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Årsregnskap for Undervisningsbygg Oslo KF for 2004 
 

 
Saken gjelder: 
Årsregnskapet for Undervisningsbygg Oslo KF for 2004 legges med dette fram for 
kontrollutvalget.  
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15. juni 2004 fastsetter at 
revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og 
senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget og byrådet. 
 
Kontrollutvalget oppgave er regulert i § 7 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner av 15. juni 2004: 
 
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 
 
Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar årsregnskapet og revisjonsberetningen av 08. april 2005 for 
Undervisningsbygg Oslo KF for 2004 til orientering. Kontrollutvalget har ingen 
bemerkninger til regnskapet for Undervisningsbygg Oslo KF for 2004.  
 
 
Dokumenter innkommet: 

 - Kommunerevisorens innstilling datert 08.04.2005 m/vedlegg 
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Årsregnskap for Omsorgsbygg Oslo KF 2004 
 

 
Saken gjelder: 
Årsregnskapet for Omsorgsbygg Oslo KF for 2004 legges med dette fram for 
kontrollutvalget.  
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15. juni 2004 fastsetter at 
revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og 
senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget og byrådet. 
 
Kontrollutvalget oppgave er regulert i § 7 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner av 15. juni 2004: 
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”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.” 
 
Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber om at byrådet gjennomgår forbeholdet i revisjonsberetningen av 12. april 
2005 om justering av åpningsbalansen før årsregnskapet for Omsorgsbygg Oslo KF 
forelegges bystyret. 
 
Kontrollutvalget har merket seg revisjonens øvrig forbehold i revisjonsberetningen.  
 
Dokumenter innkommet: 

- Kommunerevisorens innstilling datert 12.04.2005 m/vedlegg 
 
 
 

Kontrollutvalgets sekretariat, 12. april 2005  
 
 
 

Reidar Enger 
sekretariatsleder 
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