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Merk tidspunkt!

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.75 77 88 00

eller postmottak@,steigen.kommune.no

Vararepresentanter som evt. skal møte vil fü nærmere innkalling over telefon.

Representantene ordner med skyss på billigste måte.
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ÅRsvrnr,DrNc 2013

PS 17114 t41345
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Eventuelt.
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Sak 16/14

Ånsvrnr,DrNc 2013

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

úrge Albriktsen
l4l4t3

Arkiv: 151

Saksnr.:
16ll4

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
30.04.2014
30.04.2014

Forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rådmannens årsmelding for 2073 til etterretning.

Saksutredning:
I henhold til kommunelovens g 48 skal kommunen for hvert kalenderår, i tillegg til
årsregnskap, også utarbeide årsmelding som skal behandles av kommunestyret.

I årsÃeldingen skal rådmannen gi en oppsummering av den kommunale virksomheten for året

før, samt opplyse om forhold som ikke direkte framgår av regnskapet. Det skal blant annet

redegjøresÌór tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk

standard i virksomheten, og det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder

likestilling i kommunen.
Formålet med årsmeldingen er å gr en tilbakemelding på hvordan de ressurser som

kommunestyret har stilt til disposisjon/bevilget er anvendt. De analyser og nøkkeltall som er

med i årsmeldingen skal også gi grunnlag for å wrdere forhold som er viktig for kommunens

stilling og resultat av virksomheten.
Ärsmeldingen består av rådmannens generelle kommentarer, økonomiske vurderinger og

avdelingenes vurdering av sin virksomhet og resultat.

Årsmeldingen vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside etter at den er behandlet av

kommunestyret.

Vedlegg: Årsmeldin g 2013
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Sak l7ll4

REGNSKAP 2013

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Hanssen
t4134s

Arkiv:212

Saksnr.:
17lt4

Utvatg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
30.04.20t4
30.04.2014

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar det framlagte årsregnskap med rådmannens

regnskapskommentarer/årsberetning som Steigen kommunes regnskap for 2013 .

2. Administrasjonen bes fremme forslag til inndekning av merforbruket i forbindelse med

første budsj ettregulering.

Saksutredning:
Regnskapet for 2013 legges fram med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 3 992 4I9,94.
,Å.rsaken til merforbruket er i hovedsak knyttet til overskridelser på driftsregnskapet og også

noe høyere netto rente- og avdragsutgifter enn budsjettert.'
Når det gjelder merforbruket, eller resultatet for den enkelte avdeling/sektor, så varierer dette

mye. Størst awik i forhold til budsjett, har helse- omsorg og sentrale styringsorganer. Samlet

resultat for tjenesteområdene viser et driftsmessig merforbruk på 5 998 mill. kr., ca. 0, 5 mill.
l<r.høyere enn for 2012. Det vises for øvrig til nærmere beskrivelse av dette i
regnskapsanalysen.
Fra 2003 og fram til og med 2013, er det kun 3 år hvor det ikke erlagl fram regnskap i
ubalanse eller med merforbruk. Dette er et alvorlig sykdomstegn på kommunens økonomi.
Beklageligvis representerer fiorårets regnskapsresultat med et merforbruk pã ca.4 mill. kr. i så

måte ikke noe unntak.
I fior økte driftsutgiftene med 4,4 yo mens driftsinntektene økte med 6,6 o/o.For 2012 var
tallene henholdsvis 7 ,9 o/o og 5,4 Yo.

Pr. i dag har kommunen et disposisjonsfond pä ca.2,3 mill kr., som eventuelt kan anvendes

til delvis dekning av merforbruket.

Det framgår av Forskrift om kontrollutvalg $ 7 at kontrollutvalget skal avgi <<uttalelse om

årsregnskapeÐ. Kontrollutvalget avgir sin uttalelse til kommunestyret, men kopi av uttalelsen

skal være formannskapet i hende < tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet

avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fflkestinget.>

Kontrollutvalget har i møte 23 . apnl 201 4 g¡ort følgende enstemmig vedtak:

Kontrollutvalget har í møte 23. april 2014 behandlet Steígen kommunes årsregnskap þr
2013. Grunnlaget þr behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen

for 2013 og rådmannens årsberetningþr 2013.
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Vedlegg: Resnskap 2013


