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Årsrapport og regnskap 2018 - Lier kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Drift:
1. Rådmannens årsrapport for 2018 tas til etterretning.
2. Følgende disponering godkjennes i forbindelse med over- og underskuddsordningen:
Etter reglene for over- og underskuddsordningen økes fondet med 4 666 000 kr. Økningen i
over- /underskuddsfondet justeres mot kommunens generelle disposisjonsfond.
3. Overskudd i driftsregnskapet på 29 755 154 kr avsettes til
a. Disposisjonsfond med kr 23 560 413.
b. Inndekning av tap i Husbanken med kr 6 194 741.
4. Disponering av disposisjonsfond
Deler av overskuddet er knyttet til ubrukte midler til formål som vil ha utgifter i kommende
år. I disposisjonsfondet avsettes følgende til konkrete formål:
-

Kultur og fritid, 175 000 kr, skjønnsmidler.
Kultur og fritid, 235 000 kr, prosjektmidler.
Lier Eiendomsselskap KF, 212 000 kr, overskudd husleie.

Investering:
5. Ubrukte investeringsmidler pr. 31.12.2018, for prosjekter som ikke er avsluttet, bevilges
opp på de respektive prosjekt i 2019. Beløpet utgjør i alt 303 445 880 kr, og finansieres mot
256 176 380 kr lån, 42 492 300 kr refusjon for merverdiavgift og 4 777 200 kr
disposisjonsfond.
Rådmannens saksutredning:

Kommunens regnskap for 2018 ble avlagt for revisjonen innenfor fristen den 15. februar 2019
og ble ferdig revidert i midten av april 2019. Det ble sendt ut en melding om foreløpig
regnskap til fristen.
Kontrollutvalget behandler regnskapet i møte 24. april 2018. Kontrollutvalget avgir uttalelse
til formannskapet og kommunestyret før årsregnskapet vedtas.
Regnskapet for 2018 endte med overskudd på resultat. Hovedtallene i regnskapet er
kommentert i årsrapporten, og rådmannen viser til denne.
Årsrapporten legges frem for hovedutvalgene til orientering og uttalelse, samt formannskapet
og kommunestyret til behandling. Den sendes også til kontrollutvalget. Årsrapporten legger
hovedvekt på inngåtte resultatavtaler, økonomisk resultat og analyser av kommunens
økonomiske tilstand.
Vedlegg:
a) Årsrapport 2018
b) Regnskap 2018
c) Revisjonsberetning for 2018
d) Møteprotokoll fra kontrollutvalget (ettersendes formannskap og kommunestyre)
e) Årsrapport VIVA 2018

