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Investering – ikke budsjettert i regnskap - sluttrapport
Saksdokumenter:
- Sluttrapport – mot boliger kommunestyret sak 21/18
- Rådmannens årsberetning for 2017 (ikke vedlagt)
- Årsoppgjøret 2017 Folldal kommune sak 12/18 03.05.18 (ikke vedlagt
Saksopplysninger:
Ved behandling av årsregnskap 2017 i møte den 03.05.18 sak 12/18 gav kontrollutvalget
følgende uttalelse:
Kontrollutvalget har i møte 3. mai 2018 behandlet Folldal kommunes årsregnskap for 2017
som er avgitt av rådmannen og regnskapsansvarlig. Årsberetningen er avgitt av rådmannen.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning
og revisjonens beretning, datert 16. april 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.
Kontrollutvalget har merket seg at Folldal kommunes regnskap for 2017 viser
kr. 113.650.409 til fordeling drift og et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på
kr. 0.
Kontrollutvalget har videre merket seg at revisjonsberetningen for 2017 er avgitt
med et forbehold om budsjett:
Årsbudsjett er en bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i
regnskapsåret. Det følger av kommuneloven at investeringsbudsjettet er ettårig, dvs.
at bevilgningene gjelder for budsjettåret og framkommer slik de er vedtatt og fordelt i
budsjettskjema 2B.
Regnskapsskjema 2B viser vesentlig merforbruk i forhold til regulert budsjett. 9
prosjekter har et merforbruk over kr. 50.000 og utgjør samlet et merforbruk på kr.
8.565.033.
5 av prosjektene har et regulert budsjett på kr. 0.
Med unntak av forbeholdet om budsjett har kontrollutvalget ingen merknader til Folldal
kommunes årsregnskap for 2017.
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------------------------------------------------------------------------------------------------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 2017.
Saksvurdering:
I årsrapporten til rådmann er det gitt en forklaring til store avvik på investering.
Den største avviket er knyttet til manglende budsjettering av MOT/omsorgsboliger i budsjett
2017.
Til møte i kommunestyret den 14.06.18 er det laget en sluttrapport for prosjektet, MOTboliger som følger vedlagt.
Rapporten/byggeregnskap for prosjektet viser mindreforbruk kr. 1.868.000, da sammenholdt
mot revidert budsjett foretatt ved behandling av årsregnskapet.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar sluttrapport prosjekt MOT-boliger til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget i Folldal kommune

Sak nr. 20/2018

