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Kontrollutvalgets uttalelse til kommunekassens og kommunens 
konsoliderte årsregnskap og årsberetning for 2020 
 

 

Saksdokumenter: 

- Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens og den samledekommunale 

virksomheters (konsoliderte) årsregnskaper og årsberetninger 2020. Vedlegg 1 

- Revisjonsberetninger for årsregnskapene for 2020 til kommunekassen og 

kommunens samlede virksomhet. Vedlegg 2 

- Regnskap med noter for kommunekassen, vedlegg 3 

- Konsolidert årsregnskap med noter, vedlegg 4  

- Årsmelding for 2020, vedlegg 5  

 

 

Saksopplysninger 

Formålet med årsregnskapet og årsberetningen er å gjøre rede for kommunens 

inntekter og utgifter. Likedan skal det synliggjøres hvordan kommunen bruker midlene 

de har til rådighet. 

Årsregnskapet skal stemme overens med årsberetningen. 

 

Fra 1.1.2020 (regnskapsåret) skal kommunene i henhold til kommunelovens §14-6 

avlegge et felles regnskap for kommunen som juridisk enhet, og dette kalles et 

konsolidert regnskap. Det består av kommunekassens årsregnskap i tillegg til Oppdal 

kulturhus KF. Bakgrunnen for denne endringen i ny kommunelov er at kommunen er 

ansvarlig for alle forpliktelser og all gjeld i virksomhetene. Det konsoliderte regnskapet 

som dekker hele kommunen som juridisk og økonomisk enhet, vil synliggjøre den reelle 

økonomiske situasjonen til kommunen. 

 

I henhold til kommunelovens §14-7 skal det utarbeides en årsberetning for kommunens 

samlede virksomhet, samt at det skal utarbeides en årsmelding for hvert kommunale 

foretak.  Det er utarbeidet en felles årsberetning som omtaler både kommunekassens og 

Oppdal KF sin virksomhet. Oppdal KF har i tillegg utarbeidet en egen årsberetning. 

 

Kommunekassens årsregnskap og årsberetning for 2020 

Kommunekassens årsregnskap er utformet i samsvar med gjeldende lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk. Årsregnskapet er signert 22.02.2021 mens tilhørende 

årsberetning er avlagt innen fristen som er den 31.mars. Både årsregnskap og 

årsmelding er avlagt innen fristen. 

 

Konsolidert årsregnskap og årsberetningen for 2020 

Årsregnskapet for kommunens samlede virksomhet (konsoliderte) er utformet i samsvar 

med gjeldende lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Konsolidert årsregnskapet 
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er signert 22.02.2021 mens konsolidert årsberetning er avlagt innen fristen som er den 

31.mars. Begge er avlagt innen sine frister. 

 

Revisjonsberetning for 2020 

Kommunens årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. 

Revisjonsberetningen for kommunekassen og kommunens samlede virksomhet 

(konsoliderte årsregnskap) er utarbeidet som et felles dokument. 

Revisjonsberetningen er signert av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, den. 15. april 

2021 og følgelig levert innen fristen. 

Ifølge revisjonsberetningen er årsregnskapene er i samsvar med lov og forskrifter og gir i 

det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til per 31. 

desember 2020. 

 

Revisjonsberetningen er avgitt uten forbehold, og er en såkalt ren beretning for begge 

årsregnskapene.  Videre konkluderer revisor med at årsberetningen for 

kommunekassen årsregnskap og det konsoliderte årsregnskapet stemmer overens. 

 

Kontrollutvalgets uttalelse  

Kommunelovens § 14-3, samt kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 3 andre 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.  

 

 

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 

Kontrollutvalgets oppgave er å uttale seg om årsregnskapene er revidert i samsvar med 

lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor. Kontrollutvalget skal 

uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget skal sende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til formannskapet før 

de innstiller til vedtak. 

 

 

Oppdragsansvarlig revisor deltar i møtet for å redegjøre for revisjonsberetningen. 

Administrasjonen er innkalt for å gi utvalget en orientering om årsregnskap og 

årsberetning, og begge vil kunne svare på spørsmål fra utvalget. 

 

 

 

Saksvurdering 

Etter sekretariatets vurderinger er 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 gjort avtaler om revideringen av årsregnskap og 

årsberetningen. Etter sekretariatets vurdering omtaler revisjonsberetningene alle de 

forhold og opplysninger som følger av kommuneloven § 24-8. 

Sekretariatet har ingen opplysninger om forhold som etter kommuneloven §§ 24-7 til  

24-9 kan få betydning for årsregnskapet eller årsberetningen. 

 

Det følger av kommunelovens §14-3 at kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret 

om årsregnskapene og årsberetningen før formannskapet innstiller til vedtak. Kravet til 

uttalelse om årsberetning er nytt fra og med regnskapsåret 2020. 

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 i kommunen. 
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Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til kontrollutvalgets uttalelse og denne gjelder for: 

a. Kommunekassens årsregnskap og årsberetning for 2020 

b. Kommunens konsoliderte årsregnskap og konsoliderte årsberetning for 2020. 

 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende uttalelsen til kommunestyret, med kopi til 

Formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunekassens og konsolidert 

årsregnskap og årsberetning. 

 

 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 


