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Saksutredning
Årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret etter innstilling fra
formannskapet. I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 7 skal kontrollutvalget, etter at det blir forelagt
revisjonsberetningen, avgi en uttalelse til kommunestyret. Denne skal foreligge for
formannskapet tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til denne i sin behandling.
Hemne kommune har avlagt årsregnskap og årsberetning for 2015 som ligger
vedlagt saken (som egen fil på Ipad). Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold
som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av
virksomheten, samt en del punkter som reguleres i kommuneloven § 48 nr. 5 og
forskrift.
Hemne kommune har de to foregående år hatt problemer med å få avlagt
årsregnskap i tide. For 2015 ble fristen fortsatt oversittet noe, men ikke til en slik
grad at det har forsinket prosessen ytterligere. Revisor bemerker til sekretariatet at
det må anses som en betydelig forbedring fra tidligere. Årsberetningen var avlagt
innenfor gjeldende frister.
I årsberetningen gir rådmannen sine betraktninger om året som har gått.
Rådmannen fremhever at kommunens økonomi fortsatt er stram, men at regnskapet
gjøres opp med et mindreforbruk og at målsetningen om å sette av 2,7 millioner til
fond har blitt nådd. Ekstraordinære midler til flyktninger, utbetalt etterslep på
eiendomsskatt rørledning og god budsjettdisiplin trekkes fram som hovedårsaker til
mindreforbruket. Skatteinngangen er betydelig dårligere enn budsjettert. Kommunen
har fortsatt et lavt nivå på investeringer, men omfattende investering i Sodin skole
er nå besluttet gjennomført.
Viktige nøkkeltall fra regnskapet finnes i Økonomisk oversikt på
regnskapsdokumentets side 46 og utover. Regnskapet er gjort opp med et negativt
brutto driftsresultat på kr 1 826 585, hvilket tilsier at kommunens driftsutgifter har
vært noe høyere enn driftsinntektene. Kommunen har jobbet med å redusere
driftsunderskuddet over flere år, med stramme økonomiske rammer og god
budsjettdisiplin, og er nå i stand til å sette av midler på disposisjonsfond.

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 7 466 022.
I tillegg til at skatteinntektene er betydelig lavere enn budsjettert, er også
finansinntektene lavere enn budsjettert. Dette understreker behovet for en stram
styring av økonomien.
Regnskapet er revidert av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge IKS. I tråd med
kommuneloven, forskrift og god kommunal revisjonsskikk vurderer revisor om
årsregnskapet og årsberetningen er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og om
det gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunen per 31.12.
Revisor har med dette som bakgrunn avgitt en såkalt normalberetning.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet mener årsregnskap og årsmelding gir nødvendig informasjon om
kommunens regnskap og drift for 2015 og gir et tilstrekkelig grunnlag for politisk
styring. Sekretariatet ser ikke behov for at kontrollutvalget gjør andre særlige
påpekninger overfor kommunestyret og kan anbefale at regnskapet godkjennes.

