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Kontrollutvalgets uttalelse til Nes kommunes årsregnskap 2017

Kontrollutvalget har i møtet 28.05.2018 behandlet Nes kommunes årsregnskap for 2017

og vil med dette avgi sin uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet jf. forskrift om

kontrollutva lg kapittel 4.

Regnskapet revideres på en betryggende måte
Kontrollutvalget bekrefter at revisjonssjef, som er oppdragsansvarlig, oppfyller de krav

til kompetanse som fremgår av forskrift om revisjon i kommuner kapittel 5, og at

ekste rn kva I itetskontrol I fra Norges ko m m u nerevisorfo rbu nd e r bestått.

Kontrollutvalget mottok bekreftelse fra revisjonssjef 15.03.2018 på at han er uavhengig,

oppfyller sine forpliktelser og har nødvendig kompetanse og erfaring.

Kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom dialog med

revisor og kopi av brev fra revisor under løpende revisjon og revisjon av årsregnskapet.

Kommunerevisjon IKS er kommunens revisor i egen regi, og utfører revisjonsarbeidet
etter god kommunal revisjonsskikk og avtale med kommunen om å fordele selskapets

utgifter ved å fakturere revisjonsarbeidet etter faktisk tidsforbruk.

Merknader til årsregnskopet 2077 fra revisor er fulgt opp
Revisor har ikke rapportert vesentlige merknader til årsregnskapet til Nes kommune for
20L7.

Rapportering av hvordan merknader til årsregnskapet fra kommunestyret er fulgt opp
Kommunestyret har ikke vedtatt merknader til regnskapet som har krevd oppfølging i

2017.

Kontrollutvølgets uttole til Nes kommune sitt årsregnskapet for 2077
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og årsmelding til Nes

kommune for 2OL7 , revisjonsberetning for 2017 og brev fra kommunerevisjonen etter
årsavslutningen datert 08.05.2018. Ansvarlig revisor og administrasjonen har supplert
kontrollutva lget med informasjon om a ktuelle problemstillinger.
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Årsregnskapet og årsmeldingen er lagt fram i samsvar med lov og forskrifter og gir

utrykk for kommunens økonomiske stilling pr. og 3L.12.2017.

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende
spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukerne sitt informasjonsbehov. Årsregnskapet

for 2OL7 har en oversiktlig og god oppstilling, som gir enkel tilgang på informasjonen for
regnska psbru kerne.

Kontrol I utva lget o ppfo rd rer kom m u nestyret ti l;
a) å sette inn nødvendige tiltak for å bringe inntekter og utgifter i balanse i2OL8,

og sette kommunen i stand til å sette av midler til å styrke disposisjonsfondet
som buffer med uforutsette svingninger.

b) for å sikre langsiktige rammevilkår for effektiv drift for administrasjon,bør
disposisjonsfondet utgjøre minimum 25 millioner som tilsvarer 7 %o av sum

driftsinntekter, innen planperioden 2016 til 2020.

c) påse at vesentlige budsjettavvik rapporteres i tertialrapporteringen, og at
eve ntuelt nØdve nd ige budsjettjuste ringe r vedtas.

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetning og brev fra kommunerevisjonen av

08.05.2018. og anbefaler at årsregnskapet til Nes kommune godkjennes.

Nes, 28.05.2018

Bård Heio

kontrollutva lgsleder

Lars Brattested
medlem
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