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Oppdragsansvarlig revisor Heidi Floor Julusmoen deltar i behandlingen av saken. 

Administrasjonen vil legge frem årsmeldingen i møte.  

 
VEDLEGG 

 Revisors beretning, Nord-Fron kommunes regnskap for 2018. VEDLAGT  

 Regnskap 2018 for Nord-Fron kommune.     VEDLAGT 

 Årsrapport 2018 for Nord-Fron kommune.     VEDLAGT 

 

 

BAKGRUNN 

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet følger direkte av forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner § 7:   

 

”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 

uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 

avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 

formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan 

tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 

kommunestyret/fylkestinget.”  

 

Rådmannen orienterte om resultatet i årsregnskapet for 2018 i kontrollutvalget sitt møte den 

20. februar 2019.   

 

VURDERING 

Oppdragsansvarlig revisor Heidi Floor Julusmoen starter med å orientere kontrollutvalget om 

revisjonen sitt arbeid. Sekretariatet fikk tilsendt årsrapport for 2018 pr. e-post før møtet.  

 

Revisor skal konkludere på sin revisjon av årsregnskapet gjennom revisjonsberetningen. 

Revisjonen har avlagt ”ren” revisjonsberetning, jfr vedlegg. Revisjonsberetningen kan sees på 

som revisor sin konklusjon på riktigheten av informasjonen gitt i årsregnskap/årsberetning.  

En  ”ren” beretning, eller normalberetning, forteller  at revisor ikke  har funnet vesentlig 

feilinformasjon i regnskapet som de mener interessegruppene har behov for å vite noe om. 

 

Revisor vil allikevel ofte ha oppdaget mindre forhold gjennom sin revisjon, som vil bli tatt 

opp med foretaket/kommunen utenom revisjonsberetningen. Revisor vil gjennomgå slike 

forhold i sin orientering i møtet.  

 

Driftsregnskapet for Nord-Fron ble avlagt med et positivt resultat/ mindreforbruk på 1,2 mill. 

Netto driftsresultat er negativt med ca 9,3 mill. Budsjettert opprinnelig netto driftsresultat var 

minus 11 mill, og regulert budsjettert  netto driftsresultat var minus 10,9 mill.    



 

Brutto driftsresultat kan sammenlignes med ”driftsresultatet” i resultatoppstillingen til en 

bedrift, og viser forskjellen mellom driftsinntektene og driftsutgiftene (inkl avskrivinger).  

 

Netto driftsresultat kommer frem etter at brutto driftsresultat er korrigert for netto renter og 

avdrag, og resultateffekten av avskrivningene er eliminert. Et positivt netto driftsresultat kan 

benyttes til å dekke deler av investeringene med driftsmidler eller avsettes til oppbygging av 

egenkapital. Et negativt netto driftsresultat må dekkest opp gjennom bruk av egenkapital/fond.  

 

Det er en forutsetning at de løpende driftsinntektene over tid er større enn de løpende 

driftsutgiftene. En generell tommelfingerregel har fram til nå vært at netto driftsresultat over 

tid bør ligge på rundt 3% av brutto driftsinntekter for at kommunen skal sitte igjen med 

tilstrekkelig midler til avsetninger og investeringer. Fra og med regnskapssåret 2014 

inntektsføres momskompensasjon for investeringsutgifter i investeringsregnskapet og ikke i 

driftsregnskapet, og denne regnskapstekniske endringen påvirker brutto- og netto driftsresultat 

i negativ retning. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 

(TBU) anbefaler derfor at nivået på netto driftsresultat over tid bør ligge på omlag 1,75%. 

 

Årets netto driftsresultat utgjør minus 1,6 % av driftsinntektene (mot regulert budsjett –2,1 

%). Driftsresultatet blir også påvirket av spesielle bokføringsregler for premieavvik pensjon. 

Det er ett positivt premieavvik for 2018 (innbetalt mer enn kostnad) på ca 7,2 mill. 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene var på 2,1 % i 2017, og 3,8, % i 2016.  

 

Det regnskapsmessige overskuddet er på 1.2 millioner kroner, og er hovedsakelig sammensatt 

slik: 

 

 

 Netto på virksomhetsområdet : -8,7 mill (svikt i.f.t budsjett) 

 Pensjon:   + 6,2 mill  (bedre enn budsjett)    

 Integreringstilskudd : - 1,5 mill (svikt i.f.t budsjett) 

 Konsesjonskraft:  +2,8 millioner (bedre enn budsjett) 

 Skatt/rammetilskudd : + 0,4 millioner (bedre enn budsjett) 

 Eiendomsskatt : + 1,1 mill (bedre enn budsjett) 

 Rammetilskudd/innt.utjevning: + 2,2 mill (bedre enn budsjett) 

 Renteinntekter/utgifter, avdrag + 1,0 mill (bedre enn budsjett) 

 Tap aksjefond + 2,3 mill (svikt i.f.t budsjett) 

 

 

Regnskapsmessig mer-/ mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet og består av årets 

løpende inntekter og utgifter (netto driftsresultat), samt avsetninger til fond og bruk av 

tidligere oppsparte midler. Et regnskapsmessig mindreforbruk er de midlene som er til overs 

etter at netto driftsresultat er disponert i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak.      

 

Virksomhetsområdene har et samlet underskudd på 8 680 000 kroner, noe som er 2,3 % mer 

enn netto budsjetterte utgifter. Avvikene varierer mellom de ulike områdene og er forklart 

under de enkelte områdene i årsmeldingen. 

 

Det er gjennomført investeringer for 51,3 millioner kroner som utgjør 96,7 % av regulert 

budsjett. I desember 2018 ble investeringsbudsjettet regulert ned med 93,5, mill for prosjekt 

som går over flere år. I 2019 skal investeringsbudsjettet reguleres opp igjen, sammen med 

andre pågående prosjekt overført fra 2018.  

 

Den samlede fondsbeholdningen er redusert med ca 3 mill til totalt 170 mill (173 mill) pr 

31.12.18. Av dette utgjør disposisjonsfondet (frie fondsmidler) 59,6 mill (56,1 mill). 



Disposisjonsfondet utgjør 10,4 % av driftsinntektene mot 10,1 % ved utgangen av 2017. 

Fylkesmannen opererer med 10 % som norm for en "sunn" økonomi. I forbindelse med 

utarbeidelse av kommuneplanen skal kommunen fastsette handlingsregel som omhandler 

minimal størrelse på disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. 

 

Ekstern lånegjelden i Nord-Fron er økt med 19,2 mill i 2018 og utgjør 509,6 mill pr 31.12.18, 

eller 89,1 % (88,1 %) av driftsinntektene. Det er lagt opp til en økning i lånegjeld i 

økonomiplanperioden (2019 – 2022) til omlag 555 mill. Det blir i 2019 lagt frem egen sak  

som omhandler måltall for lånegjeld i Nord-Fron kommune. 

 

Administrasjonen sin årsrapport er innholdsrik og informativ, og gir et ryddig og strukturert 

inntrykk. Rapporten er et nyttig og interessant skriv for kommunens innbyggere.     

 

  

Sekretariatet legger frem forslag til  

 

INNSTILLING 

Kontrollutvalget legger frem slik uttalelse for kommunestyret :    

 

 

 

 

 

 



Til kommunestyret 

NORD-FRON kommune 

 

 

 

KONTROLLUTVALGET SIN UTTALELSE TIL NORD-FRON KOMMUNES 

ÅRSREGNSKAP FOR 2018 

 

Kontrollutvalget har i møtet den 29.4.2019 behandlet Nord-Fron kommune sitt årsregnskap for 

2018. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefen sin 

årsmelding, samt revisjonsberetningen fra revisor, datert 12.4.2019. I tillegg har ansvarlig 

revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon. 

 

Revisor har lagt frem en normalberetning. En normalberetning forteller at revisor ikke har 

funnet vesentlig feilinformasjon i regnskapet som de mener interessegruppene bør kjenne til.     

 

Nord-Fron kommune sitt regnskap for 2018 er avlagt med ett mindreforbruk på 1,2 mill og ett 

netto driftsresultat på minus 9,3 mill (- 1,6 %). Resultatet er under fylkesmannen sin anbefaling 

om et netto driftsresultat på 1,75% av driftsinntektene.  

 

Det er gjennomført investeringer for ca 51,3 mill i 2018. 

 

Ekstern lånegjeld i Nord-Fron er økt med 19,2 mill i 2018 og utgjør 509,6 mill pr 31.12.18, 

eller 89,1 % (88,1%) av driftsinntektene. Bruttoutgifter til renter og avdrag utgjorde 6,1 % av 

driftsinntektene mot 6,4 % i 2017. Kommuneøkonomien vil være sårbar for en eventuell 

renteøkning i årene fremover. Beholdningen av frie fond er økt i perioden, og er nå på 10,4 % 

av driftsinntektene. Fylkesmannen sin anbefaling er på 10 %.  

 

Regnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk, men den økonomiske 

handlefriheten påvirkes av høy lånegjeld. Dersom en fremover ser et økt rentenivå, og lavere 

skatteinntekter til kommunene, vil den økonomiske friheten bli presset ytterligere.       

   

Ut over dette har kontrollutvalget ingen merknader til Nord-Fron kommune sitt årsregnskap 

for 2018.    

   

 

 

                                                       Nord-Fron, 29. april 2019 

 

 

 

Morten Randen   Mathias Kjæstad  Asbjørg Berget 

nestleder    leder 

 

 

 

Harald Paulsen      Sofie Kvaale 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kopi: Formannskapet 

    

 

 

 

 

 

Sortland, 25.4.19 

 

Sekretariatet ved  

Lisbeth Åsjord Tønseth 

 


