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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Selbu kommunes årsregnskap for 2016
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de gir
sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.
Vedlegg
Regnskap 2016 Selbu kommune.
Årsmelding 2016 Selbu Kommune.
Nummerert brev nummer 7 til kontrollutvalget.
Revisors beretning 2016.
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2016 - Selbu kommune

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.
Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført årsrevisjonen for Selbu kommune i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk. Revisjonsberetning er avgitt 5.april 2017. Revisjonen konkluderer
med at årsregnskapet er avgitt samsvar med lov og forskrifter og i det alt vesentlige
gir en dekkende fremstilling av resultatet og regnskapsåret og den finansielle stilling
til Selbu kommune ved utgangen av 2016. Revisor har imidlertid i nummerert brev
nummer 7 og i revisjonsberetningen presisert at det er betydelig merforbruk på
ansvar 200 Helse- og sosial og at det ikke er redegjort for merforbruket i
årsberetningen. Presisering er også gjort i forhold store budsjettavvik og manglende
kommentarer i investeringsregnskapet – totalt 39,7 mill kr.
Kontrollutvalget har i tidligere år vært opptatt av at det fremkommer store avvik
mellom budsjett og regnskap og at eventuelle større avvik ikke er kommentert i
tilstrekkelig grad. Dette bedret seg i 2015, da avvikene i driftsregnskapet skyldtes at
det ikke budsjetteres med sykerefusjoner. Det er verd å merke seg revisors
presiseringer knyttet til regnskapet 2016.
Driftsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk på ca 10,6 mill kr. Dette er en
bedring av resultatet fra de foregående år, da regnskapet ble avlagt med et
mindreforbruk på 5,2 mill kr.
Økonomien har de siste 3 år hatt en god utvikling etter at det er tatt administrative
og politiske grep. Brutto og netto driftsresultat er positive, 11,2 mill kr og 19,8 mill
kr. Netto driftsresultat for 2016 utgjør 5,3% av brutto driftsinntekter. Fylkesmannen
har signalisert at netto driftsresultat over tid bør ligge på 1,75% av driftsinntektene.

Årsberetningen inneholder oversikter og viser utviklingen i viktige økonomiske
nøkkeltall over flere år. Dette gir brukerne av regnskapet og årsberetningen nyttig
informasjon.
Regnskapet er datert 22.februar 2017. Fristen er 15.februar. Årsberetningen er
datert 28.3.17, som er innenfor fristen 31.3.
Kommunens årsmelding, som også inneholder årsberetningen, foreligger og er
tilgjengelig for kontrollutvalget ved behandlingen av uttalelsen til regnskapet.
Kommentarene fra de ulike sektorer er et viktig for å få bedre innsikt i driften.
Årsmeldingen er ikke et obligatorisk dokumentet ved behandling av regnskapet, men
kontrollutvalget har i flere år signalisert at det er ønskelig å få tilsendt årsmeldingen
før kontrollutvalget avgir sin uttalelse til regnskapet. Det er svært positivt at dette nå
fungerer.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kommunen har fortsatt utfordringer i forhold til økonomien, men langt mindre enn
for noen år tilbake. Handlingsrommet er forbedret vesentlig. Regnskapsdokumentene
viser at kommunen har oversikt over den økonomiske situasjonen ved utgangen av
året og signaliserer at en fortsatt må ha fokus på økonomistyring.
Sekretariatet mener at kontrollutvalget bør anbefale kommunestyret å godkjenne
regnskapet for 2016.
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.

