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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 16/144   

 

 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre godkjenner kommunens årsregnskap for 2015. 

2. Træna kommunestyre tar årsmeldingen for 2015 til orientering 

3. Træna kommunestyre vedtar følgende strykninger: 

Merutgifter på drift kr 253 265 dekkes inn ved reduksjon av avsetning 

disposisjonsfond med kr 110 265 og overføring til investering med kr 143 000 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

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 for 2015 ble avlagt 11.5.2017 i balanse. Fristen 

var 15.02.2016.  

Årsmeldingen 2015 ble oversendt revisjonen 24.7.2017, fristen var 31.03.2016. 

Revisjonsberetning forelå 22.01.2018 og ble behandlet i kontrollutvalget 1.3.2018. 

 

Vurdering: 

Regnskapet er avsluttet i balanse etter at overføring fra drift til investering er redusert med             

kr 143 000 og avsetning til disposisjonsfond redusert med kr 110 265. Dette i henhold til 

strykningsbestemmelsene i forskrift om årsregnskap § 9  .Årsavslutningen 

Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk, 

skal dette reduseres ved å: 

1. 
Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets 

investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

2. 
Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere 

års løpende inntekter eller innbetalinger. 

 

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Av budsjetterte investeringsprosjekter på 2,5 

mill kr ble det kun gjennomført prosjekter til ca kr 200 000 til ikt.  

Vedtak om utlån til startlån ble vedtatt i 2014 og ikke tatt med som budsjettregulering i 2015.  

Det ble i 2015 utbetalt  kr 1 151 000 i startlån.  
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Regnskapet er blitt avlagt langt etter frist. Det er satt i gang en prosess for å komme ajour 

med senere års regnskapsavslutning.   

 

 

 

 

Vedlegg: 

Regnskap og årsmelding 2015 

Revisorsberetning av 22.01.2018 

Kontrollutvalgets behandling av 1.3.2018 

 

 

 

Træna 04.06.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       Eva-Merete Johansen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


