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SAMLET SAKSFREMSTILLING - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019

Saksnr.
22/20
23/20

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
28.05.2020
11.06.2020

Vedlegg:
Årsberetning Folldal kommune 2019
Årsregnskap 2019 med noter
Regnskap artsgruppe pr enhet, investeringsprosjekt
Årsberetning 2019 PP-tjenesten
Årsberetning, barnevernet i Nord-Østerdal
Årsberetning Tynset opplæringssenter
Revisors beretning-årsregnskap 2019
Kontrollutvalgets uttalelse om Folldal kommunens årsregnskap for 2019

Melding om vedtak sendes til:
Revisjon Midt-Norge SA Pb. 2565, 7735 STEINKJER
Fylkesmannen i Innlandet
Andre dokumenter i saken:
Uttalelse fra ledelsen - Folldal kommunes regnskap for 2019, datert 18.02.2020
Saksopplysninger:
Rådmannen legger med dette fram Folldal kommunes årsberetning og regnskap for 2019.
Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens
økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt
om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy
etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder
likestilling i kommunen. Årsberetning ble lagt fram for kommunens revisor innen fristen den
31. mars 2019.

P.g.a. koronapandemien satt kommunen krisestab 13. mars. Allikevel klarte vi å levere
dokumentene i rett tid i forhold til kommunelovens bestemmelser. I henhold til årshjul for
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vertskommunesamarbeidene vi deltar i, skulle også flere årsberetninger vært lagt ved. I år
mangler noen av disse.
Folldal kommunes årsberetning har stort sett samme oppbygging som tidligere år. I henhold
til overgang til ny kommunelov, er det fortsatt den gamle loven som skal brukes for 2019.
Enhetene rapporterer på artsnivå på samme måten som i tertialrapportene. For enheten helse,
rehabilitering og omsorg (HRO) rapporteres det også noe på avdelingsnivå. Årsberetningen
gir en oversikt over organiseringen og økonomiske nøkkeltall, og den gir status for arbeidet
og graden av måloppnåelse i den enkelte enhet, også i forhold til føringer gitt i
budsjettbehandling i kommunestyret.

Årsregnskapet er avlagt i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning, og levert til
revisjon innen fristen 15. februar og revidert i henhold til Forskrift om revisjon og god
kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunestyret om
årsregnskapet i møte 29.04. Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens
årsregnskap og årsberetning for 2019.
Kontrollutvalget ønsker å få synliggjort kostnadene ved sykefravær. Det ble det ikke funnet
tid til nå, men kommunedirektøren kommer tilbake med det når formannskapet går i gang
med økonomiplan og budsjett for neste år.
Det vedlagte regnskapsdokumentet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og
noteopplysninger.
Saksvurdering:
Det er fortsatt stort behov for å ha oppmerksomhet på kommunens økonomistyring, omstilling
og kvalitetsutvikling. De demografiske framskrivningene tilsier store endringer i kommunens
velferdsproduksjon i årene fremover. Årets resultat er en klar forbedring av fjorårets. Innførte
rapporteringsrutiner og gjennomganger, spesielt i HRO, har gitt resultater.
Det vises ellers til vurderinger som er gjort i årsberetningen.
Innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Årsberetning og regnskap for Folldal kommune 2019 godkjennes.
Behandling i Formannskapet 28.05.2020:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet 28.05.2020:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Årsberetning og regnskap for Folldal kommune 2019 godkjennes.
Behandling i Kommunestyret 11.06.2020:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Kommunestyret 11.06.2020:
Årsberetning og regnskap for Folldal kommune 2019 godkjennes.

