SELBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET
Til kommunestyret i Selbu
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SELBU KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2015.
Kontrollutvalget har i møte 26.4.16, sak 7/16, behandlet Selbu kommunes
årsregnskap for 2015. Regnskapet er avlagt 22.februar 2016. Formell frist
for regnskapsavleggelse er 15.februar.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
årsberetning, årsmelding, revisjonens brev nummer 6, samt
revisjonsberetning datert 12.4.16. I tillegg har revisjonen og
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om
aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.
Selbu kommunes driftsregnskap for 2015 er avlagt med et mindreforbruk
på ca 5,2 mill kr. Kontrollutvalget har ut fra årsberetningen merket seg at
det fortsatt knytter seg noe usikkerhet både til konsesjonskraftinntekter
for 2014 (1,7 mill kr) og refusjon merverdiavgift 2014 (0,8 mill kr).
Dersom kommunen ikke får medhold i disse sakene må det foretas en
utgiftsføring på ca 2,5 mill med virkning for regnskapet 2016.
Utvalget har også merket seg at revisor i revisjonsberetningen og i
nummerert brev nummer 6 til kontrollutvalget, at kommunen ikke har
gode nok rutiner for større anskaffelser. Kommunen har iflg revisjonen
brutt Lov om offentlige anskaffelser gjennom manglende
anbudskonkurranse på kjøp av banktjenester og vaskeritjenester. Dette er
forhold kommunen må få på plass raskt, da det i tillegg til det formelle
også kan medføre økonomiske konsekvenser ved brudd på loven. Revisor
har også påpekt at kommunen burde hatt rammeavtaler for kjøp innen
VVS og elektro.
Kontrollutvalget har i tidligere år vært opptatt av at det fremkommer store
avvik mellom budsjett og regnskap, og at eventuelle større avvik ikke er
kommentert i tilstrekkelig grad. Dokumentene for de to siste år viser en
klar bedring på dette området. De store avvikene i driftsregnskapet på
overordnet nivå skyldes at kommunen ikke budsjetterer refusjoner knyttet
til sykefravær.
Etter flere år med negative driftsresultater, økning av gjeld og tapping av
disposisjonsfond, snudde utviklingen i 2014. Den positive trenden har
fortsatt i 2015, noe som er nødvendig for at kommunen skal makte å
opprettholde økonomisk handlefrihet i årene fremover.

Ut over det som fremgår av uttalelsen har kontrollutvalget ikke merknader
og kommentarer til Selbu kommunes årsregnskap for 2015.
Kontrollutvalget mener at regnskapet, årsberetningen, årsmeldingen og
revisjonsberetningen gir politikerne et tilstrekkelig grunnlag for å få
innblikk i den økonomiske virksomheten og ta stilling til behandling av
regnskapet for 2015.
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet.

Selbu den 26.04.16.

Arild Øien
Leder av kontrollutvalget
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