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ÅRSREKNESKAP 2015 FOR SAMNANGER KOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET. 
 
Kontrollutvalet har i møte 20.04.2016, handsama Samnanger kommune sin årsrekneskap for 2015. 
 
Representantar for administrasjonen og ansvarleg revisor var tilstades i møtet og presenterte 
årsrekneskapen og svara på spørsmål. 
 
Av rekneskapen for 2015 har kontrollutvalet merka seg at netto driftsrekneskap er negativt med  
kr. 797 448, dvs. netto resultatgrad på – 0,4 %, sett opp mot sum driftsinntekter. Gjennomsnitt for alle 
kommunane i Noreg, utanom Oslo, ligg ifølgje opplysningar frå SSB på netto resultatgrad 3,0 % i 
2015. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) tilrår at ein over tid 
bør ha netto resultatgrad på 1,75 prosent for å ha ei forsvarleg økonomisk drift.  
 
Kontrollutvalet har merka seg kva rådmann skriv i årsmelding for 2015: 
«Kommunen sin økonomi er vanskeleg. Først og fremt skuldast det at inntektene våre frå 
kraftproduksjonen svikter. Inntektene frå sal av konsesjonskraft har stupt frå 6,3 mill. kroner i 2010 til 
1,5 mill. kroner i 2015. Det er dramatisk for ein kommune som er så avhengige av desse midlane i den 
ordinære drifte. I planlegginga vår må me nok legge til grunn at inntektene i 2015 vil vera det 
«normale»». 
 
Rådmann skriv mellom anna vidare: 
«Den økonomiske situasjonen i Samnanger kommune er krevjande. Samanlikna med andre bruker 
me fleire kroner stort sett på alle områda, og det bør derfor vera all grunn til å gjennomføra 
innsparingar utan at det fører til uforsvarlege tenester.» 
 
Vidare har kontrollutvalet merka seg revisor sin uttale og tilrådingar i revisjonsrapport nr. 6: 

• Det vert peika på investering i aksjepost som er i strid med gjeldande finansreglement. 
Kommunen si leiing er klar over forholdet. 

• Når det gjeld påløpt løn, ber revisor om at kommunen, for framtida, gjer avsetnad, slik at løna 
vert rett periodisert. 

• Revisor påpeikar at kommunen har mangelfulle skriftlege rutinar. Dokumentasjon av 
oppdaterte og korrekte rutinar er viktig mellom anna for å sikre at aktiviteten blir gjennomført 
effektivt, i samsvar med retningsliner og på ein trygg måte. Mangelfulle skriftlege rutinar gjer at 
kommunen er svært sårbar ved fråvær av nøkkelpersonell. Det vert rådd til at kommunen 
prioriterer arbeidet med å utarbeide skriftlege rutinar i 2016. 

• Revisor ber og kommunen vera merksam på føringar når det gjeld avsetjing til fond. Revisor 
aksepterer avsetjing som er gjort vedr. krav på BKK / fordring i balansen med 1 mill.kr. ut frå 
informasjon som er gjeve frå leiinga. 

• Vidare tilrår revisor at det frå 2016 vert utarbeida ein eigen plan slik at det kjem tydeleg fram 
kva som skal brukast av sjølvkostfonda. 

• Revisor peikar og på at bruk av ubundne fond i investeringsrekneskapen er høgare enn 
budsjettert beløp samtidig som bruk av lån er lågare enn budsjett. Bruken av ubundne fond 
burde vore redusert og bruk av lån justert opp. 

 
Ut over dette skriv revisor i sin revisjonsrapport at «Vi har gjennom våre revisjonshandlingar ikkje 
funne vesentlege formelle feil i den framlagde rekneskapen.» 
 
Kontrollutvalet vil rå til at kommunen prioriterar å setje fokus på forbetringsområda som kjem fram av 
revisjonsrapport nr. 6 frå Deloitte. 



 
Årsmeldinga frå administrasjonen skal utformast i tråd med Kommuneloven § 48 nr. 5 der det m.a. går 
fram at «å sikre betryggende kontroll», «etikk» og «likestilling» skal omtalast. 
 
I den framlagde årsmeldinga finn ein at det er gjort greie for dei tilhøva som er peika på i lova på ein 
god måte. 
 
Kontrollutvalet har som oppgåve å gje uttale til kommunen sin årsrekneskap. Uttalen vert gjeve med 
bakgrunn i framlagd årsrekneskap, og årsmelding frå administrasjonen, samt revisjonsmelding og 
revisjonsrapport frå revisor. Uttalen skal sendast til kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
 
Oppsummering/tilrådingar frå kontrollutvalet: 

• Kontrollutvalet merkar seg at det økonomiske driftsresultatet for 2015 er svakt, og ligg under 
både gjennomsnittet i landet og TBU sine anbefalingar. 

• Kontrollutvalet vil presisera at tilrådingar frå revisor i revisjonsrapport nr. 6 må følgjast opp. 
Det vert peika på at det vil vera særleg viktig å prioriterer arbeidet med å utarbeide skriftlege 
rutinar i 2016. 

• Kontrollutvalet merkar seg og at nivået på lånegjeld i 2015 er svært høgt, og at 
disposisjonsfondet er svært svakt. 

• Årsmeldinga for 2015 gjev ei god skildring av drifta av kommunen i året som gjekk. 
• Kontrollutvalet vil tilrå at kommunestyret prioriterer å styrka disposisjonsfondet. 

 
Ut over det som nemnd over, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalet i 
rekneskapssaka, samt revisjonsmeldinga av 06.04.2016 og revisjonsrapport nr. 6, med same dato, 
har kontrollutvalet ikkje merknader til Samnanger kommune sin årsrekneskap for 2015.  
 
 
 
 
 
Kontrollutvalet i Samnanger kommune 20. april 2016. 
 
 
Brigt Olav Gåsdal 
-Kontrollutvalsleiar- 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. 
 
 
 
 
 
Kopi til : Samnanger kommune, formannskapet.  


