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Årsoppgjøret 2016 Tynset kommune
Administrasjonen og oppdragsansvarlig revisor, KPMG AS, er innkalt for å gi utvalget en
orientering om årsregnskapet.
Saksdokumenter:
- Årsregnskapet 2016 for Tynset kommune (utsendt direkte fra kommunen)
- Rådmannens årsberetning for 2016 (utsendt direkte fra kommunen)
- Revisjonsberetning datert 07.04.2017
- Forslag til kontrollutvalgets uttalelse
Saksopplysninger:
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 samt forskrift om revisjon § 5 skal:





årsregnskapet være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar.
årsberetning være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
revisjonsberetning avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap ikke
foreligger.
årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret/fylkestinget senest 30. juni, seks
måneder etter regnskapsårets slutt.

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.
Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noteopplysninger.
Årsregnskapet skal vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunen har brukt i
årsbudsjettet.
KPMG AS har gjennomført årsrevisjonen for Tynset kommune i samsvar med
kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk.
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Kommunens årsregnskap er revidert av KPMG AS, og revisors beretning er utstedt den
07.04.2017



Driftsregnskapet er avlagt med et overskudd (regnskapsmessig mindreforbruk) på
kr 2.814.985 (mot kr 0 i 2015)
Regnskapet viser kr 335.735.774 til fordeling drift (mot kr. 319.738.408 i 2015)

Revisjonsberetning er avgitt uten forbehold eller presiseringer.
Sekretariatet mener det ikke har fremkommet forhold som må omtales spesielt i uttalelsen fra
kontrollutvalget. Sekretariatet mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne
av regnskapet god oversikt over kommunens økonomi og resultatet av virksomheten i
regnskapsåret 2016.
Dersom ikke noe særskilt fremkommer under behandling av årsregnskapet har sekretariatet
følgende forslag til uttalelse:
Kontrollutvalget har i møte 20. april 2017 behandlet Tynset kommunes årsregnskap for 2016
som er avgitt av rådmannen og regnskapsansvarlig. Årsberetningen er avgitt av rådmannen.
Regnskap og årsberetning for 2016 er avlagt rettidig.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning
og revisjonens beretning, datert 07.04.2017. I tillegg har ansvarlig revisor og
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.
Kontrollutvalget har merket seg at Tynset kommunes regnskap for 2016 viser
kr 335.735.774 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr 2.814.985.
Kontrollutvalget har ikke andre merknader til Tynset kommunens årsregnskap for
2016.
Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende
spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av de forhold som årsberetningen til rådmannen omhandler.
Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og
årsberetning for 2016.
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Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tynset kommunes årsregnskap for 2016 oversendes
kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:
Økonomisjef gjennomgikk hovedtall med budsjettavvik for året 2016 og nøkkeltallene fra
Kommunal Rapport. Rådmann og økonomisjef svarte utfyllende på spørsmål fra utvalgets
medlemmer underveis. Revisor refererte til revisjonsberetningen som ikke hadde noen
merknader til årsregnskap og årsmelding for Tynset kommune 2016.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Tynset kommunes årsregnskap for 2016 oversendes
kommunestyret med kopi til formannskapet.
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