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ÅRSREGNSKAP 2019 KAUTOKEINO KOMMUNE
Melding om vedtak sendes til:
 Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens Hus, 9815 Vadsø
 VEFIK IKS, Postboks 1023, 9503 Alta
 KUSEK IKS, Postboks 95, 9615 Hammerfest
 Enhetene
Det vises til:
 Kommuneloven §48
 Forskrift om årsregnskap og årsrapport for kommuner og fylkeskommuner
Vedlegg:
1 Årsregnskap 2019 Kautokeino kommune
2 Revisjonsberetning 2019 datert 24.06.2020
3 Kontrollutvalgets uttalelse datert
Sakens bakgrunn:
Årsregnskapets obligatoriske deler er driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomisk oversikt og noter til regnskapet. Årsregnskapet skal vise
alle økonomiske midler som er kommet inn i løpet av året og hvordan midlene er
anvendt. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for
vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.
Årsregnskap for 2019 skal avlegges etter gammel kommunelov. Ny kommunelov gjelder
fra regnskapsåret 2020.Tidsfristen for å ferdigstille årsregnskapet er 15.2 etter
regnskapsårets slutt. Kommunestyret skal godkjenne årsregnskapet senest 6 måneder
etter regnskapsårets slutt. I kommunestyrets vedtak skal det fremkomme hvordan
regnskapsårets resultat skal disponeres eller inndekkes. 14. april 2020 vedtok Stortinget
en midlertidig lov som ga unntak fra krav i kommuneloven. Den midlertidige loven
utsatte fristene for revisjonsberetning og kommunestyrets godkjenning av
årsregnskapet. Utsatt frist for kommunestyret til å vedta årsregnskap er senest 15.
september 2020.
Rapporteringen til politisk nivå i kommunen følger samme opplegg som tidligere, hvor
en behandler årsberetningen og årsregnskapet i to ulike saker. Årsregnskapet, som
fremmes i denne saken, består av den pliktige regnskapsrapporteringen med noter og

regnskapskommentarer. En fyldigere rapportering for tjenesteområdene fremmes i egen
sak som årsmelding 2019.
Revisjonen har avlagt revisjonsberetningen 24.06.2020 med merknad om budsjettavvik
i investeringsregnskapet.
Vurdering:
Driftsregnskapet avsluttes med et mindreforbruk og kan forklares med følgende:
 Skattevekst ble kr 3,75 millioner mer enn budsjettert
 Premieavviket ble kr 1,4 millioner større enn budsjettert. Netto premieavvik har gitt
en inntekt i regnskapet på kr 7,4 millioner.
 Finansresultat er kr 2,4 millioner bedre enn budsjettert på grunn av lave
lånekostnader og større renteinntekter bank
 Med et mindreforbruk i driftsregnskapet var det ikke nødvendig å bruke av
disposisjonsfondet. Det ga et mindreforbruk i forhold til budsjett på 7 millioner
kroner.
 Enhetene har til sammen brukt 15 millioner kroner mindre enn budsjettert. Deler av
forklaringen ligger i at:
o Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjoner ga en merinntekt på 4,3
millioner i forhold til budsjett
o Vakante stillinger ga et mindreforbruk i forhold til budsjett. Totalt utgjør lønnsog sosiale utgifter kr 7,2 millioner mindre enn budsjettert.
 Det er overført kroner 7,5 millioner til fond. Ubrukte prosjektmidler som er overført til
fond utgjør kroner 6 millioner. Selvkostfondene er tilført kroner 694 125 og
kraftfondet er styrket med kroner 864 527.
 Av tidligere års ubrukte fondsmidler er det brukt 5,7 millioner kroner i 2019. Fra
selvkostfondene er det hentet 1,8 millioner kroner for å dekke kostnader på
selvkostområdene. Av kraftfondet er det brukt 684 401 kroner. For å dekke
prosjektkostnader i 2019 er det brukt 3,2 millioner kroner av tidligere års ubrukte
prosjektmidler.
Investeringsregnskapet avsluttes med et mindreforbruk og kan forklares med følgende:
 Tomterefusjoner på kr 216 000 som ikke var budsjettert
Ubrukte inntekter i investeringsregnskapet foreslås overført ubundet kapitalfond til bruk i
senere års investeringer.
Utsatt fremdrift i investeringene gir budsjettavvik i investeringsregnskapet.
De største prosjektene i 2019 er blant annet brannbil i Máze, utredning av ny skole- og
barnehagestruktur, digitalisering, Markan-Europan og tak Báktehárji.
Økonomiske handlingsregler:
Kommunens disposisjonsfond ved årsskiftet, etter at driftsresultat for 2019 er tillagt,
utgjør 41,670 millioner kroner. Av dette har kommunestyret vedtatt å bruke kr 16 949
480 i 2020. Etter disponering utgjør fondet kr 24 721 712, noe som er 7,4 % av brutto
budsjetterte driftsinntekter i 2020. Anbefaling fra sentrale myndigheter er at fondet bør
utgjøre minst 5-10 % av samlede driftsinntekter.
Kautokeino kommune har en renteeksponert gjeld på 53,5 % av brutto driftsinntekter i
2019. Et planlagt høyt investeringsnivå i årene fremover vil gjøre kommunen mer utsatt
for renteøkninger samt redusere handlingsrommet i drifta.

Forslag til vedtak:
1) Årsregnskap for 2019 godkjennes
2) Årets mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 15 302 772 disponeres på følgende måte:
a) Kr 15 302 772 avsettes til disposisjonsfond
3) I tillegg vedtas følgende bruk og avsetninger i driftsregnskapet:
a) Kr 7 572 945 avsettes til bundne fond
b) Kr 5 693 666 tas fra bundne fond til inndekking av driftskostnader for 2019
4) Årets mindreforbruk i investeringsregnskapet, kr 908 676, disponeres på følgende
måte:
a) Kr 908 676 avsettes til ubundet kapitalfond

