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Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.

UTSKRIFTER:
Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, kommunedirektør/rådmann, Revisjon Øst
IKS.
Innkallinger og møtebøker ligger også på www.konsek-ost.no under hvert kontrollutvalg/
«Møter».
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Saker til behandling

1/21 Sak T-21/21 Årsregnskap/årsberetning Trysil kommuneskoger
KF
Behandlet av
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023

Møtedato
07.06.2021

Saknr
21/21

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for KF Trysil
kommuneskoger for 2020, oversendes kommunestyret, med kopi til foretakets styre
og formannskapet.

Saksframstilling:
Kommuneloven kap. 9 har bestemmelser om kommunale foretak, herunder om
internkontroll (§§ 9-13 og 9-14) og budsjettstyring (§ 9-15). Når det gjelder
regnskapsavleggelsen gjelder kommuneloven §§ 14-6 og 14-7, som for kommunens
årsregnskap.
I følge kommunelovens bestemmelser skal regnskapet avlegges innen 22. februar,
som for kommunes regnskap, og revisjonsberetningen skal være avlagt senest
15.april.
Styret for Trysil kommuneskoger KF har godkjent regnskapet og årsberetningen for
2020.
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret om årsregnskapene og
årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak, jf. forskrift om kontrollutvalg
og revisjon § 3 annet ledd, jf. kommuneloven § 14-6 første ledd.
Trysil kommuneskoger KF sitt regnskap føres etter regnskapslovens bestemmelser.
Det er noen unntaksbestemmelser for foretak som fører regnskapet etter
regnskapsloven, jf. forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner kap. 6 og 7.
Revisjon Øst IKS har utarbeidet revisjonsberetningen for 2020. Det er ikke gitt
nummerert brev for årsregnskapet for 2020.

Møtebehandling
Tommy Pettersen orienterte om revisjonens arbeid i forbindelse med revidering av
kommuneskogens årsregnskap.
Votering
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Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for KF Trysil
kommuneskoger for 2020, oversendes kommunestyret, med kopi til foretakets styre
og formannskapet.
[Lagre]
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2/21 Sak T-22/21 Årsregnskap/årsberetning 2020
Behandlet av
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023

Møtedato
07.06.2021

Saknr
22/21

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse til Trysil kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020,
oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Saksframstilling:
Ifølge kommuneloven (koml.) § 14-6 skal årsregnskapene avlegges senest 22.
februar og iht. § 14-7 skal årsberetningene avlegges senest 31.3.
Revisjonsberetningen skal iht. koml. § 24-8 avlegges innen 15.4.
Videre heter det bl.a. følgende i koml. § 14-3:
Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets
slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om
årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.
Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller
fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget
innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller
kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.

Årsregnskapene skal bestå av et driftsregnskap og et investeringsregnskap.
Driftsregnskapet og investeringsregnskapet skal deles inn og stilles opp på samme
måte som årsbudsjettet. Årsregnskapene skal også bestå av et balanseregnskap og
noteopplysninger (koml. § 14-6, 2. ledd).
I kommunens driftsregnskap beregnes både brutto og netto driftsresultat. Brutto
driftsresultat viser kommunens overskudd eller underskudd på drift før avdrag og
netto renteutgifter, mens netto driftsresultat viser overskudd eller underskudd på drift
etter avdrag og netto renteutgifter, men før avsetninger og bruk av avsetninger.
Utgiftsførte avskrivninger føres tilbake («motpost avskrivninger») før netto
driftsresultat, fordi avskrivninger ikke skal ha resultateffekt i kommuneregnskapet.
Etter føring av avsetninger og bruk av avsetninger får vi regnskapsmessig
mindreforbruk eller merforbruk.
Som nevnt ovenfor, er det formannskapet som innstiller til kommunestyret i
regnskapssaken. Kontrollutvalget skal i tråd med forskrift om kontrollutvalg og
revisjon § 3, 2. ledd, gi en uttalelse til årsregnskapet. Uttalelsen stiles til
kommunestyret med kopi til formannskapet, som skal ha den i hende, før de gir sin
innstilling til kommunestyret.
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Grunnlaget for uttalelsen er årsregnskapet, kommunedirektørens årsberetning og
revisjonsberetningen. I tillegg vil kontrollutvalget kunne bygge på eventuelle
opplysninger som kommer fram i møtet.
Det er ikke gitt nummerert brev for årsregnskapet for 2020.
Kontrollutvalget viser til sin uttalelse for kommentarer til regnskapssaken.
Kontrollutvalget har bedt kommunedirektør og økonomisjef om å være tilstede og
redegjøre for saken.
Trysil kommunestyre får utskrift av saken sammen med kontrollutvalgets uttalelse.

Møtebehandling
Tommy Pettersen orienterte om revisjonens arbeid i forbindelse med revidering av
kommunens årsregnskap.
Votering
Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse til Trysil kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020,
oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.
[Lagre]

6

3/21 Sak T-23/21 Årsavslutningsbrev 2020
Behandlet av
1 Trysil kontrollutvalg 2019 - 2023

Møtedato
07.06.2021

Saknr
23/21

Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Revisjon Øst IKS til orientering og
følger opp saken igjen i løpet av høsten 2021.

Saksframstilling:
Revisjon Øst IKS har sendt kommentarer til årsregnskapet for 2020 til
kommunedirektøren. Kontrollutvalget har fått kopi av brevet.
I årsavslutningsbrevet har revisjonen kommentert forhold som ikke påvirker
revisjonsberetningen eller medfører nummerert brev, men som de mener at
kommunen enten bør korrigere i 2021 eller bør hensyntas i framtidige regnskaper.
Det er ikke gitt nummerert brev til Trysil kommunes regnskap i 2020.
Årsavslutningsbrevet blir ikke sendt kommunestyret sammen med årsregnskapet,
ettersom brevet er stilet til kommunedirektøren og det ikke er bedt om noen skriftlig
tilbakemelding. Kontrollutvalget vil likevel følge opp hvordan forholdene blir rettet, i
løpet av høsten 2021.
Kontrollutvalget ser gjerne at kommunedirektøren er til stede under behandlingen.

Møtebehandling
Natallia Hornslettet orienterte om årsavslutningsbrevet.
Votering
Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Revisjon Øst IKS til orientering og
følger opp saken igjen i løpet av høsten 2021.
[Lagre]
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