Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune
Møtedato/tid:

05.05.2015 kl.

09:00 – 11:25

Møtested:

Rådhuset, møterom Velferden

Møtende
medlemmer:

Eivind Stende (møteleder)
Oddrun Husby
Jan M. Leinum
Ingrid Tørhaug-Skagseth

Forfall:

Eva Overholt

Møtende
varamedlemmer:

Øyvind Høyland (for Overholt)

Andre møtende:

Sverre B. Midthjell, Konsek
Katrine Lereggen, Rådmann (sak 16-17)
Knut Nygård, enhetsleder Økonomi og personal (sak
16)

Saker til behandling:

015/15 - 019/15

Arkivsak:

15/69

Saksliste
015/15
016/15
017/15
018/15
019/15

Referatsaker
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014
Tilsyn fra fylkesmannen - Kommunen som
barnehagemyndighet etter barnehageloven
Vedtaksoppfølging og evaluering av virksomheten i
vagperioden 2011-2015
Eventuelt

Sakene ble behandlet i rekkefølge: 16 – 17 – 15 – 18 – 19

Sak 015/15 - Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
05.05.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Følgende referatsaker ble presentert:
1. Kommunestyrets behandling – Forvaltningsrevisjon helhetlig innsats for
barn og unge.
2. NIBR-rapport om kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom
kommunalt eierskap
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 016/15 - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og
årsberetning 2014
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
05.05.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskap og
årsberetning 2014.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Protokoll
Enhetsleder Knut Nygård og Rådmann Katrine Lereggen orienterte.
Det ble gjort en mindre redaksjonell korrigering av uttalelsen.
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskap og
årsberetning 2014.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Sak 017/15 - Tilsyn fra fylkesmannen - Kommunen som
barnehagemyndighet etter barnehageloven

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
05.05.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Informasjon om tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet etter
barnehageloven tas til orientering.

Protokoll
Rådmann Katrine Lereggen orienterte.
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Informasjon om tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet etter
barnehageloven tas til orientering.

Sak 018/15 - Vedtaksoppfølging og evaluering av virksomheten i
vagperioden 2011-2015
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
05.05.2015

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar vedtaksoppfølgingen til orientering.
Kontrollutvalget ber sekretariatet lage et utkast til rapport for valgperioden
basert på kontrollutvalgets innspill i møtet.

Protokoll
Kontrollutvalget komm med muntlige innspill til rapportering.
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar vedtaksoppfølgingen til orientering.
Kontrollutvalget ber sekretariatet lage et utkast til rapport for valgperioden
basert på kontrollutvalgets innspill i møtet.

Sak 019/15 - Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Ingen saker fremmet.

Møtedato
05.05.2015

Saknr

Vedtak:
Ingen vedtak fattet.

Protokollen ble gjennomlest og godkjent i møtet.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Saksbehandler:
Arkivkode:
Arkivsaknr.:

Møtedato
05.05.2015

Saksnr

Sverre B. Midthjell
216, &58
13/183-9

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskap og
årsberetning 2014.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Protokoll
Enhetsleder Knut Nygård og Rådmann Katrine Lereggen orienterte.
Det ble gjort en mindre redaksjonell korrigering av uttalelsen.
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskap og
årsberetning 2014.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Vedlegg
Utkast til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning
2014
Revisjonsberetning 2014
Årsmelding og årsberetning 2014
Regnskap 2014

Saksutredning
Årsregnskap og årsberetning for Skaun kommune behandles av kommunestyret
etter innstilling fra formannskapet. I henhold til forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner § 7 skal kontrollutvalget vedta en uttalelse om
rengskapet når det er blitt forelagt revisors beretning. Denne uttalelsen skal
avigs til kommunestyret og være formannskapet i tilstrekkelig tid til at dette kan
ta hensyn til den før det avgir sin innstilling.
Skaun kommune har avlagt regnskap og årsberetning innen de frister som er
fastsatt i lov og forskrift. Regnskapet viser kr 353 866 860 til fordeling drift, et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 20 554 794, og positive brutto- og netto
driftsresultat på henholdsvis kr 11 663 084 og 23 016 034. Brutto driftsresultat
viser at kommunen har et overskudd i egen drift, mens netto driftsresultat viser

at netto finansinntekter gir ytterligere overskudd. Det er en generell anbefaling
at brutto driftsresultat bør være positivt og at netto driftsresultat minst bør være
3 % av totale driftsinntekter. Dette er for Skaun kommune på 6,5 % i 2014,
hvilket må anses som svært solid.
Enhetene i kommunen driver i all hovedsak innenfor de tildelte budsjettrammer,
men det er noe overforbruk både innen institusjonsbaserte og hjemmebaserte
helsetjenester, men ikke på et alarmerende høyt nivå.
Kommunen har et høyt investeringsnivå, og har betydelig økt lånegjelden i 2014
etter flere år med nedbygging av gjeld, og utgjør nå 85 % av brutto
driftsinntekter, noe som må anses som et forholdsvis høyt nivå og er på nivå
med det kommunen hadde i 2010. Fortsatt driftsoverskudd er avgjørende for å
kunne betjene denne gjelden i årene fremover.
Revisor har avlagt en såkalt normalberetning. Dette innebærer at revisor mener
regnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter, og at regnskapet i alt
vesentlige gir et dekkende bilde av kommunens finansielle stilling per
31.12.2014, altså at det ikke er funnet vesentlige avvik.
Årsmelding og årsberetning er samlet i ett dokument, der rådmannen beskriver
kommunens tjenesteproduksjon, aktivitet, sentrale utviklingstrekk og
økonomiske situasjon i 2014. Rådmannen legger blant annet vekt på fortsatt
videreutvikling av helhetlig styringssystem for kommunen, fortsatt høy
befolkningsvekst, store investeringer i barnehage og skole og god styring på
økonomien. Posistive driftsresultater setter kommunen i stand til å bære et høyt
investeringsnivå uten å havne i økonomiske problemer.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Revisor har avlagt en normalberetning, og sekretariatet mener regnskap og
årsmelding gir et positivt inntrykk av kommunens økonomi og økonomistyring.
Sekretariatet mener derfor kontrollutvalget kan avgi en positiv uttalelse uten
behov for særskilte merknader til kommunestyret.

