Hitra kommunes årsregnskap for 2018 - kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
13.05.2019

Saknr
23/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/218 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Hitra kommunes årsregnskap for 2018 oversendes
kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.
Vedlegg
Årsregnskap 2018
Årsberetning 2018
Revisjonsberetning Hitra kommune 2018
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet for 2018 - Hitra 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. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å
orientere om regnskap og årsberetning og svare på spørsmål.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Hitra kommune for 2018 i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder. Revisjonsberetning er avgitt 15.04.2019.
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 2018.
Regnskapet for Hitra kommune viser en sum fordeling drift på kr 270 243 000 og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14 881 285. Revisor mener at de disposisjoner som
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og det foreliggende
årsregnskapet for Hitra kommune for 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor, er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Hitra kommune gir et forsvarlig uttrykk for
kommunen sin virksomhet i 2018 og Hitra kommunes økonomiske stilling pr.
31.12.2018. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til
årsregnskapet for Hitra kommune for 2018 som det fremgår av vedlegget.

