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BAKGRUNN 

Ihht Kommunelovens § 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet skal Kontrollutvalget 

påse at : 

a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) 
det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

 

Ihht ny forskrift 1 § 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon, skal  

kontrollutvalget holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) 
regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og 

avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 

årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

2Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til 

§ 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal 

kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.  

 

VURDERING 

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om Ringebu kommunes årsregnskap for 2019 før det 

vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet skal skje etter at 

utvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor (15.04.20).  I hht ny kommunelov § 

14-3.Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning, skal 

årsregnskapene og årsberetningene vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningene før 

formannskapet innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk 

styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak. 

 

Ihht Kommunelovens § 14-6.Årsregnskap og bokføring skal årsregnskapene avlegges senest 

22. februar.  Årsberetningene skal avgis senest 31. mars, jfr Kommuneloven § 14-7. 

                                                           
1 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon . FOR-2019-06-17-904 
2 Det er kommet forskrift om overgangsordninger når det gjelder årsregnskapet 2019.  



 

Som et ledd i kontrollutvalgets behandling av Ringebu kommunes årsregnskap for 2019 er 

administrasjonen bedt om å gi kontrollutvalget en muntlig orientering.  Kontrollutvalgets 

uttalelse til Ringebu kommunes årsregnskap skal behandles på møte i april.   

 

Sekretariatet foreslår slikt 

 

VEDTAK: 

Orienteringen tas til etterretning. 

 

 

 

 

Svolvær, 10.02.2020 

 

Edel Åsjord 


