Regnskap Malvik kommune 2016 - kontrollutvalgets
uttalelse.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
26.04.2017

Saknr
09/17

Arvid Hanssen
FE - 216
15/169 - 6

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Malvik kommunes årsregnskap for 2016
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir
sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.
Vedlegg
Offentlig regnskap med noter 2016 Malvik kommune.
Årsberetning 2016 Malvik Kommune.
Revisors beretning 2016.
Kontrollutvalgets uttalelse til Malvik 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 årsberetning og svare på spørsmål. Revisor vil også være til stede under
behandlingen i kontrollutvalget og orientere kort om konklusjonen på
revisjonsarbeidet for 2016 og svare på spørsmål.
Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført årsrevisjonen for Malvik kommune i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk. Revisjonsberetning er avgitt 7.4.2017. Revisjonsberetningen for 2016
er en såkalt ”ren” beretning som betyr at revisor etter sin gjennomgang ikke har
avdekket forhold som er av en slik art at de må omtales i revisjonsberetningen.
Kommuneøkonomien
Økonomien i Malvik kommune er fortsatt svært stram til tross for at regnskapet er
avlagt med et mindreforbruk på 41,5 mill kr. Netto driftsresultat er på 57,8 mill kr og
5,9%. Driftsresultatet var negativt i 2015, -9,6 mill kr og -1,1%. Netto driftsresultat
for 2016 er vesentlig over fylkesmannens anbefaling om minimum 1,75% over tid.
Samlet viser dette at driften av Malvik kommune er i bedre balanse enn de senere år
og grep som er tatt i perioden 2014-2016 har vært nødvendige.
Kommunens lånegjeld er pr. 31.12.2016 på 1,3 mrd, og ligger på samme nivå som
ved forrige årsskifte. Kommunens sårbarhet i forhold til eventuelle renteøkninger er
stor, selv om renten for tiden er lav og er bundet for deler av porteføljen.
Gjennom rapportering fra administrasjonen får politikere og andre brukere av
regnskap og årsberetning oversikt over kommunens økonomiske stilling.
Rådmannen orienterer kommunestyret, formannskapet, og også kontrollutvalget de
senere år, om den økonomiske situasjonen i løpet av året. Det er viktig at
informasjonen kommer frem raskt, dersom det er endrede forutsetninger eller

betydelige avvik i forhold til budsjett. Selv om det i løpet av året må tas forbehold
om endelig resultat, ble mindreforbruket for 2016 på 41,5 mill kr overraskende stort,
sett i lys av den løpende rapporteringen til kontrollutvalget.
Kommunen har fortsatt et svært begrenset økonomisk handlingsrom, sett opp mot
forestående investeringer og den totale lånegjelda. Det er fortsatt nødvendig å
styrke handlingsrommet gjennom stramme driftsbudsjett, slik rådmannen legger opp
til.
Årsmeldingen som beskriver resultater og måloppnåelser innen de ulike sektorer
foreligger ikke ved utsendelse av møteinnkalling til kontrollutvalget. Den vil trolig
heller ikke være klar før kontrollutvalgets møte. Dokumentet er ikke obligatorisk i
forhold til behandling av regnskapet.
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
Regnskap og drift 2016 er presentert gjennom grundige, oversiktlige og informative
dokumenter. Sekretariatet mener dokumentene gir et god status for den økonomiske
situasjonen ved utgangen av 2016. Utfordringer kommunen har i forhold til økonomi
på lang sikt kommer tydelig frem.
Sekretariatet mener det ikke fremkommer forhold, bortsett fra en anstrengt
kommuneøkonomi og behov for løpende informasjon om budsjettsituasjonen, som
må omtales spesielt i uttalelsen fra kontrollutvalget. Dersom gjennomgangen i møtet
ikke frembringer nye opplysninger kan det gis en kort uttalelse på bakgrunn av
utkastet, med eventuelle endringer foretatt i møtet.
Sekretariatet mener at kontrollutvalget bør anbefale kommunestyret å godkjenne
regnskapet for 2016.

