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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskap og årsberetning
2016.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
Vedlegg
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM ORKDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2016
Regnskap med noter 2016.pdf
Årsberetning 2016.pdf
Revisors beretning 2016.pdf

Saksutredning
Årsregnskapet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. I
henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget avgi sin
uttalelse om årsregnskapet. Formannskapet skal ha uttalelsen før de avgir sin
innstilling til kommunestyret.
Orkdal kommune har avlagt regnskap og årsberetning innen de frister som er
fastsatt i lov og forskrift. Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført revisjonen i
samsvar med kommuneloven, med tilhørende forskrifter og i henhold til god
kommunal revisjonsskikk. Revisjonsberetning er datert 5.4.2017 og revisor har ikke
funnet avvik av en størrelsesorden som må påpekes. Kontrollutvalget er forelagt
årsberetning og regnskap, i tråd med kommunelovens bestemmelser.
Rådmann og revisor er invitert til møtet for å orientere om regnskap, årsberetning og
regnskapsrevisjonen.
Kommuneregnskapet
Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. 24,5 millioner kroner,
noe som er det høyeste mindreforbruket for perioden 2008-2015. Mindreforbruket
har ligget stabilt mellom 4 - og 17 millioner kroner.
Netto driftsresultat er 29,4 mill. kr og utgjør 4,4 % av driftsinntektene. Dette er
vesentlig over fylkesmannens anbefaling om minimum 1,75% og høyere enn
fjorårets 3.5%.
Dokumentene viser at Orkdal kommune har god kontroll på inntekter og utgifter over
tid og dermed har den nødvendige handlefrihet.
Både på rammeområder og enhetsnivå er det små avvik mellom regnskap og
korrigert budsjett. Dette fremgår av årsberetningens pkt 1.2. Enheter med
merforbruk må dekke inn dette ved bruk av overskuddsfond, dersom de har dette.
Overskuddsfondet, som inngår i disposisjonsfondet, består av avsetninger av
tidligere års mindreforbruk på enhetene og er per utgangen av 2016 samlet på ca.

20.5 millioner kroner. Dette
beløpet inkluderer ikke enhetenes overskudd for 2016.
Kommunens disposjonsfond økte med 26 millioner kroner og er per 31.12.2016 på
111 millioner kroner.
Kommunens netto lånegjeld er pr. 31.12.2016 på 706 millioner kroner kr, en økning
på 156 millioner kroner fra 2015. 58,3% av lånegjelda er utsatt for rentevarsjoner.
Per innbygger utgjør dette ca. 59.000 kroner som er 12.000 kr over
landsgjennomsnittet, men 12.000 kr under snittet for kommuner i Sør-Trøndelag.
Nettogjelda var synkende i perioden 2008- 2010, men har økt som følge av store
investeringer de senere år.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Regnskap og drift 2016 er presentert gjennom oversiktlige og informative
dokumenter. Dokumentene, særlig årsberetning, gir et godt grunnlag for politisk
styring.
Sekretariatets konklusjonen er at det ikke har fremkommet forhold som må omtales
spesielt i uttalelsen fra kontrollutvalget. Dersom gjennomgangen i møtet ikke gir nye
opplysninger kan kontrollutvalget avgi en kort uttalelse på bakgrunn av utkastet med
eventuelle endringer foretatt i møtet.

