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Kontrollutvalgets uttalelse til Buskerud fylkeskommunens årsregnskap 
for 2019 
 

Kontrollutvalget har i møte 22.04.20, sak 2020/20, behandlet fylkeskommunens årsregnskap 
for 2019. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært årsregnskapet 2019, revisors beretning dater15.04.20 
og årsberetning 2019. I tillegg har administrasjonen og revisor deltatt i forbindelse med 
kontrollutvalgets behandling og redegjort. 

 

Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse: 

 

 

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen 

 

Driftsregnskap og budsjett 

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 160 702 062 kr.  

 

Netto driftsresultat i 2019 utgjør ca. 78,1 mill. kr, som er 1,93 % av driftsinntektene. Anbefalt 
nivå på netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er minimum 4 % for fylkeskommuner. 
Til sammenligning utgjorde netto driftsresultat 4,7 % av driftsinntektene i 2018.  

 

Skatteinntekter og rammetilskudd:  
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Skatteinntektene utgjør 1 817,4 mill. kr, som er 29,9 mill. høyere enn justert budsjett, og 76 
mill. kr høyere enn i 2018.  

Ordinært rammetilskudd i skjema 1A utgjør 1 350,4 mill. kr, som er omtrent 11,2 mill. kr 
høyere enn justert budsjett.  

 

Sektorene har samlet sett et mindreforbruk på 81,4mill. kr. Uten resultatoverføringer på 
sektorene fra 2018 på 65,6 mill. kr, ville sektorene hatt et mindreforbruk på 15,8 mill.kr. 

 

For nærmere analyse og opplysninger vises til fylkesrådmannens årsberetning. 

Investeringsregnskapet 

Det er i 2019 investert ca.593,4 mill. kr i anleggsmidler, som er 61,1 mill. kr lavere enn justert 
budsjett.  

 

Hovedårsaken til avviket mellom regnskap og justert budsjett for investeringer er at 
prosjekter blir gjennomført senere enn opprinnelig planlagt. Bruk av lånemidler er redusert 
som følge av lavere finansieringsbehov, i tråd med forskriftenes bestemmelser. Nærmere 
omtale av mindreforbrukene er omtalt i fylkeskommunens årsberetning, kap. 1.2. 

 

Budsjettavvikene er tilstrekkelig redegjort for i fylkesrådmannens årsberetning for 2019. 

 

Investeringene er i hovedsak finansiert ved bruk av lånemidler, mottatte avdrag på utlån, 
momskompensasjon og andre inntekter. Andre inntekter består i hovedsak av ekstraordinært 
utbytte i Vardar grunnet salg av vindkraftengasjement i Baltikum. Beløpet er knyttet til 
betaling av avdrag på lån, samt avsatt kr 250 mill. kr. til investeringsfond. 

 

Likviditet 

Fylkesrådmannen opplyser i årsberetningen at likviditeten anses som meget god og at 
fylkeskommunen ikke har problemer med å innfri sine løpende forpliktelser.  Årsaken til den 
gode likviditeten skyldes etterslep i investeringer, overskudd i driftsregnskapet, samt 
akkumulerte fondsmidler.  
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Kasse og bankinnskudd utgjør pr 31.12.19 ca. 1 094,7 mill. kr, som er en økning på 350,3 mill. 
kr fra 2018.  

 

Det gjøres oppmerksom på at fylkeskommunen har et akkumulert netto premieavvik i 
balansen på 259,3 mill. kr, som er en økning fra 2018 på ca. 8,5 mill. kr. Ordningen er et 
resultat av de regnskapsreglene for pensjon som ble innført i kommuneregnskapene fra 2002 
som hadde til formål å bidra til en jevnere utgifts belastning over flere år. Fylkeskommunen 
har bokført pensjonsutgiftene og premieavviket i tråd med disse bestemmelsene. 
 
 
Egenkapital 

Fylkeskommunens samlede fondsreserver er bokført med 610 mill. pr 31.12.2019, og er økt 
med 216 mill. kr fra 2018.  

 

Det er viktig at fylkeskommunen har fri egenkapital (frie fond) for å sikre langsiktig og stabil 
drift. Av samlede fondsreserver er 198,3 mill. kr frie driftsfond (disposisjonsfond) og 239,5 
mill. kr frie (ubundne) investeringsfond. Disposisjonsfondet er i 2019 økt med ca. 190,5 mill. 
kr fra 2018.  

 

Gjeld 

Total lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) pr. 31.12.2019 var på 3 377,5 mill. kr, som er en 
reduksjon fra 2018 på 205,5 mill. kr. Reduksjonen skyldes i all hovedsak ekstraordinært avdrag 
på 45o mill.kr.  

Netto pensjonsforpliktelser var ved utgangen av 2019 ca 230,7 mill. kr. Den er redusert med 
266 mill. fra 2018. 

For Buskerud fylkeskommune er gjelden pr innbygger redusert med kr 803 fra kr 12 654 i 
2018 til kr 11 853,- i 2019.Gjeld pr. innbygger pr. 31.12.2019 i Akershus var ca. kr 6 300 og i 
Østfold ca. kr 7 600. (Regnskap 2019) 

 

Noteopplysninger 

Det er utarbeidet noter i samsvar med regnskapsforskriftens minimumskrav og god kommunal 

regnskapsskikk. 

 

Tidsfrister knyttet til årsregnskapet 

Årsregnskapet er avlagt 15. februar 2020 i samsvar med gjeldende forskriftsbestemmelser. 
Det er i ettertid foretatt enkelte korrigeringer i note, og endelig regnskap ble oversendt 6. 
april 2020. 
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Årsberetning 2018 

Årsberetning ble avlagt i samsvar med forskriftens bestemmelser. 

 

Revisors beretning 

Revisor har i sin beretning datert 15.04.2020 konkludert med at årsregnskapet er avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 
Buskerud fylkeskommune per 31. desember 2019, og resultatet pr. 31.12.2019. Det er heller 
ikke avdekket spesielle forhold knyttet til budsjett, årsberetningen eller registrering og 
dokumentasjon. 

Revisor har i sin beretning under «andre forhold» omtalt for lite innestående på 
skattetrekkskonto pr.31.12.2019. Som følge av at fylkeskommunen ikke har behandlet 
skattetrekksmidler i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven, har revisor ikke 
signert skjema FR 1022 Lønns- og pensjonskostnader (kontrolloppstillingen). 

 

Avslutning 

Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som fylkeskommunens 
årsregnskap for 2019. 

 

 

 

  Vennlig hilsen 

Kari Sofie Bjørnsen 

Kontrollutvalgsleder 

 

 

 

 

 

Kopi: Fylkesrådet 


