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Saksutredning
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg § 7 uttale
seg om årsregnskapet før dette vedtas av kommunestyret. Formannskapet gir sin
innstilling om regnskapet til kommunestyret, kontrollutvalgets uttalelse skal være
forelagt formannskapet før det vedtar innstillingen. Uttalelsen fra kontrollutvalget
skal følge formannskapets innstilling ved kommunestyrets behandling.
Årsregnskapet for 2016 viser en sum til fordeling drift på kr 271 912 891, og er
avlagt i balanse. Teknisk beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat bør være
1,75 prosent av driftsinntektene. Årets resultat for Frøya kommune er på 2 prosent
og følgelig over anbefalt nivå. Med den høye gjeldsbelastningen i kommunen er det
viktig at kommunen fortsetter den positive tendensen med bedret økonomistyring og
styrket budsjettdisiplin.
Revisjon Midt-Norge har avlagt revisjonsberetning med presisering. Revisjonen
utdyper i nummerert brev at presiseringen gjelder vesentlige avvik mellom budsjett
og regnskap i det avlagte regnskapet og manglende rapportering til kommunestyret
om finansforvaltningen.
Utover dette bekrefter revisjonen at årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov,
forskrifter og god kommunal regnskapsskikk, og at det gir en dekkende framstilling
av kommunens finansielle stilling pr. 31.12.2016 og av resultatet for regnskapsåret.
Regnskapet er levert inn fristen for første gang på flere år, årsberetningen er levert
så vidt etter fristen. Til tross for at revisjonen også i år sendte nummerert brev til
kontrollutvalget vil sekretariatet påpeke at økonomiarbeidet i Frøya kommune nå ser
ut til å være inne i en positiv utvikling.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Frøya kommunes årsregnskap og årsberetning gir tilstrekkelig informasjon om
kommunens regnskap og drift for 2016 og er et tilfredsstillende grunnlag for politisk
styring. Kontrollutvalget kan derfor vedta den vedlagte uttalelsen om årsregnskapet.

