MALVIK KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

(Administrativt utkast)

Til kommunestyret i Malvik
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM MALVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP
FOR 2016.
Kontrollutvalget har i møte 26.4.2017, sak 9/17, behandlet Malvik kommunes
årsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vært årsregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning, som er de lovpålagte i regnskapssaken. Videre har ansvarlig
regnskapsrevisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen.
Kontrollutvalget mener at regnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen gir
brukerne tilstrekkelig informasjon om økonomiske forhold knyttet til driften av
kommunen i 2016.
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
som utgjør 5,9% av driftsinntektene. Resultatet 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 foregående 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.
Rådmannen orienterer kommunestyret, formannskapet og kontrollutvalget om den
økonomiske situasjonen i løpet av året. Det er viktig at informasjon 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 total lånegjeld. Det er fortsatt nødvendig å styrke
handlingsrommet gjennom stramme driftsbudsjett, slik rådmannen legger opp til.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke kommentarer til Malvik kommunes
årsregnskap for 2016 og anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet.
Hommelvik den 26.04.17.
Randi Eikevik
Leder av kontrollutvalget
Kopi: Formannskapet

