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Kontrollutvalget i Saltdal 20.06.2()16 19/16

l9/16 Årsregnskap Saltdal kommune 2015  -  uttalelse fra kontrollutvalget

Konstituert rådmann Ronny Seljeseth og konstituert økonomisjef Elin Sollund møtte fra

administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 20. juni  2()l6  behandlet Saltdal kommunes årsregnskap for  2015.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for  2015, og

rådmannens årsmelding for  2015.

Kontrollutvalget viser til tidligere års uttalelser til kommuneregnskap. og mener fortsatt det er

nødvendig med styrket fokus på budsjettdisiplin og andre tiltak som kan gjenopprette kommunens

økonomiske handlefrihet.

Kommunens regnskap legges frem til behandling enten svært sent (regnskapsårene  2006-2009,
201  1-2015), eller forholdsvis sent (regnskapsåret  2010).  Sent avlagte regnskap svekker verdien av

styringsinfoimasjonen i regnskapet. Kontrollutvalget har i tidligere uttalelser kommentert at

regnskap har vært sent avlagt, men problemet har vedvart.

Kontrollutvalget mener for øvrig at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og

noter samt rådmannens årsberetning tilfredsstiller brukemes infonnasjonsbehov og gir et riktig

inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i  2015.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for  2015  viser et merforbruk på kr 2  668  983.

Tidligere års underskudd er ikke dekket inn  i 2015.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til

Saltdal kommunes årsregnskap for  2015.

V otering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

Kontrollutvalget har i møte 20. juni 2016 behandlet Saltdal kommunes årsregnskap for 2015.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 2015, og

rådmannens årsmelding for 2015.

Kontrollutvalget viser til tidligere års uttalelser til kommuneregnskap, og mener fortsatt det er

nødvendig med styrket fokus på budsjettdisiplin og andre tiltak som kan gjenopprette kommunens

økonomiske handlefrihet.

Kommunens regnskap legges frem til behandling enten svært sent (regnskapsårene 2006-2009,

201 1-2015), eller forholdsvis sent (regnskapsåret 2010). Sent avlagte regnskap svekker verdien av

styringsinformasjonen i regnskapet. Kontrollutvalget har i tidligere uttalelser kommentert at

regnskap har vært sent avlagt, men problemet har vedvart.

Kontrollutvalget mener for øvrig at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og

noter samt rådmannens årsberetning tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig

inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i 2015.

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2015 viser et merforbruk på kr 2 668 983.

Tidligere års underskudd er ikke dekket inn i 2015.

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til

Saltdal kommunes årsregnskap for 2015.

Rett utskrift:

Inndyr, 20. juni 2016
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Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt:

Saltdal kommune, kommunestyret
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