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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget gir følgende uttalelse om UKM Norges årsregnskap for 2017, uttalelsen
sendes fylkestinget med kopi til fylkesutvalget:
Kontrollutvalget har blitt forelagt regnskap og årsberetning for Ungdommens kulturmønstring
Norge Sør-Trøndelag for 2017 og revisors beretning. Årsregnskapet er avlagt med et netto
driftsresultat på kr -93 429, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 350 525.
Regnskapet er revidert av Revisjon Midt-Norge SA, revisjonen har avlagt normalberetning.
Kontrollutvalget anbefaler på denne bakgrunn at regnskapet for 2017 blir godkjent.
Vedlegg
Revisjonsberetning UKM Norge FKF 2017.pdf
Signert regnskap 2017.pdf
Årsrapport KOMPRIMERT
Saksutredning
UKM Norge FKF (registrert i Enhetsregisteret som Ungdommens kulturmønstring Norge SørTrøndelag FKF) er et fylkeskommunalt foretak, organisert etter kommuneloven. Foretaket er
en del av fylkeskommunen, men ledes av et eget styre som ikke er administrativt underlagt
fylkesrådmannen.
Foretaket har som oppgave å forestå organisering, utvikling og gjennomføring av
Ungdommens kulturmønstring etter en avtale mellom Staten og Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Foretakets administrasjon utarbeider i tillegg informasjonsmateriell, yter
tjenester til fylkeskommuner og kommuner som arrangerer lokale mønstringer, og har
kontakt med media, kulturorganisasjoner og andre samarbeidsparter. Kollegiet av
fylkeskultursjefer fungerer som fagråd for UKM.
Om regnskapet og revisjonsberetningen
Foretakets regnskap føres som et såkalt særregnskap etter kommunale regnskapsprinsipp, i
tråd med Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak. Regnskapet føres av regnskapstjenesten i fylkeskommunen.
Statlige rammetilskudd utgjør hoveddelen av foretakets inntekter.
Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr -93429, og et regnskapsmessig mindreforbruk
på kr 350 525.
Revisjon Midt-Norge SA mener at særregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter
og i all hovedsak gir en dekkende fremstilling av foretakets finansielle stilling.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Regnskapet kan vedtas som det foreligger, kontrollutvalget kan derfor gi en uttalelse om
regnskapet uten forbehold eller påpekninger.

