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Saksopplysninger/vurderinger
Ved fastsettelse av årsregnskapet er det formannskapet som fremmer innstilling for kommunestyret.
I henhold til forskrift om årsregnskap skal årsregnskapet forelegges kontrollutvalget til uttalelse og
utvalgets uttalelse skal følge behandlingen av saken i formannskap og kommunestyre.
Kontrollutvalget behandler sak om årsregnskap i sitt møte 29. april.
Kommunens regnskap er oversendt revisjonen og avlagt i samsvar med bestemmelser i
kommuneloven og gjeldende forskrifter. Regnskapet er revidert av Buskerud Kommunerevisjon
IKS. Revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold, men det er en merknad knyttet til selvkostfond
innen vann- og avløp som er eldre enn 5 år. Dette overskuddet skulle i henhold til retningslinjer for
kommunale betalingstjenester vært tilbakeført brukerne. Beløpet er på 1,98 millioner kroner, noe
som er ned fra ca. 2,5 millioner kroner i 2017. I løpet av 2019 vil selvkostfondene nærme seg å
være innenfor 5-årsfristen. Rådmannen vurderer at det ikke er hensiktsmessig å sette ned gebyrene
kraftig et år for så å måtte sette de mye opp året etter og har heller valgt en strategi hvor
selvkostfondene reduseres gradvis.
Driftsregnskapet ble gjort opp med et netto driftsresultat på 14,282 millioner kroner. Hovedårsaken
til dette var høyere skatteinntekter enn budsjettert, høyere inntekter knyttet til
inntektsutjevningsordningen og et lite mindreforbruk i seksjonene. Mer detaljerte årsaker til avvik
omtales i årsmeldingen.
Etter all bruk av og avsetning til fond og overføring til investeringsregnskapet er gjennomført
fremkommer et regnskapsmessig mindreforbruk på 17,006 millioner kroner.
Rådmannen foreslår å sette av mindreforbruket til disposisjonsfond fritt, slik at avsetningen kan
disponeres både i drifts- og investeringsformål senere.
I PS 178/18 vedtok kommunestyret at ubrukte tilskuddsmidler knyttet til bosetting av flyktninger i
år 1 skal avsettes til fond. Rådmannen vil i 1. tertial 2019 komme tilbake med utregning av hvor
mye som skal avsettes til eget integreringsfond.
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Investeringsregnskapet er oppgjort i balanse, men det er fortsatt noe etterslep i forhold til justert
budsjett. Etterslepet er ved utgangen av 2018 på om lag 60 millioner kroner. Hoveddelen av dette er
knyttet til VA-prosjekter.
I årsmeldingen beskrives investeringsprosjektene i detalj.
Rådmannen har i henhold til budsjettreglementets punkt 6.2 overført ubenyttede midler til samme
formål i 2019. For øvrige prosjekter foreslår rådmannen følgende omdisponeringer (1000 kr.):
Prosjektnr. Prosjektnavn
Tekst
201401 SFO-hytte
Prosjektet avsluttes og overføres prosjekt 6131 Påkostninger bygg.
6131 Påkostninger bygg
Overføres fra prosjekt 201401 SFO-hytte
230906 Strømbo Vannverk Midler overføres til prosjekt 231405 Tollamoen VA-anlegg
231405 Tollamoen VA-anlegg Midler overført fra prosjekt 230906 Strømbo Vannverk

Beløp (1000kr.)
-1 184
1 184
-1 500
1 500

Vedlegg
1 Årsregnskap 2018
2 Revisjonsberetning

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Rådmannens anbefaling
- Årsregnskapet for Øvre Eiker kommune fastsettes med et mindreforbruk på kr. 17.005.994,-.
- Mindreforbruk for 2018 overføres til disposisjonsfond fritt, konto 2565012
- Endringer i investeringsregnskapet som følger:
Prosjektnr. Prosjektnavn
Tekst
201401 SFO-hytte
Prosjektet avsluttes og overføres prosjekt 6131 Påkostninger bygg.
6131 Påkostninger bygg
Overføres fra prosjekt 201401 SFO-hytte
230906 Strømbo Vannverk Midler overføres til prosjekt 231405 Tollamoen VA-anlegg
231405 Tollamoen VA-anlegg Midler overført fra prosjekt 230906 Strømbo Vannverk

Beløp (1000kr.)
-1 184
1 184
-1 500
1 500

Begrunnelse
Regnskapet er ført i samsvar med gjeldende lov og forskrift og viser sammen med årsberetningen et
samlet bilde av kommunens økonomiske stilling i 2018.
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