REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2014

1. Revisionsnämnden sammansättning och verksamhet
Nämnden har sammanträtt sex gånger i ärenden som gäller verksamhetsåret 2014.
Revisionsnämndens ledamöter och ersättare under verksamhetsåret:
Ledamot
Sten Bobacka, ordförande
Marianne Rahja, viceordförande
Annika Sirkka
Hans Jungar
Erik Björkskog

Ersättare
Marina Finholm
Britt-Marie Granholm
Katarina Barkar
Kurt Nygård
Kaj Wiik

Den lagstadgade revisionen har utförts av Ab Vist Oy med ansvarig OFR-revisor Bjarne Norrgrann.
Kanslisekreterare Maria Peltomaa har fungerat som nämndens sekreterare.
Revisionsnämnden skall utvärdera hur de av fullmäktige uppställda målen för ekonomin och
verksamheten har uppnåtts. Revisionsnämnden har tagit del av den lagstadgade revisionens rapport
gällande de i revisionsplanen ingående tyngdpunktsområdena. Tyngdpunkten detta år har varit lagd
på tekniska och miljösektorn.
Nämnden har under året hört tekniska chefen och
byggnadsinspektören och har inget att anmärka.
Nämnden har tagit del av den sammanfattande slutrapporten från revisionen 2014, balansanalysen
och revisionsberättelsen som undertecknats av OFR Bjarne Norrgrann.

2. Hur målen för verksamheten och ekonomin har uppnåtts
De centrala målsättningarna i budgeten har till största del uppnåtts, sid. 8-10 i bokslutet.
Vid genomgång av måluppfyllelsen inom olika verksamhetsområden konstateras följande:
-

Liksom under många tidigare år visar räkenskapsperiodens resultat ett överskott. Resultatet
är 1 369 t€, vilket är 1 613 t€ bättre än det ursprungligen budgeterade resultatet på -244 t€.
Det samlade överskottet är nu 11 219 t€.

-

Nämnderna har överlag uppfyllt de uppställda målsättningarna.

3. Övriga noteringar
-

Revisionsnämnden har följt med verksamhetsutvecklingen på Köpmanholmen. Det nya
konceptet har varit ekonomiskt fördelaktigare för kommunen och resultatmässigt har en klar
förbättring skett.

-

Noteras att kommunen nu har redskap för den interna kontrollen.

4. Systemet för utvärdering
Enligt kommunallagens § 13 skall kommunfullmäktige i budgeten fatta beslut om de centrala målen
för verksamheten och ekonomin. Därför skall ur bokslutet klart framgå, vilka dessa centrala mål är.
För alla de i budgeten uttryckta övriga målsättningarna för de enskilda verksamheterna bör
måluppfyllelsen eller graden av måluppfyllelse redovisas i bokslutet.
Nämnden konstaterar, att presentationen och exaktheten i rapporteringen av måluppfyllelsen har
uppnått god och överskådlig nivå och måluppfyllelsen kan nu tydligt avläsas. Bokslutet kan utgöra
grund för utvärdering på revisionsnämnds- och kommunfullmäktigenivå.

5. Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras, att kommunens ekonomi är god och att verksamheten har
skötts på vederbörligt sätt. Revisionsnämnden ger ett gott betyg åt de redovisningsskyldiga. Vid
fullföljandet av vår lagstadgade uppgift har vi inte funnit orsak till andra värderingar än de som
presenteras i denna utvärderingsberättelse, i styrelsens verksamhetsberättelse och i revisorns
rapport samt i revisionsberättelsen.
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