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 03.05.2021 16/21 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk igjennom vedlagte referatsaker. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 

 

Sak 17/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 



Kontrollutvalget i Heim kommune 03.05.2021 17/21 

 
Forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 

Omforent forslag 

1. Kontrollutvalget ønsker å få orientering og kjennskap i løpet av året om følgende temaer: 
a. Kommunens beredskapsplaner og kriseberedskap. 
b. I hvilken grad er kommunen beskyttet mot dataangrep? 
c. I hvilken grad har eller vil evaluering av håndtering av covid-19 pandemien bidra til 

læring, forbedring og utvikling. 
2. Kontrollutvalget ønsker å få avsatt ressurser til å strømme kontrollutvalgets møter på 

kommuneTV. 

 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget ønsker å få orientering og kjennskap i løpet av året om følgende temaer: 

a. Kommunens beredskapsplaner og kriseberedskap. 
b. I hvilken grad er kommunen beskyttet mot dataangrep? 
c. I hvilken grad har eller vil evaluering av håndtering av covid-19 pandemien bidra til 

læring, forbedring og utvikling. 
2. Kontrollutvalget ønsker å få avsatt ressurser til å strømme kontrollutvalgets møter på 

kommuneTV. 

 

 

Sak 18/21 Godkjenning av protokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Heim kommune 03.05.2021 18/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 03.05.2021. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk protokollen fremvist og lest opp i møtet. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 03.05.2021. 
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PRESENTASJON AV ÅRSBERETNING/ 
ÅRSREGNSKAP 2020

Kontrollutvalg/formannskap/kommunestyre

ÅRSBERETNING/ ÅRSREGNSKAP 2020
Innhold

• Del 1Rådmannens betraktninger om  året som er gått
• Del 2 Årsberetninga ( kl §14-7)
• Del 3 Økonomisk analyse
• Del 4 Årsregnskapet med noter

1
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Årsregnskapet er gjort opp i balanse 
(har ikke fremførbart underskudd til dekning)

• Resultat
• Strykninger på 6,4 mill kroner av 

planlagte avsetninger til 
disposisjonsfondet for å oppnå 
regnskapsbalanse  

• Resultatet er sammensatt av :
• Bevilgningsoversikt på enhetsnivå 

som viser et merforbruk på 5 mill kr
• Bevilgningsoversikt som viser 

inntekt som ikke er knyttet til 
bestemt formål som viser 1,4 mill kr 
mindreinntekt 

Presentasjonens innhold

• Driftsinntektene
• Driftsutgiftene
• Økonomisk oversikt /Netto og brutto driftsresultat
• Koronaregnskapet
• Investeringsregnskapet / Finans

3
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DRIFTSINNTEKTER

• Regnskapet viser totalt 
• 604,4 MILL 

• Merinntekt i forhold til revidert 
budsjett på 51,2 mill kr 

• Revidert budsjett 553,1 mill

5
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DRIFTSINNTEKTER  detaljert

• Rammetilskuddet inkl
inntektsutjevning 

• 243, 8 mill kr

• Merinntekt på 3,5 mill i fht rev. 
budsjett 

• Opprinnelig budsjett 244,1 mill kr
• Revidert budsjett 240,2 mill kr 

• ( inntektsutjevning ble redusert)

• Inntektsutjevning oppr budsjett 28,3 mill kr 
rev budsjett 24,4 mill kr 
regnskapet 19,3  mill kr

• Rammetilskuddet ble styrket  gjennom året 
fra statens side fra 218,8 mill til 224,4 mill
med bl.a. 

Koronatiltak på 7,8 mill

DRIFTSINNTEKTER  detaljert forts.

• SKATT FORMUE OG INNTEKT
• Regnskapet 

• 158,1 mill kr 

Kommunens frie inntekter
skatt/rammetilskudd

402,0 mill kr
Merinntekt 1,6 mill kr 

• Opprinnelig budsjett
• 160,8 mill kr ( vekstanslag 1,78)

• Revidert budsjett
• 160,2 mill kr ( vekstanslag 1,4 %)

• Kommunens frie inntekter
• skatt/rammetilskudd rev. budsjett 

• 400.4 mill kr

7
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DRIFTSINNTEKTER  detaljert forts.

• EIENDOMSSKATT
• Heim 17,9 mill kr

• Inntetkssvikt på 2,6 mill kr
• Aure/Hitra inkl komp. 5,1

• Merinntekt  1 mill kr

• Heim oppr. budsjett 20,6 mill kr
• Ikke revidert

• Aure/Hitra inkl komp 4,1 mill kr

DRIFTSINNTEKTER  detaljert forts.

Andre inntekter 
• Havbruksfond 27,7 mill kr

• Budsjettet revidert ned til 26,6 mill kr 

• Konsesjonskraftsinntekter – kr 146 000-, i utg
• Budsjett med 1,7 mill i inntekt

• Integreringstilskudd 7,5 mill
• Budsjettert med 9,4  mill kr

9
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DRIFTSUTGIFTER
• Regnskapet viser totalt 

• 628,8 mill kr 

• Merutgift  i forhold til revidert 
budsjett på 57,7 mill kr 

• Merutg. må ses i sammenheng med 
merinntekt

• Differansen er dekning for å nå balanse

• Revidert budsjett 571,0 mill kr 

11
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DRIFTSUTGIFTER detaljert

• Lønnsområdet  
• Lønnsandel i % av dr. innt 64,2 % (kommunesektoren 60- 70 %)
• Totale lønnsutgifter inkl. sykepengerefusjon 96,2 % av budsjettet 
• Ikke budsjettert lønnsutgift  på 3 mill kr  ( dom  arbeidstid)

• Øvrige poster 
• Avviket under punkt 12/13 under utgifter må sees i sammenheng med 

punkt 6 inntekter 
• Fellesnemda merforbruk 1,4 mill kr 
• Politisk aktivitet 1,4 mill kr 

• .

DRIFTSUTGIFTER detaljert forts 
• Regnskap rammeområdene 

• 449,0 mill kr 
• Merutgift 5 mill

• Nedtrekk rammeområde rådmann
• 7,2 mill innhentet ved lavere 

lønnsutvikling hos enhetene, nedsatt 
arbeidsgiveravgift i 2 mnd

• Ikke budsjettjustert   

• Revidert budsjett rammeområdene 
• 444,0 mill kr

• Nedtrekk rammeområde rådmann
• Opprinnelig budsjett 9 mill kr
• Revidert  ned til 7,2 mill kr 

13
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ØKONOMISK OVERSIKT 

• Brutto driftsresultat
• Regnskap -24, 3 mill kr
• Revidert budsjett -17, 8 mill kr

• Netto driftsresultat 
• Regnskap -13,2 mill kr
• Revidert budsjett -8,2 mill kr

• -2,2 %  av driftsinntektene

- Overføring til investeringsregnskapet 12,3 mill
- Netto avsetning til bundne fond 1 mill

- Netto bruk av fond 16,4 mill kr
- Bruk av tidligere mindreforbruk 10,1 mill kr 

IJLS1

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet

9 Sum driftsinntekter 11, 15 604 469 088 553 181 596 560 755 012 

15 Sum driftsutgifter 11, 15 628 827 817 571 053 713 560 054 483 

16 Brutto driftsresultat   -24 358 730  -17 872 117  700 529

22 Netto finansutgifter -14 607 119 -14 311 702 -14 311 702 

23 Motpost avskrivninger 3 25 681 377 23 889 891 23 889 891 

24 Netto driftsresultat   -13 284 472  -8 293 928  10 278 718

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering -12 353 900 -11 985 029 -1 250 000 
26 Netto avsetninger til/bruk av bundne driftsfond -1 014 464 518 024 -855 302 
Avsetning til bundne fond 10, 11 -4 812 754 -1 250 000 -1 250 000 
Bruk av bundne driftsfond 10, 11 3 798 291 1 768 024 394 698 
27 Netto avsetninger til/bruk av disposisjonsfond 16 473 006 9 581 103 -8 173 416 
Avsetning til disposisjonsfond -4 734 128  -11 231 030 -9 423 416 
Bruk av disposisjonsfond 21 207 133 20 812 133 1 250 000 
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 10 179 830 10 179 830 0 
28 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 
29 Sum disponeringer/dekning av nto. driftsresultat  13 284 472  8 293 928   -10 278 718
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 

15
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IJLS1 Inger Johanne L Steinveg; 28.04.2021
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Ekstrabevilgninger utbetalt over 
rammetilskuddet i 2020 (tall i hele 
tusen) 
Generell kompensasjon for 
utgifter  4 543 

Sårbare barn 350 

Inntektssvikt SFO 300 

Inntektssvikt barnehage 700 
Forskuttering 
basisfinansiering 
allmennlegetjenesten  66,6 
Kompensasjon redusert 
inntekt -og formuesskatt 550 

Nysaldert smittekontroll 107 

Fordeling skjønnsmidler FM 1 041 

Sum 7 803 
 

Andre ekstrabevilgninger (tall i hele 
tusen) 

Regionrådet - næring 290 

Påfyll kommunale næringsfond 1 326 
Øremerket tilskudd til 
kommunesektoren til 
vedlikehold, rehabilitering og 
oppgradering av kommunal 
infrastruktur. 2 600 
  

 

Dette bildet av 
Ukjent forfatter 
er lisensiert 

INVESTERINGSREGNSKAPET

17
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FINANS

• LÅNEGJELD • FAST/FLYTENDE RENTE

Långiver Gjeld pr 31.12.20 Andel Budsjett  2020

Kommunalbanken 230 699 928 37,92 %

KLP 242 371 406 39,84 %

Husbanken 79 326 640 13,04 %

KLP Kommunekreditt 55 989 631 9,20 %

Sum gjeld 608 387 605 100 % 637 140 300

     Langs.gjeld  Gj.sn. 
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2020 Andel rente 

Langsiktig gjeld med fast rente     328 924 511 54 % 1,60 % 

Langsiktig gjeld med flytende rente   279 463 094 46 % 0,91 % 

 

Samlet gjeld med fratrekk av videreutlån/selvkost i forhold til dr.innt gir 74,3%

19



Revisjonsberetning
Heim kommune
Årsregnskap 2020

Oppdragsansvarlig revisor Kjell Næssvold

Medarbeidere: Gunnhild Ramsvik, Mathias Kirkerud 

og Inge Storås



Innhold

• Heim kommunes årsregnskap

• Resultat fra løpende revisjon

• Årsoppgjøret

• Nye bevilgningsoversikter

• Heim kommunes årsoppgjør

• Årsberetningen

• Revisjonsberetningen

Årsoppgjøret 2020 2



Heim kommune – løpende revisjon

• Lønn
• Ingen vesentlige feil eller mangler avdekket

• Innkjøp
• Rutiner attestasjon og anvisning – fungerer tilfredsstillende
• Ingen vesentlige feil eller mangler avdekket

• Finans
• Ingen vesentlige feil eller mangler avdekket

• Salg/inntekter
• Ingen vesentlige feil eller mangler avdekket

Årsoppgjøret 2020 3



Årsoppgjør – nye oppstillinger
• Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd

• Overordnede inntekter
• Netto utgifter fordelt til enhetene 
• Finansstørrelser (renter og avdrag) 
• Årsoppgjørsdisposisjoner
• Avsluttes i 0

• Bevilgningsoversikt drift § 5-4 andre ledd
• Netto budsjettert til enhetene på tjenestenivå

• Oversikt over årsoppgjørsdisposisjoner
• Viser disposisjoner gjort i avslutningsfasen

Årsoppgjøret 2020 4



Årsoppgjør – nye oppstillinger

• Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd
• Sum investeringsutgifter

• Sum investeringsinntekter

• Årsoppgjørsdisposisjoner

• Avsluttes i 0

• Bevilgningsoversikt investering § 5-5 andre ledd
• Spesifikasjon av investeringsutgiftene

• Oversikt over årsoppgjørsdisposisjoner

Årsoppgjøret 2020 5



Årsoppgjør 

• Økonomisk oversikt drift
• Ikke vesentlig endret fra tidligere oppstilling

• Balanse
• Ikke vesentlig endret fra tidligere oppstilling

• Noter
• Pliktige noter er færre – noe mindre detaljert opplysningsplikt

Årsoppgjøret 2020 6



Heim kommune - årsoppgjør

• Regnskap med noter avlagt 22. februar 2021
• Avstemt og dokumentert

• Bevilgningsoversikt drift
• Avsluttet i 0 

→ Foreløpig merforbruk på 6,5 mill.

→Mindre avsetning til disposisjonsfond med kr 6,5 mill.

• Bevilgningsoversikt investering
• Avsluttet i 0

Årsoppgjøret 2020 7



Resultat av revisjonen - årsregnskapet

• Generelt lite feil avdekket gjennom revisjonen

• Avlagt regnskap i samsvar med nye budsjett- og regnskapsforskrifter

• Avslutning gjennomført i samsvar med nye bestemmelser

• Obligatoriske noter avlagt

Årsoppgjøret 2020 8



Årsberetning 

• Avlagt 24. mars 2021 

• Lovpålagte forhold omtalt tilstrekkelig

• Regnskapsopplysninger er konsistent med revidert regnskap

Årsoppgjøret 2020 9



Revisjonsberetningen 2020

• Revisjonsberetningen dekker 
• Årsregnskapet for Heim kommune

• Årsberetningen for Heim kommune

→I samsvar med anbefalinger fra NKRF revisjonskomite

• Ikke funnet forhold som er så vesentlig at det må påpekes i 
revisjonsberetningen for 2020

Årsoppgjøret 2020 10



Revisors uttalelse – konklusjoner

• Årsregnskap og regnskap avlagt i samsvar med lov og forskrift

• Uttrykk for økonomisk virksomhet og stillingen ved årsskifte iht. god kommunal 
regnskapsskikk

• Ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon

• Opplysninger i årsberetning om årsregnskapet er konsistente med 
årsregnskapet og pliktig informasjon tilstrekkelig redegjort for

• Budsjettavvik er tilstrekkelig redegjort for i årsberetningen

Årsoppgjøret 2020 11
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