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SAKSPROTOKOLL _ KONTROLLUTVALGET I STEIGEN
Saksbehandler: LarsHansen

Saksgang

KontrollutvalgetiSteigen 26.04.2016

09/16

09/16 Arsregnskap Steigen kommune 2015 - ttttalelse fra kontrollutvalget
RAdmann Torben Marstrand og avdelingsleder Ashild Ssrensen motte fra administrasjonen for
redegjore og svare pA sporsmil.

i

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 26. aprit 2016 behandlet Steigen kommunes irsregnskap fbr 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen for 2015 og
rAdmannens irsberetning for 2015.
Kontrollutvalget mener at presentasjon av dLrsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og noter
samt ridmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk
av Steigen kommunes aktivitet i 2015.

I henhold til kommunelovens

$ 48 nr 5 skal det

i arsberetningen gis opplysninger om tiltak som er

iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for i sikre betryggende kontroll i virksomheten. Dette er
ikhe ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere irs irsberetninger gir opplysninger om dette. slik at
beretningen kommer i samsvar med lovens kav.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig merforbruk
(underskudd) med kr l0 544 590.
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til
Steigen kommunes Arsregnskap for 2015.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 26. april20l6 behandlet Steigen kommunes firsregnskap for 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen for 2015 og
ridmannens irsberetning for 2015.
Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhorende spesitikasjoner og noter
samt r6dmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk
av Steigen kommunes aktivitet i 2015.

I henhold til kommunelovens

$ 48 nr 5 skal det i irsberetningen gis opplysninger om tiltak som er
iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for 6 sikre betryggende kontroll i virksomheten. Dette er
ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere irs irsberetninger gir opplysninger om dette. slik at
beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet fbr 2015 viser et regnskapsmessig merlorbruk
(underskudd) med kr l0 544 590.
Utover dette og det som fremgAr av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til
Steigen kommunes irsregnskap for 2015.

Rett utskrift:
Dato: 26. april 201

Saksprotokoll sendt:
Steigen kommunestyre, kopi ti I fbrmannskapet
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