Kontrollutvalget

i Bærum

Til k ommunestyret i Bærum

Kontrollutvalgets u
årsberetning 2020

kommune

ttalelse til Bærum

kommunes årsregnskap og

I henhold til forsk rift om kontrollutvalg og revi
sjon § 3 skal kontrollutvalget etter
fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse til kommunestyret
om årsregnskapet og årsberetningen. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet i hende tidsnok til at det ka
n tas hensyn til den før dette
organet
avgir sin innstilling om årsregnskapet.
Kontrollutvalget har i møte
19 . april behandlet uttalelse til Bærum
kommunes
års re gnskap og årsberetning for 2020 . Følgende dokumenter danner grunnlag for
vår uttalelse:
•
•
•

Årsbe retning 2020 for Bærum kommune
Årsregnskap 2020 for Bærum kommune
Revisors beretning for 2020

I tillegg har d irektør Organisasjon, styring og utvikling og
kommunens revisor
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.
Kontrollutvalget har me
gjeldsnivået er moderat.

rket seg at kommunens økonomi er sunn,

og at

Kontrollutvalget konstaterer at kommunen har et
netto driftsresultat
på 679 mill .
kroner. Dette er 442 mill. høyere enn budsjettert.
Dette skyldes i hoved sak
mindreforbruk i sektorene, lavere vekst i lønns
- og pensjonsutgiftene enn
forutsatt og god avkastning i forvaltningsfondet. Skatteinngangen ble lavere enn
forventet. Resultatgraden ble 5,9
prosent, som er godt over målsettingen på 4
prosent.
Bufferfond et e r kommunens reservefond, o
g utgjorde 549 m ill. ved utgangen av
2020 . Målet er at bufferfondet skal være på minimum 100 mill. i slutten av hver
handlingsprogramperiode.
Egenkapitalfinansieringen ligger på 50 %, som er målsettingen

.

Likviditets - reserv en er redusert med 378 mill. fra 201 9 og var 1 327 mill. ved
årets slutt. Dette er over målet på
300 mill., og 321 mill. høyere enn budsjettert
Det var brutto disponibelt 3,2
milliarder kroner til
investeringer i 2020 . Av de tte
er 2, 6 mrd. eller 82 prose nt brukt. Målsettingen er på minimum 70 prosent.
Årsaken til mindreforbruket er i hovedsak forskyvning mellom år.
Kontrollutvalget har merket seg at avstemming av inntektsfø

rte refusjonskrav og

.

mottatte innbetalinger fra NAV
tapsført 10,3 mill. kroner.

i lengre tid har vært utfordre

nde . I 2020 er det

Ny kommunelov har fastsatt krav til årlig rapportering av arbeid med
internkontroll og tilsyn til kommunestyret.
Kontrollutvalget vil følge opp
kommunedire ktøren s rapportering som gjøres i egen sak .
Kontro llutvalget registrerer at det i henhold til kommuneloven redegjøres i
årsberetningen for iverksatte og planlagte tiltak for å sikre høy etisk standard, og
den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling og iverksatte og
planlagte tiltak for å fremme
formålet i likestillings
- og diskrimineringsloven.
Det vises til års rapporten for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i
2020 , samt utfyllende rapportering på fokusområder og måloppnåelse innenfor
sektorene .
Revi sors beretning er avlagt uten

Bærum , 19 . april 2020

Per Arne Nyberg
Leder

Kopi: Formannskapet

presiseringer

eller forbehold 15.04.2021.

