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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om Sør-Trøndelag fylkeskommunes årsregnskap
for 2017, og sender det til fylkestinget med kopi til fylkesutvalget.
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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 3,91 mrd. kr., og et mindreforbruk
på 64, 2 mill. kr. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 334,1 mill. kr., eller 6,6 prosent av
driftsutgiftene. Dette er godt over anbefalt nivå, som er 4 prosent.
Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde også i 2017 et høyt investeringsbudsjett, 1,28 mrd. kr.
Investeringene er i stor grad lånefinansiert og bidrar til å gjøre fylkeskommunens økonomi
sårbar for rentehevinger.
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 har tatt forbehold om budsjettet, fordi det er store avvik mellom budsjett og regnskap
på investeringsbudsjettet. Forholdet er omtalt i nummerert brev til kontrollutvalget (vedlagt).
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. Revisors forbehold om budsjett bør omtales i kontrollutvalgets
uttalelse.

