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Saksopplysninger:
Oppdal kulturhus KF er et kommunalt foretak, organisert etter kommuneloven. Foretaket
er en del av kommunen, men ledes av et eget styre som ikke er administrativt underlagt
kommunedirektøren. Styret avlegger årsregnskap og avgir årsberetning for foretaket, jf.
kommuneloven 9-8 fjerde ledd. Det er kommunen sitt ansvar vedta årsregnskap og
årsberetning, jf. kommuneloven § 14-2.
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for inntekter og anvendelsen av de midlene som
det kommunale foretaket har til rådighet, og må sees i sammenheng med foretakets
årsberetning. Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Detaljeringsgraden og
presentasjonsformen for årsregnskapet har foretaket stor frihet til selv å bestemme, men
det skal vise regnskapstall på samme detaljnivå som i årsbudsjettet. Ifølge
kommuneloven §14-6 og 14-7 skal årsregnskapet og årsberetning avlegges innen
henholdsvis 22.02. og 31.03. Kommunestyret må behandle årsregnskap og årsberetning
innen 30.06.
Kommunelovens § 14-3, samt kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 3 andre ledd, sier
at kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før
de avgir innstilling om årsregnskapet og årsberetningen.
Uttalelsen er basert på revisjonen av selskapet, revisjonsberetningen og eventuelle andre
forhold som har kommet til kontrollutvalgets kunnskap.
Årsregnskapet for 2021
Årsregnskapet for Oppdal kulturhus KF er avlagt innen fristen 22.02.21 og inneholder de
deler som lov og forskrift krever.
Årsregnskapet viser at det er et netto driftsresultat på kr 1,6 millioner. Mye av dette går
til å dekke underskuddet fra 2020, som var på kr. 1,1 mill.
Foretaket har et udekket akkumulert beløp fra investeringsregnskapet på kr. 336 500
som skal dekkes inn av det gjenstående overskuddet.
Årsberetningen
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Årsberetningen er avgitt innen fristen 31.03.21. Den inneholder opplysninger om
regnskapet og de redegjørelser som loven krever.
Det er i tillegg utarbeidet et måldokument som redegjør for måloppnåelse på ulike
områder.

Revisjon
Oppdal kulturhus KF sitt årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonen
skal uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen er avlagt i samsvar med lov og
forskrift. Revisjonsberetningen er datert den 13.04.22. Beretningen er avgitt som en
såkalt «ren» beretning, og er uten merknader.
Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalgets oppgave er i korthet å uttale seg om årsregnskapet er revidert på
betryggende måte, utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk
samt kontrollutvalgets eventuelle instrukser og avtaler med revisor. Utvalget skal også
se til at årsberetningen omtaler de forhold som loven krever.
Kontrollutvalget kan ta opp spesielle forhold de mener har betydning driften.
Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er vedlagt.
Saksvurdering:
Det er oppnådd et regnskapsmessig overskudd til tross for et krevende år med mange
restriksjoner knyttet til korona. Årsmeldingen viser at det er tatt grep for å håndtere den
nødvendige omstillingen, og peker på fremtidige utfordringer som foretaket står foran.
Dette viser at det er en bevissthet for å sikre den videre driften fremover.
Kommunes årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA, og avgitt
innen fristen. Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og
forskrift. Kontrollutvalget har ikke gitt regnskapsrevisor noen instruks eller gjort avtaler
om revideringen av årsregnskap og årsberetningen.
Sekretariatet viser til at alle frister vedrørende regnskapsavleggelse og årsberetning er
overholdt. Revisor har avgitt en ren beretning, og det er derfor utarbeidet et forslag til en
standard uttalelse.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med vedlagte forslag.
Kontrollutvalget har likevel anledning til å knytte ytterligere kommentarer til årsregnskap
og årsberetning.
Oppdragsansvarlig revisor deltar i møtet for å redegjøre for revisjonsberetningen.
Daglig leder i foretaket er innkalt for å gi utvalget en orientering om årsregnskap og
årsberetning, og vil kunne svare på spørsmål fra utvalget.
Sekretariatets forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning for
Oppdal kulturhus KF 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet.
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av Oppdal kulturhus KF sitt
årsregnskap og årsberetning.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
Kommunestyrets vedtak:
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