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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra kommunes årsregnskap for 2017 oversendes
kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.
Vedlegg
Årsregnskap 2017 - Hitra kommune
Årsberetning 2017 - Hitra kommune
Revisjonsberetning Hitra kommune 2017
BR2018-12.04 Brev nr. 1 Vesentlig budsjettavvik
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet for 2017 - Hitra kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg § 7 uttale seg
om årsregnskapet før dette vedtas av kommunestyret. Formannskapet gir sin
innstilling om regnskapet til kommunestyret, og kontrollutvalgets uttalelse skal være
forelagt formannskapet før det vedtar innstillingen. Uttalelsen fra kontrollutvalget skal
følge formannskapets innstilling ved kommunestyrets behandling.
Årsregnskapet for 2017 viser en sum fordeling drift på kr 243 150 056, og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 792 846. Revisor har levert revisjonsberetning
med forbehold om budsjett på grunn av budsjettavviket i investeringsregnskapet.
Revisor har også sendt nummerert brev om dette. Rådmann har redegjort for
budsjettavviket i årsberetningen.
Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført årsrevisjonen for Hitra kommune for 2017 i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder. Revisjonsberetning er avgitt
12.04.2018. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen
per 31. desember 2017.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og det foreliggende
årsregnskapet for Hitra kommune for 2017.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet mener årsregnskap og årsmelding gir tilstrekkelig informasjon om
kommunens regnskap og drift for 2017 og er et tilfredsstillende grunnlag for politisk
styring. Kontrollutvalget bør bemerke overfor kommunestyret budsjettavviket i
kommunens regnskap, men kan likevel anbefale at regnskapet godkjennes.

