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MØTEPROTOKOLL  
 

Nannestad kontrollutvalg 
 
Dato: 18.04.2018 kl. 08:00 
Sted: Nannestad bygdemuseum, møterom 
Arkivsak: 15/00014 
  
Tilstede:  Oddvar Brekke (leder), Ellen M. Nicolaisen (nestleder), Inger J. 

Wernerson, Arild Hagen, Alfred Roland. 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Fra Administrasjonen: Økonomisjef Runar Nilsen og 

enhetsleder regnskap og lønn Hilde M. Aasen i sak 11/18.  
Fra Romerike revisjon: Oppdragsansvarlig revisor Børge 
Haukland og regnskapsrevisor Heidi Sæther.   

  
Protokollfører: Konsulent Øystein Hagen                                              

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

11/18 
15/00109-
19 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - 
Nannestad kommune 
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12/18 16/00035-5 Rapportering fra Romerike revisjon IKS 4 

13/18 
15/00260-
30 

Referater 5 

14/18 
15/00261-
29 

Eventuelt 6 

 
 
 
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. 
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Møtet hevet kl. 11:30.  
 
 
Nannestad, 18.04.2018 
 
 
 
Oddvar Brekke (sign.) 
Kontrollutvalgsleder  
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Saker til behandling 

11/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - Nannestad 
kommune 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 18.04.2018 11/18 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap 2017 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Møtebehandling 
Økonomisjef og regnskapssjef la frem Nannestad kommunes årsregnskap og 
årsrapport for 2017. 

Romerike revisjon la frem revisjonsberetningen og rapporterte fra arbeidet med 
revisjon av Nannestad kommunes årsregnskap 2017. I tillegg ble det gitt en 
orientering om vesentlighetsgrenser. 

Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.

Kontrollutvalgets uttalelse legges ved protokollen

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap 2017 vedtas, 
og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 



      Nannestad kommune 
 
      Kontrollutvalget 
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Til kommunestyret i Nannestad kommune 
 

Uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap for 2017 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget etter fremleggelse av 

revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 

kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas 

hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.  

 

Kontrollutvalget har i sitt møte 18. april behandlet Nannestad kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2017. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse: 

 Årsrapport 2017 for Nannestad kommune 

 Årsregnskap 2017 for Nannestad kommune 

 Revisors beretning for 2017 

 

I tillegg har rådmannen og revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 

aktuelle problemstillinger. 

 

Kontrollutvalget ser positivt på at Nannestad kommune har innført handlingsregler som skal 

bidra til å sikre en bærekraftig utvikling for kommunens økonomi. Følgende handlingsregler 

er innført: 

 

1. Handlingsfrihet gjennom nettodriftresultat: 

 

For å sikre framtidig handlingsrom og formuesbygging er kommunes mål et netto 

driftsresultat på minimum 1,75% av kommunens driftsinntekter. Dette er lik det anbefalte 

nivået til teknisk beregningsutvalg (TBU). TBU betrakter netto driftsresultat som 

hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser 

hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter 

og avdrag er betalt. I 2017 ble netto driftsresultat 46,9 mill. kroner og utgjør 5,3% av 

kommunens driftsinntekter. 

 

2. Framtidige reserver i form av disposisjonsfond:  

 

Hensikten med denne handlingsregelen er å ha et disposisjonsfond som ville kunne 

håndtere svingninger i kommunens økonomi uten at tjenesteproduksjonen rammes. 

Målsetningen er et disposisjonsfond som utgjør minimum 10% av kommunens 

driftsinntekter. I 2017 utgjorde samlet disposisjonsfond 19,9% av kommunens 

driftsinntekter. 



      Nannestad kommune 
 
      Kontrollutvalget 
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3. Gjeldsnivå ved finansutgifter:  

 

Formålet med denne handlingsregelen er å redusere gjeldsveksten, å bidra til å sikre 

kommunens langsiktige evne til å betjene renter og avdrag. Målsetningen i perioden er at 

netto renter og avdrag skal utgjøre maksimalt 6% av kommunens driftsinntekter. I 2017 

gikk 4,7% av kommunens driftsinntekter med til å betjene netto finans og avdrag.  

 

4. Finansiering av investeringer ved egenfinansieringsgrad:  

 

Egenfinansieringen viser hvor stor andel av kommunens samlede investeringsbehov som 

ikke er finansiert ved bruk av lånemidler. Målet er en gjennomsnittlig egenfinansiering på 

minimum 30 % av investeringskostnadene, dette for å balansere mellom år med høy/lav 

byggeaktivitet. Ved denne målsettingen unngås større økninger i gjelden. I 2017 

oppnådde kommunen en egenfinansieringsgrad på 37,9 %. 

 

 

Kontrollutvalget konstaterer imidlertid at netto lånegjeld er høy. I prosent av brutto 

driftsinntekter utgjør netto lånegjeld 96,1% i 2017, mot 95,08% i 2016. Ifølge KS må en 

gjeldsgrad på over 100% anses som risikabelt, med tanke på å kunne videreføre 

tjenestetilbudet ved økt rente. Gjeldsgraden må sees i sammenheng med disponible fond.  

 

Kontrollutvalget merker seg at det er gitt en god redegjørelse i årsrapporten av iverksatte og 

planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard og betryggende kontroll (jf. kommuneloven § 

48 nr. 5). 

 

Det vises til årsrapporten for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2017, samt 

utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene. 

 

Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 

revisjonsmerknader ved årsskiftet. 

 

Nannestad, 18.04.2018 

 

Oddvar Brekke (sign.)  

Leder av kontrollutvalget                                                    Kopi: Formannskapet 
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12/18 Rapportering fra Romerike revisjon IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 18.04.2018 12/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget fikk en orientering om revisjonens løpende arbeid.  
 
 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
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13/18 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 18.04.2018 13/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget gjennomgikk referatene.  
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 
 
 
 
  



 6  

 

14/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nannestad kontrollutvalg 18.04.2018 14/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vil be DGI om å få tilsendt inngått kontrakt med Tieto Norge om ny 
leveranseplattform for kommunene på Øvre Romerike. Kontrollutvalget vil også be 
om å få tilsendt avtale om minnelig løsning mellom Tieto og DGI (Forliksavtalen).   
 
Kontrollutvalget vil innkalle Enhetsleder for PPT for å be om en orientering 
vedrørende PPT tjenesten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


