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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets 
uttalelse til årsregnskapet for kommunens årsregnskap for 2019. 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet 
– for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

3. Kontrollutvalget tar kommunens årsrapport til orientering. 

 
 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 
Revisjonsberetning 2019 Frosta kommune 
 
 
 
Ikke trykte vedlegg 

· Frosta kommunes årsregnskap 2019  
· https://www.frosta.kommune.no/_f/p4/iede12bf2-472a-4962-80f1-

dcfcab9b0343/regnskap-2019.pdf 
· Frosta kommunes årsrapport 2019  
· https://www.frosta.kommune.no/_f/p4/icae82e21-3411-494f-ad80-

936ac3d99921/arsrapport-2019.pdf 

 
 
Saksutredning 
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de 
midlene som er stilt til rådighet. Årsregnskapet må sees i sammenheng med 
kommunens årsberetning (årsrapport) - hvor det også redegjøres for arbeidet 
gjennom året og hva som er oppnådd. Sammen er derfor disse blant de viktigste 
dokumentene en kommune avgir i løpet av året. 
 
Årsregnskapet for 2019 
Regnskapet er gjort opp med regnskapsmessig mindreforbruk på 3,5 mill. kr. 
Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis 
239,5 og 239,7 mill. kr. noe som ga et brutto driftsresultat på -0,2 mill. kr. 
(Årsregnskapet for 2019 er publisert på kommunens nettside. Det vises til denne.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Driftsregnskapet – nøkkeltall i 1000 kr. 
 2019 Budsjett 2019 2018 
Til fordeling drift 173 025 171 166 171 008 
Netto driftsresultat              -570                 -3 

614 
              -4 
235 

Bruk av tidligere års avsetninger 7 395 6 286 8 134 
Årets avsetninger 3 374 2 672 3 210 
Regnskapsmessig mindreforbruk 3 450   0 689   

 
 
Investeringsregnskapet for 2019 
Finansieringsbehovet, inkl. avsetninger, var på 31,4 mill. kr. Investeringsregnskapet 
ble gjort opp i balanse. 
 
Noter til regnskapet 
Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning 
for forståelsen av regnskapet. 
 
Årsrapporten for 2019 
Kommunens årsberetning for 2019 synes å gi et godt bilde over aktivitetene i 
kommunen. 
 
(Årsrapporten for 2019 er publisert på kommunens nettside. Det vises til denne.) 
 
Revisjon 
Kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor tilfredsstiller 
de krav som er stilt i kommunelovens §§ 78 og 79 og i forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner. 
 
Revisor har også for 2019 avgitt en såkalt ren revisjonsberetning, dvs. 
revisjonsberetning uten forbehold eller merknader av noen art. Revisjonsberetningen 
er datert 02.04.20 og følger som vedlegg.  
 
Revisor har ikke funnet forhold som revisor ønsker å ta opp med administrasjonen i 
form av et revisjonsnotat for årsregnskapet for 2019.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap. Det vises her til 
forskrift om kontrollutvalg § 7, hvor det bl.a. heter: 
 
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget 
avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. 
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at 
det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 
 
Kontrollutvalget skal forsikre seg om at regnskapene revideres på betryggende måte, 
av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk.  
 
 
 
 



Revisor la fram sin uavhengighetserklæring i sak 26/19 den 19.09.19. Revisor 
presenterte revisjonsstrategien for regnskapsåret 2019 i møte den 26.11.19, sak 
34/19. Kontrollutvalget har på denne måten påsett at regnskapet er blitt revidert av 
revisor som tilfredsstiller kravene i kommuneloven § 79 (revisors uavhengighet) samt 
forskriftens kap. 5 (revisors kvalifikasjoner) og 6 (Krav til revisors uavhengighet og 
objektivitet).  
 
Kontrollutvalget skal i sin uttalelse kommentere revisjonsmerknader av vesentlig 
karakter, samt eventuelle tidligere revisjonsmerknader som ikke er blitt 
tilfredsstillende fulgt opp. Men kontrollutvalget kan eksempelvis også kommentere: 
 

· Kvaliteten på kommunens regnskapsarbeid 
· hvor lett tilgjengelig årsrapportens innhold er 
· hvorvidt årsrapporten gir en oversiktlig og informativ fremstilling av kommunens 

virksomhet forrige år 
· mål og måloppnåelse for kommunens ulike virksomheter 
· andre forhold kontrollutvalget måtte ønske å kommentere 

Vurdering 
Forslag til uttalelse følger vedlagt. Kontrollutvalget har imidlertid anledning til å knytte 
kommentarer til kommunens årsregnskap eller årsberetning (årsrapport) ut over 
dette. 
 
 
 
 
 
 


