Det regnskapsmessige resultatet for Verran kommune i 2017 ble på 7,4
millioner kroner.
---------------------------------Det regnskapsmessige resultatet for Verran kommune i 2017 ble 7,4 millioner kroner.
Det er i første rekke økt skatteinngang og skatteutjevning samt tilskudd i forbindelse med mottak av
flyktninger som bidrar til overskuddet.
Helse- og omsorgssektoren hadde et merforbruk på tilsammen 2,8 mill kr. Oppvekstsektoren hadde
et underforbruk på 1,5 mill kr. Mesteparten av dette skyldes reduserte utgifter til overordnet ledelse,
skolematordning og skoleskyss samt økte inntekter fra andre kommuner som har barn i fosterhjem i
Verran. Malm oppvekstsenter og Folla skole brukte også noe mindre penger enn budsjettert. Driften
av kommunens eiendommer viser et overforbruk på i underkant av 0,5 mill kr. Vann- og avløp som
drives til selvkost, fikk et overskudd på ca 0,9 mill kr som er brukt til å dekke tidligere underskudd på
drift av vannforsyning. Flyktningetjenesten og voksenopplæringen brukte 2,5 mill kr mindre enn de
hadde til rådighet, samtidig som statstilskudd til integrering av flyktninger ble 2,5 mill kr høyere enn
forventet.
De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) ga merinntekter på til sammen 3,5 millioner kroner i
forhold til budsjett. Hele kommunesektoren fikk høyere skatteinntekter enn statens prognoser. Det
ser ut til at skatteveksten også i 2017 har sammenheng med ekstraordinært store uttak av utbytter
som følge av skattereformen. Merskatteveksten i 2017 må ses som ekstraordinære inntekter og
forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren.
Kommunens pensjonskostnader viser 0,4 mill kroner i høyere utgift sammenlignet med budsjett. Noe
av dette skyldes nedbetaling av tidligere års premieavvik.
Netto kapitalutgifter - utgifter til renter og avdrag på lån pluss renteinntekter og
kompensasjonstilskudd - ble nøyaktig som budsjettert.
Det samlede regnskapsmessige mindre forbruket gjør det mulig å styrke kommunens økonomiske
buffer (disposisjonsfondet) ut over det som er avsatt pr. 31.12.17 (3,6 mill kroner).
Netto driftsresultatet for 2017 er 9,2 mill kroner og utgjør 3,5 % av kommunens samlede
driftsinntekter. Statlige myndigheter anbefaler at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene
minimum bør utgjøre 1,75 % over tid.
Kommunen investerte 35 mill kroner i bygg og anlegg i 2017. Opprusting av veier, vann og avløp i
Malmlia er det største enkeltprosjektet med en investering på 28 mill kr.
Kommunens årsrapport for 2017 ferdigstilles i løpet av mars måned. Regnskap og årsrapport for
2017 behandles av kommunestyret i møte 31.05.18 etter forutgående behandling i kontrollutvalg og
formannskap.
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