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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet for 2017 og sender det til
fylkestinget med kopi til fylkesutvalget.
Vedlegg
Årsregnskap 2017 NT pr 030418.pdf
Underskrevet Årsberetning 2017 Nord-Trøndelag fylkeskommune 256227_233863_0
signert beretning ntfk.pdf
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap 2017, Nord-Trøndelag
Saksutredning
Ifølge kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse om
årsregnskapet til fylkestinget før dette vedtas. Kontrollutvalgets uttalelse skal være forelagt
fylkesutvalget før det gir sin innstilling om regnskapet til fylkestinget, dette for at
fylkesutvalget skal kunne ta hensyn til uttalelsen før det vedtar innstillinga. Kontrollutvalgets
uttalelse skal ligge ved saken når den behandles i fylkestinget.
Årsregnskapet for 2017 viser en sum til fordeling drift på 2,22 mrd. kr., og et
regnskapsmessig mindreforbruk på 20, 9 mill. kr. Regnskapet viser et negativt netto
driftsresultat på 15,3 mill. kr., eller -0,5 prosent. Netto driftsresultat viser at drifta er for
kostnadskrevende i forhold til inntektene. Netto driftsresultat er under det anbefalte nivået på
4 prosent.
Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde et relativt høyt investeringsnivå i 2017, 809, 6 mrd.
kr. Investeringene økte betydelig fra 2016. Det høye investeringsnivået krever god kontroll på
driften for å være i stand til å betale framtidige renter og avdrag.
Revisor mener at regnskapet er avlagt i tråd med lov og forskrift og har ikke funnet avvik som
har vesentlig betydning for årsregnskapet. Revisor anser informasjonen i årsberetningen for
å være konsistent med informasjonen i regnskapet.
Revisor og fylkesrådmannen vil være til stede og gi utfyllende kommentarer til årsregnskapet
og revisjonsberetningen i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Årsregnskapet, årsrapporten og revisjonsberetningen gir inntrykk av at fylkeskommunen har
god kontroll på økonomien og en betryggende regnskapsføring. Kontrollutvalget kan derfor gi
en uttalelse om regnskapet uten særlige påpekninger.

