
 

 

 
 

         

Årsregnskap 2019 - Nome kommune 
 

 

Arkivsaknr: 19/3112 

Nome Jnr.: Arkiv   Saksbehandler 

kommune 
2020006624 K1-210   Anja Kristin Salte Hjelseth 

 

Forvaltningsorgan Dato  Sak nr 

Formannskapet 02.06.2020 075/20 

Kommunestyret   

 

 

Innstilling fra kommunedirektøren: 
1. Kommunestyret godkjenner regnskapet for 2019.  
2. Driftsregnskapet er oppgjort i balanse.  
3. Investeringsregnskapet er oppgjort i balanse. 
 
(Kommunestyret gjør endelig vedtak). 

 

Formannskapet 02.06.2020: 
 
Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 
 

FS- 075/20 Vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner regnskapet for 2019.  
2. Driftsregnskapet er oppgjort i balanse.  
3. Investeringsregnskapet er oppgjort i balanse. 
 
(Kommunestyret gjør endelig vedtak). 
 

Vedlegg: 
26.05.2020 Årsregnskap 2019 320932 

14.05.2020 VTR Nome kommune revisjonsberetning 2019 320168 

14.05.2020 Rapport til KU i Nome 320167 

14.05.2020 Saksutskrift - Årsregnskap og årsmelding 2019 for 

Nome kommune - Uttalelse fra kontrollutvalget 

320166 

 

 

Faktiske opplysninger 
Etter kommuneloven er det kommunestyret selv som vedtar årsregnskapet. Vedtaket treffes 
på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Kommunestyrets vedtak skal foreligger senest 
seks måneder etter regnskapsårets slutt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig 
overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.  
 



Årsregnskapet skal etter bestemmelsene være avlagt innen 15. februar i året etter 
regnskapsåret (gjeldende for 2019). Årsregnskapet ble overlevert revisjonen 25. februar. 
Årsregnskapet følger som vedlegg til saken i PDF-format.  
 
Den videre formelle saksgang er at revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret. 
Revisors beretning er datert 07.04.2020, og følger som vedlegg.  
 
Kontrollutvalget i kommunen skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før 
årsregnskapet vedtas. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette organet 
avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Kontrollutvalget behandlet saken i 
møte mandag 14. mai, og melding om kontrollutvalgets behandling følger vedlagt. 
Kommunerevisjonens rapport til kontrollutvalget følger også regnskapssaken til 
kommunestyrets behandling. 
 
Driftsregnskapet  
Driftsregnskapet for 2019 er avsluttet i balanse.   
 
Dette er, som tidligere informert om, etter at følgende strykninger er gjennomført:  

· Overføring fra drift til investering: 2,0 mill. kr  
· Avsetning til disposisjonsfond: 2,205 mill. kr  

 
Det betyr at samlet merforbruk før strykninger var på 4,2 mill. kr.  
 
Når det gjelder vurdering av avvik mellom budsjett og regnskap for de ulike driftsområdene, 
og vurdering av kommunens økonomiske stilling på grunnlag av avlagt regnskap, viser 
kommunedirektøren til den utarbeidede årsberetningen. Årsberetningen legges fram som 
egen sak samtidig med behandling av årsregnskapet. Som tidligere antar 
kommunedirektøren at den politiske behandlingen av årsregnskap og årsberetning i 
formannskapet og kommunestyret blir sett i sammenheng selv om dokumentene formelt 
sett legges fram som 2 adskilte saker. 
 
Kommunedirektøren henviser til årsberetningen, og spesielt til pkt. 3 og omtalen av 
kommunal økonomi. 
 
Investeringsregnskapet  
Investeringsregnskapet for 2019 er avsluttet i balanse. 
 
Samlede utgifter til nybygg/nyanlegg var 44,5 mill. kr. Av dette utgjør vann- og 
avløpsprosjekter om lag 16,6 mill. kr. Det største investeringstiltaket i 2019 har vært 
avslutning av Ulefoss brannstasjon med 9,3 mill. kr. 
 
På grunn av eksterne inntekter og budsjettert bruk av fond har vi klart å dekke 
egenkapitalinnskudd til KLP innenfor investeringsregnskapet til tross for strykningen på 2,1 
mill. kr fra drift til investering.  
 

 



 

 

Ulefoss, 24.05.2020 

Kommunedirektøren 

 

 


