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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 19/177    

 

 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Træna kommunes regnskap for 2018, med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 

2 115 708, godkjennes 

2. Mindreforbruket på kr 2 115 708 avsettes til disposisjonsfond. 

3. Rådmannens årsberetning for 2018 godkjennes. 

  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I henhold til kommunelovens § 48 pkt 1 skal det for hvert kalenderår utarbeides årsregnskap 

og årsberetning. 

Regnskapet skal behandles i henhold til kommunelovens § 48 pkt 3. 

«Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av 

innstilling fra formannskap eller fylkesutvalget. 

Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av 

regnskapsmessig underskudd.» 

 

Fakta: 

Kommunens drifts-og investeringsregnskap med noter for 2018 ble avlagt 18.07.2019,  fristen 

var 15.02.2019.  

Årsberetningen ble oversendt revisjonen 18.7.2019, fristen var 31.03.2019. 

Revisjonsberetning forelå 20.8.2019. 

Kontrollutvalgets behandling den 28.8.2019 vil bli lagt fram i møte 29.8.2019. 

 

Merknader fra revisjonen: 

Revisjon Midt-Norge SA har i brev av 20.8.2019, avgitt sin uttalelse om revisjonen av 

årsregnskapet. Revisjonen har konkludert med følgende: 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det 
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Træna kommune per 31. desember 
2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift 
og god kommunal regnskapsskikk i Norge 
 
Konklusjon med presisering om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger 
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene 
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 
Vi presiserer at det foreligger vesentlige avvik mellom regnskap og regulert budsjett i skjema 2A og 2B. 
Avvikene er forklart i årsberetningen. 
 

Revisjon Midt-Norge SA kommer også med følgende bemerkning til årsberetningen:  
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Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 

 

Vurdering: 

Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk på drift med kr 2 115 708. Årsaken er et 

mindreforbruk totalt på sektorene samt merinntekter på skatt og finans. Dette er nærmere 

redegjort for i årsberetningen. 

 

Den budsjetterte investeringsrammen for anleggsmidler var på kr 2 264 400. Regnskapet viser 

en investering på kr 1 194 042. Prosjektene ble ikke ferdigstilt i 2018 men forventes ferdigstilt 

i løpet av 2019.  

 

Det ble ikke tatt opp nye lån i 2018. Lånegjelden er på ca 50,5 millioner kroner, som er et 

høyt nivå med tanke på framtidig inndekning av høyere rente.  

 

Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er økt fra 0,4% i 2017 til 9,4% i 2018. 

Tildeling av 2,6 millioner kroner fra Havbruksfondet som ble av satt til fond var med å gi det 

gode resultatet. Totalt ble det netto avsatt til fond med ca. 4,7 millioner kroner 

 

Oppsummert har kommunen i løpet av 2018 styrket sitt handlingsrom med store avsetninger 

til fond, men pga høyt gjeldsnivå er handlingsrommet fortsatt moderat. 

 

Vedlegg: 

Årsregnskap 2018 

Årsberetning for 2018 

Revisjonsberetning 20.8.2019 

 

Kontrollutvalgets behandling i møte den 28.8.2019 vil bli lagt fram i formannskapsmøte 

29.8.2019. 

 

Træna 20.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


