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Saksbehandler: Kate M Larsen
Saksdokumenter:
- Hasvik kommunes årsregnskap og årsberetning for 2016 (sendt ut pr post)
- Revisors beretning (vedlagt)
Saksopplysninger:
Av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 7, fremgår at
kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet. Bestemmelsen fastsetter
kontrollutvalgets plikt til å knytte kommentarer til regnskapet med revisors beretning før
regnskapet behandles i kommunestyret. Uttalelsen fra kontrollutvalget skal stiles i original
form til kommunestyret, med kopi til formannskapet. Det er sentralt at kontrollutvalgets
uttalelse skal være formannskapet i hende før de avgir innstilling om regnskapet til
kommunestyret.
Administrasjonssjef skal ifølge Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner levere regnskapet senest 15. februar året etter regnskapsåret og årsberetning
senest innen 31. mars året etter regnskapsåret. Revisors beretning skal ihht.
revisjonsforskriften avgis av revisor uten ugrunnet opphold, og senest 15. april.
VEFIK IKS har levert revisjonsberetning, datert 27. april 2017. Beretningen er en
normalberetning.
Hasvik kommunes årsregnskap for 2016 viser kr 91 742 217,- til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 142 711,-. Investeringsregnskapet er avsluttet i
balanse.
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I tråd med bestemmelsene i kontrollutvalgsforskriften § 7, og med grunnlag i avlagt
årsregnskap og årsberetning samt revisors beretning og supplerende opplysninger anbefales
kontrollutvalget å avgi en uttalelse om Hasvik kommunes årsregnskap og årsmelding for
2016 som vist nedenfor.

Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til
formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 7:
Kontrollutvalgets uttalelse om Hasvik kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016
Kontrollutvalget har i møte 12. mai 2017 behandlet Hasvik kommunes årsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte, reviderte årsregnskapet,
administrasjonssjefens årsberetning og revisors beretning av 27. april 2017 vedrørende
årsregnskap 2016. Rådmannen og økonomileder har supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon.
Kontrollutvalget har merket seg at Hasvik kommunes regnskap for 2016 viser et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 8 142 711,-. Investeringsregnskapet er avsluttet i
balanse.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:


Revisors beretning er levert etter fristen som følge av at
Årsberetning er mottatt av revisjon 10. april 2017.

Ut over overnevnte og revisors beretning av 27. april 2017 har ikke kontrollutvalget
merknader til kommunens årsregnskap og årsmelding for 2016.
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