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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2016 og
oversender denne til kommunestyret med kopi til formannskapet.
Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse om årsrengskap og årsberetning 2016 (utkast)
Revisjonsberetning 2016
Årsberetning og regnskap 2016

Saksutredning
Årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret etter innstilling fra
formannskapet. I følge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §
7 skal kontrollutvalget, etter at det blir forelagt revisjonsberetningen, avgi en
uttalelse til kommunestyret. Denne skal foreligge for formannskapet tidsnok til at
formannskapet kan ta hensyn til denne i sin behandling.
Hemne kommune har avlagt årsregnskap og årsberetning for 2016 som ligger
vedlagt saken (som egen fil på Ipad). Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold
som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av
virksomheten, samt en del punkter som reguleres i kommuneloven § 48 nr. 5 og
forskrift.
Hemne kommune har i mange år hatt en stram økonomi med betydelige
driftsunderskudd. I 2016 har kommunen klart å oppnå et positivt brutto
driftsresultat, altså at man ikke bruker mer penger i drifta enn driftsinntektene.
Kommunen har et mindreforbruk i 2016 på 8,8 millioner kr. 1,2 millioner av dette
kommer fra mindreforbruk i driften. Store deler av det øvrige mindreforbruket
skyldes større tilskudd til flyktninger.
Investeringsnivået i kommunen har i mange år vært lavt, men dette øker nå i
forbindelse med investeringer i Sodin skole.
I sine kommentarer til regnskapet trekker rådmannen frem at kommunen fortsatt
har en stor utfordring fremover med synkende elevtall i skolen og økende antall
eldre som gjør det nødvendig å vri ressurser fra skole til pleie og omsorg.
Viktige nøkkeltall fra regnskapet finnes i Økonomisk oversikt på
regnskapsdokumentets side 50 og utover. Regnskapet er gjort opp med et positivt
brutto driftsresultat på kr 3 398 783, som viser at kommunens driftsinntekter i 2016
har vært høyere enn utgiftene, noe som skyldes betydelig høyere inntekter enn
budsjettert. Kommunen har jobbet med å redusere driftsunderskuddet over flere år,

med stramme økonomiske rammer og god budsjettdisiplin, og er nå i stand til å
sette av midler på disposisjonsfond og er mindre avhengig av finansinntekter.
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 8 835 554 etter at vel 15 millioner kroner er
satt av til fond. 7,9 millioner av dette er satt av til fritt disposisjonsfond som er med
på å øke det fremtidige økonomiske handlingsrommet.
Skatteinntektene er omtrent som budsjettert, rammetilskuddet marginalt høyere,
mens finansinntektene er lavere. Kommunen har likevel høyere driftsinntekter enn
budsjettert, blant annet på grunn av flyktningetilskudd, refusjon av sykepenger
m.m. Mye kan tyde på at inntektsnivået er uvanlig høyt i 2016, slik at den
økonomiske situasjonen på sikt fortsatt vil være stram.
Regnskapet er revidert av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge IKS. I tråd med
kommuneloven, forskrift og god kommunal revisjonsskikk vurderer revisor om
årsregnskapet og årsberetningen er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og om
det gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunen per 31.12.
Revisor har med dette som bakgrunn avgitt en såkalt normalberetning.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet mener årsregnskap og årsmelding gir nødvendig informasjon om
kommunens regnskap og drift for 2016 og gir et tilstrekkelig grunnlag for politisk
styring. Sekretariatet ser ikke behov for at kontrollutvalget gjør andre særlige
påpekninger overfor kommunestyret og anbefaler at utvalget vedtar en enkel
uttalelse.

