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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 17/85    

 

 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2016  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre godkjenner kommunens årsregnskap for 2016. 

2. Træna kommunestyre tar årsmeldingen for 2016 til orientering 

3. Træna kommunestyre vedtar følgende disponering av regnskapsmessige overskudd, kr  

1 370 252,77 avsettes til disposisjonsfond. 

 

 

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 med noter for 2016 ble avlagt 28.03.2018 Fristen 

var 15.02.2017.  

Årsmeldingen 2016 ble oversendt revisjonen 7.12.18, fristen var 31.03.2017. 

Revisjonsberetning forelå 13.2.19 og ble behandlet i kontrollutvalget 19.2.19 

 

Vurdering: 

Regnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 370 353.  

 

Det er overført kr 882 136 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet, som er 117 864 

mindre enn budsjettert. Årsaken er at det ikke er behov for hele overføringen til finansiering 

av investeringene. Finansieringen av investeringsbudsjettet skal i utgangspunktet følge 

budsjettet, men det skal ikke inntektsføres mer enn det investeringsregnskapet har behov for. 

 

Den totale budsjetterte investeringsrammen for anleggsmidler var på Kr. 2 239 000 uten mva. 

Regnskapet viser en investering på kr 2 427 436 inkluder mva. og uten mva kr 2 007 749 

 

Salg av boliger og et ekstraordinært utbytte ble avsatt på ubundet kapitalfond med  

kr 6 000 000 

 

Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er forbedret, fra 2,3%  i 2015 til 5,1% i 2016. 

Disposisjonsfond i forhold til driftsinntektene er uendret fra 2015 på 9,1%. Korrigeres 

disposisjonsfond for udisponible midler utgjør fondene 5,7% av driftsinntektene.  
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Netto lånegjeld utgjør 78,6% av driftsinntektene i 2016 gjennomsnittet på landsbasis er 

73,5%. Det er ikke foretatt nye låneopptak til investering i 2016, men lånebelastningen er 

fortsatt stor. Træna kommune har utfra disse måltallene et moderat økonomisk handlingsrom. 

 

Vedlegg 

Særutskrift fra kontrollutvalget protokoll sak 03.2019. 

Træna kommune - revisjonsberetning 2016. 

Regnskap og årsberetning for 2016. 

Hovedoversikter og noter 2016. 

 

 

Træna 11.03.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


