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  KONTROLLUTVALGET  NV   03.09.18      31/18 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

31/18  Kontrollutvalget      03.09.18 

  Kommunestyret 

 

 

Avviklingsregnskap Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF pr. 

31.05.18 
 

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

 

Saksdokumenter: 

- Avviklingsregnskap Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF - vedlagt 

- Årsmelding 2018 Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF - vedlagt 

- Revisjonsberetning av 27. juni 2018 - vedlagt 

- 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.  

 

Kommunestyret vedtok i sak 17/41 å avvikle og omdanne Oppdal Distriktsmedisinske 

Senter KF til ODMS AS.  Omdannelse er vedtatt med dato 31.05.18.  Som følge herav må 

Oppdal Distriktsmedisinske Senter KF avlegge regnskap for perioden 01.01.18 - 

31.05.18. 

 

Saksvurdering  

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

uttalelse om årsregnskapet/avviklingsregnskap 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 

avviklingsregnskapet. Forslag til slik uttalelse er vedlagt. Det fremkommer  

revisjonsmerknader i revisjonsberetningen med forbehold om budsjett der revisor 

skriver: 

Det er betydelige avvik mellom regnskapstallene og budsjettallene i driftsregnskap.  Det 

skyldes at årsbudsjettet ikke er regulert i forhold til avvikling, jfr. Kommuneloven § 46 

nr. 1 med forskrifter. 

Basert på vår revisjon av avviklingsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med 

unntak av forholdet beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn 

for regnskapet i det alt vesentlig er i samsvar med budsjettvedtak, og at 

budsjettbeløpene i regnskapet stemmer med regulert særbudsjettet. 

 

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

kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. 
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Revisjonsberetningen inneholder ingen presiseringer eller forbehold utover uttalelse 

budsjett nevnt ovenfor.. 

 

Avviklingsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr -187.088 og et regnskapsmessig 

merforbruk på kr 187.088.  

Dersom ikke noe særskilt fremkommer under behandling av årsregnskapet har 

sekretariatet følgende forslag til uttalelse: 

 

Kontrollutvalget har i møte 3. september 2018 behandlet avviklingsregnskapet 

for Oppdal Distriktsmedisinske senter KF for perioden 01.01.18-31.05.18.. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært styrets årsmelding og revisjonsberetning av  

26. juni 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og daglig leder supplert kontrollutvalget med 

muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget har merket seg revisors konklusjon med forbehold om budsjett. 

 

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 avviklingsregnskap og styrets beretning for 2018 for perioden 01.01.18 – 31.05.18. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Oppdal Distriktsmedisinske senter KF’s 

avviklingsregnskap for perioden 01.01.18 – 31.05.18  vedtas og oversendes 

kommunestyret. 

 

Behandling: 

. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 


