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Saksdokumenter:
- Karasjok kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017 (vedlegges)
- 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 18. mai 2018. Beretningen er en beretning
med forbehold, som følge av at det ikke er foretatt strykninger slik det kreves i forskrift om
årsregnskap og årsberetning, samt vesentlige budsjett avvik i investeringsregnskapet.
Karasjok kommunes årsregnskap for 2017 viser kr 187 462 077,- til fordeling drift og et
regnskapsmessig merforbruk på kr 3 815 797. Dersom strykningsreglene hadde vært fulgt vil
det regnskapsmessige merforbruket vært på kr 2 836 994.
Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Web: www.kusek.no
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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 Karasjok kommunes årsregnskap og årsmelding for
2017 som vist nedenfor.

Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til
formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 7:
Kontrollutvalgets uttalelse om Karasjok kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2018 behandlet Karasjok kommunes årsregnskap for
2017.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte, reviderte årsregnskapet,
administrasjonssjefens årsberetning og revisors beretning av 18. mai 2018 vedrørende
årsregnskap 2017. Rådmannen og regnskapsfører har supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon.
Kontrollutvalget har merket seg at Karasjok kommunes regnskap for 2017 viser et
regnskapsmessig merforbruk på kr 3 815 797,-.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
 Konklusjon med forbehold på årsregnskapet som følge av at det ikke er foretatt
strykninger slik det kreves i forskrift om årsregnskap og årsberetning.
 Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik.
Ut over overnevnte og revisors beretning av 18. mai 2018 har ikke kontrollutvalget
merknader til kommunens årsregnskap og årsmelding for 2017.
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