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Sak 28/21 Orientering fra revisor 03.06.2021. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 03.06.2021 28/21 
 
Forslag til vedtak 
Informasjon tas til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Revisor gikk igjennom sitt valg av revisjonstilnærming for regnskapet 2020. 
 
Ny kommunelov / årsregnskap. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 29/21 Orientering om årsregnskap og årsberetning 
KulturCompagniet Indre Fosen KF  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 03.06.2021 29/21 
 
Forslag til vedtak 
Informasjon tas til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Leder Tom Model Alte orienterte kontrollutvalget om årsregnskapet og årsberetningen til 
KulturCompagniet Indre Fosen FK.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
Vedtak: 
Informasjon tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 30/21 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
KulturCompagniet Indre Fosen KF 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 03.06.2021 30/21 
 
Forslag til vedtak  

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 

fremleggelse ved behandlingen av årsregnskap og årsberetning. 



 
 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 

fremleggelse ved behandlingen av årsregnskap og årsberetning. 

 
 
 
 
Sak 31/21 Forenklet etterlevelseskontroll - Selvkost  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 03.06.2021 31/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget merker seg at  revisjonen i sin uttalelse sier at pr. utgangen av 2020 
har lndre Fosen kommune overskudd på avløp som er eldre enn 5 år og som må 
benyttes de nærmeste årene. De har i tillegg underskudd på vann som er eldre enn 
5 år som må dekkes inn,dette er lovpålagt selvkostområde.  

2. Det presiserer at selvkostveilederen fra 2014 gir retningslinjer og anbefalinger om at 
kommunene ikke skal bygge opp fond over lengre tid, men at dette skal tilbakeføres 
senest år 5 etter regnskapsåret. Fra og med 2020 er dette tatt inn i kommuneloven 
og kravet er at overskudd skal tilbakeføres ved å finansiere fremtidig underskudd 
senest i det femte året etter at overskuddet oppsto, jfr. selvkostforskriftens § 8. 
Tilsvarende gjelder for underskudd som skal dekkes inn senest år 5 etter 
regnskapsåret. 

3. Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 
 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget merker seg at  revisjonen i sin uttalelse sier at pr. utgangen av 2020 har 
lndre Fosen kommune overskudd på avløp som er eldre enn 5 år og som må benyttes 
de nærmeste årene. De har i tillegg underskudd på vann som er eldre enn 5 år som må 
dekkes inn,dette er lovpålagt selvkostområde.  

2. Det presiserer at selvkostveilederen fra 2014 gir retningslinjer og anbefalinger om at 
kommunene ikke skal bygge opp fond over lengre tid, men at dette skal tilbakeføres 
senest år 5 etter regnskapsåret. Fra og med 2020 er dette tatt inn i kommuneloven og 
kravet er at overskudd skal tilbakeføres ved å finansiere fremtidig underskudd senest i 
det femte året etter at overskuddet oppsto, jfr. selvkostforskriftens § 8. Tilsvarende 
gjelder for underskudd som skal dekkes inn senest år 5 etter regnskapsåret. 

3. Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 



 
 
Sak 32/21 Orientering fra kommunedirektøren 03.06.2021. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 03.06.2021 32/21 
 
Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Økonomdirektør forklarte årsregnskap og årsrapport 2020. 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
Sak 33/21 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 03.06.2021 33/21 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at revisjonen bemerker i sin uttalelse at kommunen 

ikke har betalt inn minimumsavdraget for 2020 på 31,9 mill. kroner. 
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

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

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020. 
2. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at revisjonen bemerker i sin uttalelse at kommunen 

ikke har betalt inn minimumsavdraget for 2020 på 31,9 mill. kroner. 
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

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

 
 
 
Sak 34/21 Referatsaker 03.06.2021. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 03.06.2021 34/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 



 
 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 35/21 Eventuelt 03.06.2021. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 03.06.2021 35/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
Til orientering: 

· Det er gjennomført et gruppeledermøte i regi av politisk ledelse i Indre Fosen 
kommune.    

· Gå inn og hør podkast om kontrollutvalg.  
Orienteringer fremover: 

· Kommunediektøren orienterer om håndtering av arbeidsvarslingslingsplaner 
· Kommunediektøren orienterer kontrollutvalget om evaluering av avsluttede 

prosjekter for fremtiden.   
 
 
Vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
Sak 36/21 Godkjenning av møteprotokoll 03.06.2021. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune 03.06.2021 36/21 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.06.2021, godkjennes. 
 
 
Behandling:Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Godkjent 
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