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Kontrollutvalgets uttalelse til Åsnes kommunes årsregnskap for 2019 
 
Kontrollutvalget har i møtet 10.6.20, sak 27/20, behandlet Åsnes kommunes årsregnskap for 
2019. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kommunedirektørens 
årsberetning og revisjonsberetning, datert 4.6.20. Kontrollutvalgets uttalelse har i tillegg bygget på 
muntlige opplysninger som kom fram under behandlingen av saken i kontrollutvalgets møte. 
 
Kontrollutvalget vil gi uttrykk for følgende: 
 

 Kontrollutvalget har merket seg at Åsnes kommunes årsregnskap for 2019 er avlagt med et 
regnskapsmessig merforbruk på kr 7 753 617, som er en nedgang fra 2018, hvor det var et 
regnskapsmessig merforbruk/ mindreforbruk på kr 0.  
 
Det er et negativt netto driftsresultat på kr 20 975 955, som er en klar nedgang fra 2018, hvor 
det var et negativt netto driftsresultat på kr 8 206 708.  
 

 Kontrollutvalget har videre merket seg at det i 2019 er et negativt brutto driftsresultat på  
kr 13 116 797, noe som også er en klar nedgang fra 2018, da brutto driftsresultat var negativt 
med kr 3 793 554. Nedgangen skyldes blant annet at sum driftsinntekter øker med  
kr 20 191 894 (2,98 %) fra 2018 til 2019, mens sum driftsutgifter øker med  
kr 29 515 138 (4,34 %). Det er bekymringsfullt når utgiftene øker mer enn inntektene. 

 
 Totalt viser sum driftsinntekter en merinntekt på kr 24 133 337 (3,59 %) i forhold til justert 

budsjett og kr 33 029 337 (4,98 %) i merinntekt i forhold til opprinnelig budsjett. Sum 
driftsutgifter viser en merutgift på kr 32 823 134 (4,85 %) i forhold til justert budsjett, og  
kr 49 594 134 (7,51 %) i merutgift i forhold til opprinnelig budsjett. Det er redegjort for 
avvikene i kommunedirektørens årsberetning.  
 

 Investeringsregnskapet er avlagt i balanse. Bokførte merforbruk i 2017 på kr 1 790 905 og 
2018 kr 2 399 589, til sammen kr 4 190 494 er ikke dekket inn i 2019, slik bestemmelsene 
tilsier. Kun kr 97 141 er dekket inn i 2019. Dermed er det fortsatt kr 4 093 353, som er oppført 
som udekket i balansen. Dette skal dekkes inn i inneværende år (2020). 
 

 Ifølge kommuneloven § 14-7 skal årsberetningen bl.a. inneholde følgende:  
d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard 
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 
f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter 

likestillings- og diskrimineringsloven § 26.  
 

 Videre står det i koml. § 31-3: 
a) Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. 
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b) I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å 

sikre betryggende kontroll med virksomheten. 
c) Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn 

minst én gang i året. 
 
 

 I kapittel 3 i kommunens årsberetning er det redegjort for kommunens arbeid med etikk og 
internkontroll. Det er ikke sagt noe om resultater fra statlig tilsyn.  

  
Kapittel 4 omhandler den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling. Kommunen har 
utarbeidet en likestillingsplan med fem punkter og det er vedtatt 5 punkter det skal jobbes 
med.  
 

 Kommunedirektøren skal også ifølge koml. § 14-13 minst to ganger i året rapportere til 
kommunestyret om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal det legges fram en 
rapportering ved utgangen av hvert år «som viser utviklingen gjennom året og status ved 
utgangen av året». Dette er fulgt opp i Åsnes ved at hver tertialrapport har et eget kapittel om 
finansforvaltningen i tillegg til årsberetningen. 
 

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 4.6.20, har kontrollutvalget ikke merknader til 
Åsnes kommunes årsregnskap for 2019. 
 
 
Åsnes, 10.6.20 
 
 
Aud Rensmoen 
leder av kontrollutvalget 
 
          Nina Bolneset 
          konsulent 
          Glåmdal sekretariat IKS  
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