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Regnskap 2016 

Gjort opp med historisk stort overskudd 
 

Driftsregnskapet gjøres opp med regnskapsmessig 

overskudd på 81,6 mill kr. Netto driftsresultat er 115 mill 

kroner og utgjør 5,7 % av driftsinntektene.  

Regnskapet for 2016 bekrefter at den økonomiske 

omstillingen har gitt varig virkning. Dette viser at 

kommuneorganisasjonen fortsetter å levere på samme 

gode måte som de siste årene, sier rådmann Hugo Thode 

Hansen. 

Spesielt positivt er det at tjenesteområdene samlet sett 

har netto mindreforbruk, og særlig at Helse og omsorg 

leverer bedre enn budsjettert, fortsetter Hansen. 

Ansatte, tillitsvalgte og folkevalgte har alle bidratt.  

Over tid har vi etablert gode rutiner og systemer for 

budsjettoppfølging og gode prosesser tilknyttet disse. 

Dette har bidratt til å etablere en rotfestet kultur for god 

økonomistyring. God samhandling med tillitsvalgte og 

folkevalgte har også vært viktig for et historisk godt 

resultat, avslutter rådmann Hugo Thode Hansen. 

 

 

Årsregnskapet for 2016 er oversendt revisjonen i dag 14.02.2017.   

Revisjonen skal avgi revisjonsberetningen snarest, og senest 15.04.2017. 

 

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk 

(overskudd) på kr 81 605 690,39 

 

Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på 115 mill kr, som utgjør 5,7 

% av driftsinntektene. Tilsvarende tall for 2015 var 31,6 mill kr/1,7 %. 

 

Høyere frie inntekter (skatt og rammetilskudd), lavere netto renteutgifter 

og avdrag samt lavere netto pensjonsutgifter, er sammen med god 

virksomhetsstyring de viktigste årsakene til det positive resultatet. 
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Store investeringer medfører økte rente- og avdragsutgifter i årene 

fremover og gjør at ytterligere omstillinger er nødvendig for å 

opprettholde budsjettbalansen i kommende år. 

 

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse uten strykninger. 

Investeringene i 2016 var på 190 mill kr, herav er 130 mill kr finansiert 

med lån. Kommunens langsiktige gjeld er 2,521 milliarder kr ved 

utgangen av 2016. Det tilsvarer ca kr 100.000 pr. innbygger og utgjør 

124 % av driftsinntektene. Den langsiktige lånegjelden har økt med 67 

mill kr fra 2015. Den er fremdeles svært høy både i forhold til normtall og 

landsgjennomsnittet. 

 

Regnskapstallene gjennomgås og analyseres nå av administrasjonen. 

Vesentlige avvik vil bli kommentert i årsrapporten. 

 

Ytterligere informasjon framkommer av vedlagte regnskapsdokument og 

foiler fra presentasjon av regnskapet for formannskap, tillitsvalgte og 

presse 14.02. 2017. 

 

 

Harstad, 14.02. 2017 

 

 

 

Hugo Thode Hansen| 

rådmann 

 

 

John G. Rørnes     Rita Kristensen 

økonomisjef     regnskapsleder  

 

  

 

Vedlegg: regnskap 2016 

  foiler fra presentasjon 14.02. 2017 

 

 

 

 


