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1. Kontrollutvalget tar Overhalla kommunes årsberetning for 2018 til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til kommunestyret
vedrørende Overhalla kommunes årsregnskap for 2018.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for fremleggelse i forbindelse
med behandlingen av årsregnskapet.

Vedlegg
Uttalelse til Overhalla kommunes årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2018 Overhalla kommune
Overhalla Årsregnskap 2018
Årsmelding 2018
Saksutredning

Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på og anvendelsen av de
midlene som er stilt til rådighet. Årsregnskapet må sees i sammenheng med
kommunens årsmelding - hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og hva
som er oppnådd. Sammen er derfor disse blant de viktigste dokumentene en
kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet 2018
Årsregnskapet for 2018 viser hhv. brutto driftsinntekter på kr 347 842 655 og -/utgifter
på 339 473 031.- som gir bruttodriftsresultat på kr. 8 369 624.-.
Driftsregnskapet – nøkkeltall

Regnskap 2018

Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års
avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk

Budsjett
2018
243 398 290 240 484 373
3 740 811 · 3 600 631
28 416 661
25 635 267
6 522 205

28 156 405
24 555 774
0

Regnskap 2017
239 636 351
11 955 020
35 338 525
41 596 645
5 696 900

Investeringsregnskapet 2018
Dette regnskapet viser et finansieringsbehov på 63 506 127.- og er gjort opp i
balanse.

Årsberetningen for 2018
I årsberetning for 2018 er det redegjort for kommunens drift og aktivitet gjennom året.
Revisjon
Revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, forskrift og god
kommunal revisjonsskikk krever. Revisor skal også vurdere risikoen for at det kan
foreligge feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil.
Overhalla kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor
tilfredsstiller de krav som er stilt i kommunelovens §§ 78 og 79 og i forskrift om
revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
Ved vesentlige mangler og svakheter ved økonomiarbeidet og regnskapsføringen
(årsregnskapet), vil revisor måtte avgi sin revisjonsberetning med forbehold for
virkningen av disse. Er summen av avdekkede feil omfattende vil revisor ikke kunne
anbefale at regnskapet blir godkjent slik det foreligger (negativ revisjonsberetning).
Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap. Det vises her til
forskrift om kontrollutvalg § 7, hvor det bl.a. heter:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet / kommunerådet eller fylkesutvalget / fylkesrådet i hende tidsnok til at
det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret / fylkestinget.
Revisors beretning 2018
For 2018 har revisjonen avgitt beretning 10.04.2019. Beretningen er avgitt uten
merknader, presiseringer og forbehold; ren beretning
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

En viser til revisor sin avgitte beretning den 10.04 2019.
Revisors konklusjon at årsregnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling
av kommunens finansielle stilling pr. 31.12.2018. Revisors øvrige konklusjoner om
budsjett, registrering og dokumentasjon er uten merknader.
Det anbefales at kontrollutvalget avgir en uttalelse i tråd med forslaget gitt i vedlegg.
Kontrollutvalget har imidlertid anledning til å knytte kommentarer opp mot
årsregnskapet og årsberetningen.

