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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Eva-Merete Johansen Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 18/21    

 

 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Træna kommunestyre godkjenner kommunens årsregnskap for 2017 med følgende 

strykninger. Overføring til investering med 450 000 kroner og avsetning til 

disposisjonsfond med 370 198  kroner. 

2. Træna kommunestyre godkjenner rådmannens årsberetning for 2017 

 

 

 

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 2017 ble avlagt 12.6.2019 Fristen 

var 15.02.2018.  

Årsberetningen ble oversendt revisjonen 12.6.2019 fristen var 31.03.2018. 

Revisjonsberetning forelå 13.6.19 og ble behandlet i kontrollutvalget 14.6.19 

 

Vurdering: 

Regnskapet er avsluttet i balanse etter strykninger på totalt Kr. 820 198. Årsaken er 

overfrobruk på drift. Her vises til kommentarer i årsberetningen og tall fra åresregnskap på 

rammeområder. 

 

Den totale budsjetterte investeringsrammen for anleggsmidler var på Kr. 3 035 091 uten mva. 

og det er brukt Kr 1 889 739. Ikke alle prosjekt er ferdigstilt i 2017 men forventes ferdigstilt i 

løpet av 2018. 

 

Det ble tatt opp Kr. 1,8 millioner i lån til investeringer i 2017. Lånegjelden til inveseringer er 

totalt på ca kr. 53,2 millioner som utgjør kr. 117 000 pr. innbygger.   

 

Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er redusert fra 5,1% i 2016 til 0,4% i 2017. 

Det var budsjettert med et netto driftsresultat på 0.7%. Resultatet bør ligge over 1,75%  Alt 

under 1% gir ikke godt økonomisk handlingsrom på sikt. Træna har hatt gode resultat 

tidligere år og har opparbeidet et disposisjonsfond som ligger over normen som staten 

anbefaler.  Oppsumert har kommunen et moderat økonomisk handlingsrom. 
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Regnskap 2017 

Årsberetning for 2017 

Træna kommune - revisjonsberetning 13.6.2019 

Særutskrift fra kontrollutvalget, 14.6.2019 

 

 

 

 

Træna 14.06.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


