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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tydal kommunes årsregnskap for 2016
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir
sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

Vedlegg
Årsregnskap Tydal kommune 2016.
Årsmelding Tydal kommune 2016
Nummerert brev nummer 2 - Tydal kommune.
Revisors beretning Tydal kommune 2016.
Kontrollutvalgets uttalelse til Tydal kommunes regnskap for 2016

Saksutredning
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken.
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi
en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse
skal være formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den
før de avgir innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i
kontrollutvalget for å orientere om regnskap og årsmelding og svare på spørsmål.
Revisor vil orientere om revisjonsarbeidet.
Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført årsrevisjonen for Tydal kommune i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk.
Revisjonsberetning er avgitt 7.4.2017. Beretningen inneholder en presisering om at
budsjettkorrigeringer i regnskapsskjema 1A og 1B er foretatt av formannskapet og
ikke kommunestyret som er rette organ. Ut over dette har ikke revisor avdekket feil
eller mangler som de mener det er viktig å uttale seg om i revisjonsberetningen.
Forholdet er også omtalt i nummerert brev nummer 2 som følger som vedlegg i
saken.
Kommunens årsmelding gir på en meget oversiktlig måte informasjon om hvordan
2016 har forløpt. Dette både i forhold til økonomi, ressursbruk og også ytterligere
verbale opplysninger knyttet til forhold som administrasjonen mener det er viktig å
få frem. Selv om kun årsberetningen, som er en del av årsmeldingen, inngår som
obligatorisk dokument i regnskapssaken, mener sekretariatet at den samlede
informasjonen er nyttig for å øke forståelsen for den samledes kommunale
virksomheten. Årsmeldingen for 2016 er redusert noe i forhold til tidligere år. Dette
oppfatter sekretariatet som positivt, da det lettere blir fokus på viktige forhold.
Kommuneøkonomien
Kommunen hadde i 2016 et mindreforbruk i driftsregnskapet på 4,3 mill kr. Brutto
driftsresultat er negativt og utgjør - 1,2 mill kr. Det betyr at kommunes driftsutgifter

er større enn driftsinntektene, noe som ikke er bærekraftig over tid. Netto
driftsresultat for 2016 viser et positivt resultat på ca 82.000 kr. Dette utgjør kun
0,06% av brutto driftsutgifter. Fylkesmannens anbefaler nå at netto driftsresultat
minimum bør være på 1,75 % over tid. Dette viser at driften av Tydal kommune
isolert for 2016 ikke er i balanse. Betydelig bortfall av inntekter for 2017 gjør at den
økonomiske situasjonen er vesentlig forverret de siste år som rådmannen peker på i
årsmeldingen.
Viser til innstillingen og utkast til uttalelse til regnskapet. Kontrollutvalget må, på
bakgrunn av behandlingen i møtet, foreta den endelige utformingen av
kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet for 2016.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Dokumentene knyttet til regnskap og verbale tilbakemeldinger til politikere er etter
sekretariatets vurderinger også for 2016 gode og oversiktlige. Kommunen har
utviklet gode styringsdokumenter vedrørende tilbakerapportering knyttet til økonomi
og drift og påpeker at den økonomiske utviklingen i kommunen er, og ser ut til å bli,
blir krevende de kommende år.
Sekretariatet mener det ikke har fremkommet forhold som må omtales spesielt i
uttalelsen fra kontrollutvalget, ut over forverringen av den økonomiske situasjonen,
samt manglende vedtak om budsjettjusteringer i kommunestyret.
Dersom gjennomgangen i møtet ikke frembringer nye opplysninger kan det gis en
kort uttalelse på bakgrunn av utkastet, med eventuelle endringer foretatt i møtet.

