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  Kommunestyret 

 

 

Årsregnskap Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF for 2017 
 

Daglig leder er innkalt for å gi utvalget en orientering om årsregnskapet. 

 

Saksdokumenter: 

- Årsregnskap 2017 Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF (utsendt direkte i 

fra kommunen) 

- Årsmelding 2017 Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF (utsendt direkte i fra 

kommunen) 

- Revisjonsberetning av 12. april 2018 

- Forslag til kontrollutvalgets uttalelse 

 

Saksframlegg: 

Etter § 7 i forskrift om kontrollutvalg skal utvalget, når det blir forelagt en 

revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 

kommunestyret. Uttalelsen avgis til kommunestyret.  

 

Saksvurdering  

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en 

uttalelse om årsregnskapet for kommunale foretak før regnskapet vedtas av 

kommunestyret. 

Uttalelsen er basert på revisjonen av selskapet, revisjonsberetningen og eventuelle andre 

forhold som har kommet til kontrollutvalgets kunnskap. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon går i korthet ut på at utvalget skal 

forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte, av kvalifisert revisor og i 

tråd med god revisjonsskikk. Videre skal kontrollutvalget avgi uttalelse om 

årsregnskapet. Forslag til slik uttalelse er vedlagt. Det fremkommer ikke 

revisjonsmerknader i revisjonsberetningen. 

 

Revisjon Fjell IKS har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. 

 

Revisjonsberetningen inneholder ingen presiseringer eller forbehold. 

 

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr -53.509 og et regnskapsmessig 

merforbruk på kr 53.509. Til sammenligning viste årsregnskapet for 2016 et netto 

driftsresultat på kr -13.475 og et regnskapsmessig merforbruk på kr 13.475. 

 

Dersom ikke noe særskilt fremkommer under behandling av årsregnskapet har 

sekretariatet følgende forslag til uttalelse: 
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Kontrollutvalget har i møte 30. april 2018 behandlet årsregnskapet for Oppdal 

Distriktsmedisinske senter KF for 2017. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært styrets årsmelding og revisjonsberetning av  

12. april 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og daglig leder supplert kontrollutvalget 

med muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet tilfredsstiller brukernes 

informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen 

omhandler. 

 

Kontrollutvalget har ingen øvrige merknader til årsregnskapet. 

 

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner Oppdal Distriktsmedisinske senter 

KF’s årsregnskap og årsberetning for 2017. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal Distriktsmedisinske senter KF’s 

årsregnskap for 2017 vedtas og oversendes kommunestyret. 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 


