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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskap og årsberetning 2017.
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
Vedlegg
Årsregnskap 2017 m noter.pdf
ÅrsberetningEndelig.pdf
Revisjonsberetning Skaun kommune 2017.pdf
Kontrollutvalgets uttalsle om Skaun kommunes årsregnskap 2017
Saksutredning
Årsregnskapet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. I henhold til
kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget avgi sin uttalelse om
årsregnskapet. Formannskapet skal ha uttalelsen før de avgir sin innstilling til
kommunestyret.
Skaun kommune har avlagt regnskap og årsberetning innen de frister som er fastsatt i lov og
forskrift. Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført revisjonen i samsvar med kommuneloven,
med tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonsberetning
er datert 16.4.2016 og revisor har ikke funnet avvik av en størrelsesorden som må påpekes.
Skaun kommune har for 2017 utarbeidet Årsberetning 2017 samt Årsregnskap 2017.
Dokumentene følger standarder gitt av kommuneloven med forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk. Kontrollutvalget er forelagt årsberetning og regnskap, i tråd med
kommunelovens bestemmelser.
Rådmann er invitert til møtet for å orientere om årsregnskapet og årsberetning. Revisor vil
også være tilstede.
Kommuneøkonomien
Regnskapet for 2017 at viser 439,8 millioner kroner til fordeling drift og ble gjort opp med et
regnskapsmessig mindreforbruk på 30,8 millioner kroner.
Resultatet før regnskapsmessig bruk av avsetninger og avsetninger til fond viser et netto
driftsresultat med 22,3 millioner kroner, som er 6,7% av driftsinntektene. Anbefalt måltall for
netto driftsresultat er 1,75 % av driftsinntektene.
Kommunens driftsinntekter (skatt, statstilskudd, brukerbetaling m.m.) overstiger kommunens
driftsutgifter (lønn, varer, tjenester, avskrivninger m.m.) og resultatet før finanstransaksjoner
viste for 2017 brutto driftsresultat på 14,8 millioner kroner. Finansutgiftene overstiger
finansinntektene og viser et negativt finansresultat på 25,9 millioner kroner. Når
avskrivninger på 33,3 millioner kroner motposteres mot netto eksterne finansutgifter har
kommunen et netto driftsresultat på 22,1 millioner kroner. Dette viser at kommunen har et
godt fokus på budsjettdisiplin og driftsnivå.
Enhetene i kommunen driver alle unntatt ett (eiendomsdrift) innenfor tildelte budsjettrammer
(reg.budsjett).

Kommunen har et høyt investeringsnivå, men lånegjelden er redusert noe i 2017.
Lånegjelden utgjør nå 112 % av brutto driftsinntekter, ned fra 119 % (2016). Fortsatt
driftsoverskudd er helt avgjørende for å kunne betjene gjelden i årene fremover.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Regnskap og drift 2017 er presentert gjennom oversiktlige og informative dokumenter.
Dokumentene, særlig årsberetning, gir et godt grunnlag for politisk styring.
Sekretariatets konklusjon er at det ikke har fremkommet forhold som må omtales spesielt i
uttalelsen fra kontrollutvalget. Dersom gjennomgangen i møtet ikke gir nye opplysninger kan
kontrollutvalget oversende uttalelsen til kommunestyret.
Om utvalget finner det nødvendig står utvalget fritt til å foreta eventuelle endringer i
uttalelsen før den oversendes.

