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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og 
årsberetning. 

 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse 
Revisjonsberetning 2020 
 
Ikke trykte vedlegg 
Årsregnskap 2020  
https://www.stjordal.kommune.no/_f/p3/i98a1d895-cfdf-47bc-a9a7-337a589f9d25/2020-
regnskap-stjordal-kommune.pdf 
 
Årsberetning 2020  
https://www.stjordal.kommune.no/_f/p3/i58c2ee9c-6709-436e-8e31-
a42eac209a5e/arsrapport-stjordal-kommune-2020.pdf 
 
 
Saksopplysninger 
Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunen sin økonomi, herunder vedta 
årsregnskap og årsberetning for kommunale foretak, jfr. kommuneloven § 14-2. 
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for inntekter og anvendelsen av de midlene som 
kommunen har til rådighet, og må sees i sammenheng med kommunens årsberetning. 
Sammen utgjør disse noen av de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året. 
Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter og noteopplysninger. Detaljeringsgraden og presentasjonsformen for 
årsregnskapet har kommunen stor frihet til selv å bestemme, men det skal vise regnskapstall 
på samme detaljnivå som i årsbudsjettet.  

Kommuneloven §14-6 og 14-7 sier at årsregnskapet og årsberetning skal avlegges innen 
henholdsvis 22.02. og 31.03. Kommunestyret må behandle årsregnskap og årsberetning 
innen 30.06.  

Årsregnskapet for 2020 
Årsregnskapet er avlagt den 25.02.21 og inneholder de deler som lov og forskrift krever. 

Årsberetningen 
Årsberetningen er avgitt innen fristen 31.03.21.  
Den inneholder de opplysninger om regnskapet og inneholder de redegjørelser som loven 
krever. 

Revisjon  
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Årsregnskapet er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonen skal uttale seg om 
årsregnskapet og årsberetningen er avlagt i samsvar med lov og forskrift. 

Revisjonsberetningen er datert den 12.04.21. Beretningen er avgitt som en såkalt 
normalberetning, dvs, uten presiseringer eller forbehold av noen art. 

Kontrollutvalgets uttalelse 
Kommunelovens § 14-3, samt kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 3 2. ledd sier at 
kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før de avgir 
innstilling, om årsregnskapet og årsberetningen. Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er 
vedlagt. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalgets oppgave er i korthet å uttale seg om årsregnskapet er revidert på 
betryggende måte, utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk samt 
kontrollutvalgets eventuelle instrukser og avtaler med revisor. I tillegg at årsberetningen 
omtaler de forhold loven krever.  
 
Det har gjennom revisjon av årsregnskapet og revisors kontroll med at årsberetningen 
inneholder den lovpålagte informasjon ikke fremkommet opplysninger som skulle tilsi at 
årsregnskapet og årsberetningen ikke kan fastsettes. 
 
Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med vedlagte 
forslag. Kontrollutvalget har likevel anledning til å knytte ytterligere kommentarer til 
årsregnskap og årsberetning. 
 
 
 
 


