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SAKSPROTOKOLL 

Kontrollutvalgets uttalelse til Øyer kommunes årsregnskap 2019 

Arkivsak-dok. 2020/689 
Saksbehandler Øivind Nyhus 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget Øyer 29.4.2020 05/2020 

2. Kommunestyret i Øyer 
 

 
 
Kontrollutvalgets behandling av sak 05/2020 i møte den 29.4.2020 
 
VEDTAK 
Til kommunestyret 

 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ØYER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019 
 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020 behandlet sin uttalelse til Øyer kommunes årsregnskap for 
2019. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kommunedirektørens 
årsberetning og revisjonsberetningen for 2019. 
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av ovennevnte dokumenter og 
orienteringen/presentasjonen som er gjort av kommunedirektør og revisjonen i kontrollutvalgets 
møte. 
 
Innlandet Revisjon IKS har avgitt en revisjonsberetning uten forbehold og presiseringer. 
Årsregnskapet i Øyer kommune for 2019 viser at totalt 327,8 mill. kroner er fordelt til drift og et 
merforbruk/mindreforbruk på kr 0, noe som framkommer etter strykninger på kr. 6,3 mill. 
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 3,5 mill., noe som utgjør 0,7 % av sum 
driftsinntekter. Korrigert for premieavvik er netto driftsresultat negativt på -0,6 %.  
 
Årsregnskapet og årsberetningen gir en god oversikt over den økonomiske situasjonen for Øyer 
kommune pr. 31.12.2019. Kontrollutvalget vil berømme kommunedirektør for en oversiktlig og 
informativ årsberetning. Det gis gode forklaringer på viktige økonomiske forholdstall – bl.a. i forhold 
til kommunens vedtatte handlingsregler – og forklaringer på avvik i forhold til budsjett og i forhold til 
rapportert pr. 3. kvartal i fjor.  
 
Kontrollutvalget støtter kommunedirektørens omtale og vurderinger av den økonomiske situasjonen 
i årsberetningen for 2019. Kontrollutvalget vil påpeke at det er viktig å ha løpende fokus på den 
økonomiske situasjonen og arbeidet med å tilpasse utgiftsnivået til inntektsrammen for å møte 
framtidige utfordringer. 
 
BEHANDLING 
Kommunedirektør og økonomisjef presenterte årsregnskapet og årsberetningen for 2019. Innlandet 
Revisjon v/oppdragsansvarlig regnskapsrevisor presenterte arbeidet med årsregnskapet og 
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revisjonsberetningen. Økonomisjef opplyste at årsregnskapet vil bli behandlet i formannskapet i mai 
og i kommunestyret i juni.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets forslag.  
 
 


