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Vestby kontrollutvalgs behandling 04.05.2016:
Sjur Authen orienterte om hovedpunktene regnskapet og svarte spørsmål.
Lars Johan Rustad foreslo å stryke 2. avsnitt i forslaget til uttalelse.
Utvalget var enige om å be rådmannen redegjøre for den tilsynelatende
uoverenstemmelsen mellom driftsregnskapet og årsmeldingen vedr resultatområdene
som ble påpekt i saksutredningen.
Rune Johansen oppsummerte revisjonsarbeidet for regnskapsåret 2015.
Votering:
Innstillingen ble, med tillegg av Rustads forslag, ble enstemmig vedtatt.
Vestby kontrollutvalgs vedtak 04.05.2016:
Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2015:
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen
fra KPMG datert. april 2016 og rådmannens årsberetning.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for
Vestby kommune for 2015.
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
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Saksfremlegg
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse om Vestby kommunes årsregnskap for 2015:
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen
fra KPMG datert. april 2016 og rådmannens årsberetning.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Vestby kommunes
årsregnskap for 2015.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for
Vestby kommune for 2015.
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
Vedlegg:
Årsmelding Vestby kommune 2015.pdf, Årsregnskap Vestby kommune 2015.pdf,
KPMGSignert revisjonsberetning Vestby 2015.pdf
SAKSUTREDNING:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor skal det, i henhold til
Kontrollutvalgsforskriften § 7, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. Forskrift om
revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v, § 5, gir bestemmelser
revisjonsberetningens innhold. Revisjonsforskriften § 5, 4. ledd nr. 3, bestemmer at
revisor også skal uttale seg om opplysninger i årsberetningen samsvarer med
årsregnskapet.
Revisjonsberetningen fra KPMG er datert 15. april d.å. og konkluderer med: ”Etter vår
mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende
fremstilling av den finansielle stillingen til Vestby kommune per 31. desember 2015 og
av resultatet for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.”
KPMG skriver også blant annet at de mener ”opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter”.
Rådmannen skriver i sin innledning til årsberetningen blant annet at « Det totale
resultatet for 2015 er på 57,5 millioner, noe som gir et driftsresultat på 5,4 prosent.
Gjennom de siste årene kan Vestby vise til resultater som er blant landets beste.»
Rådmannen skriver videre blant annet: «Samtidig er den økonomiske risikoen svært
høy for årene som kommer. Det vises her til utbygging en av eldreomsorgen og en
allerede svært høy lånegjeld med flytende rente med risiko for svingninger.»
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Sekretæren vil peke på at økte skatteinntekter, økte statlige overføringer med krav til
motytelse og økte inntekter fra brukerbetalinger har bidratt vesentlig til det gode
regnskapsresultatet i 2015.
Rådmannen opplyser at sum lånegjeld utgjør 140% av netto driftsutgifter. Dette tallet er
ær tre ganger så høyt som fylkesmannens anbefaling på 50%. Ifølge Kommunal rapport
var det bare 26 kommuner med høyere gjeld i 2015.
Sekretæren vil bemerke at det synes å være flere uoverensstemmelser mellom
driftsregnskapet og årsmeldingen for flere av resultatområdene, jf. Regnskapsskjema
1B og Årsmeldingen s. 21 og utover.
Rådmannen er invitert til møtet for å orientere om hovedpunktene i årsregnskapet og for
å svare på spørsmål.
Ås, 26. april 2016

Jan T. Løkken/s./
sekretær
Vedlegg:
1. Årsregnskapet for Vestby kommune for 2015
2. Årsberetning og årsmelding for Vestby kommune for 2015
3. Revisjonsberetningen fra KPMG for 2015 datert 15. april 2016
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