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Sekretariatets forslag til 

VEDTAK 
Til kommunestyret 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GAUSDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
 
Kontrollutvalget har i møte den 8.5.2019 behandlet uttalelsen til Gausdal kommunes årsregnskap for 
2018. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetning og 
revisjonsberetning. 
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av ovennevnte dokumenter og 
orienteringen/presentasjonen som ble gjort av rådmannen og revisjonen i kontrollutvalgets møte. 
 
Revisjonen har avgitt en revisjonsberetning uten forbehold eller merknader.  
 
Årsregnskapet i Gausdal kommune for 2018 viser at 393,0 mill. kroner er fordelt til drift.  
Driftsregnskapet i Gausdal kommune viser at netto driftsresultat for 2018 er negativt med kr. 1,2 
mill. kroner, mens regnskapsmessig resultat/mindreforbruk i 2018 er 17,1 mill. kroner.  
 
Kontrollutvalget vil berømme rådmannen for en oversiktlig og informativ årsberetning.  
 
Årsregnskapet og årsberetningen gir en god oversikt over den økonomiske situasjonen for Gausdal 
kommune pr. 31.12.2018. Kontrollutvalget støtter rådmannens omtale og vurderinger av den 
økonomiske situasjonen i årsberetningen for 2018.  
 
Kontrollutvalget bemerker at det er positivt at kommunen har vedtatt handlingsregler for enkelte 
økonomiske nøkkeltall. Med den økonomiske situasjonen som kommunen er i vil det være viktig at 
økonomistyring og -kontroll rettes mot at målene i disse reglene skal nås.   
 
 
Kontrollutvalget Gausdal har behandlet saken i møte 08.05.2019 sak 6/19 
 
Protokoll 
Rådmannen presenterte årsregnskapet og årsberetningen og svarte på spørsmål. Innlandet Revisjon 
IKS presenterte sitt arbeid og svarte på spørsmål.  
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Votering 
I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige 
 
Vedtak 
  
Til kommunestyret 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL GAUSDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
 
Kontrollutvalget har i møte den 8.5.2019 behandlet uttalelsen til Gausdal kommunes årsregnskap for 
2018. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetning og 
revisjonsberetning. 
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av ovennevnte dokumenter og 
orienteringen/presentasjonen som ble gjort av rådmannen og revisjonen i kontrollutvalgets møte. 
 
Revisjonen har avgitt en revisjonsberetning uten forbehold eller merknader.  
 
Årsregnskapet i Gausdal kommune for 2018 viser at 393,0 mill. kroner er fordelt til drift.  
Driftsregnskapet i Gausdal kommune viser at netto driftsresultat for 2018 er negativt med kr. 1,2 
mill. kroner, mens regnskapsmessig resultat/mindreforbruk i 2018 er 17,1 mill. kroner.  
 
Kontrollutvalget vil berømme rådmannen for en oversiktlig og informativ årsberetning.  
 
Årsregnskapet og årsberetningen gir en god oversikt over den økonomiske situasjonen for Gausdal 
kommune pr. 31.12.2018. Kontrollutvalget støtter rådmannens omtale og vurderinger av den 
økonomiske situasjonen i årsberetningen for 2018.  
 
Kontrollutvalget bemerker at det er positivt at kommunen har vedtatt handlingsregler for enkelte 
økonomiske nøkkeltall. Med den økonomiske situasjonen som kommunen er i vil det være viktig at 
økonomistyring og -kontroll rettes mot at målene i disse reglene skal nås.  
 
 
 


