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Det vises til:
-

Lov for kommuner og fylkeskommuner § 48 (gammel lov)
Forskrift 15. desember 2000 nr 1424 om årsregnskap og årsberetning (for
kommuner og fylkeskommuner)
Brev fra KMD 17.04.20 – orientering om midlertidig lov med unntak fra
kommuneloven, IKS-loven mv.

Vedlegg:
Årsrapport 2019
Sakens bakgrunn:
Alle kommuner er forpliktet til å utforme en årsberetning for kommunens samlete
virksomhet. Kommunedirektøren har ansvar for å utforme årsberetningen innen 31.03.
og fremme den for kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt, jfr. Kl §
48.
Fra 01.01.2020 trår en ny kommunelov og en ny forskrift om årsberetning i kraft, men
for 2019 skal den gamle lov og den gamle forskrift benyttes i en overgangsperiode, jfr.
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner, FOR-2019-06-070714 § 11-2, 2.ledd.
Med bakgrunn i koronasituasjonen i 2020 har revisjonen fått utvidet sin frist til å revidere
kommuneregnskapene til 15.juni 2020. Og kommunestyrene skal ha behandlet
regnskap og årsrapport innen 15.september 2020, jfr brev fra KMD.

Årsregnskap 2019 måtte korrigeres i april 2020 med bakgrunn i feil bruk av
funksjonskoder som gav feil resultat i KOSTRA rapporteringen. Når regnskapet var
korrigert måtte også årsrapporten korrigeres og ny utgave ble ferdigstilt 17.04.20.
24. juni fikk vi revisjonsberetning 2019 fra VEFIK og følgende uttalelse berørte
årsrapporten:
«Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente og er i samsvar med
lov og forskrifter.»
Årsrapport og årsregnskap skal behandles i samme kommunestyremøte. Med bakgrunn
i brevet fra KMD blir det satt opp et ekstraordinært kommunestyremøte 3. september.
Hvis det er vesentlige forskjeller mellom budsjett og årsregnskap i inntekter og utgifter
må disse forskjellene forklares i årsrapporten.
Krav til utforming av årsrapport fremkommer i kommuneloven § 48, samt i forskrift om
årsregnskap og årsberetning:
Årsrapporten skal blant annet inneholde:
 Opplysninger som ikke kommer frem i årsregnskapet og som er viktige for å
bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten.
 Opplysninger om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.
 Tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å sikre kommunen
betryggende kontroll og høy etisk standard (internkontroll).
 Kommunens tilstand når det gjelder likestilling.
 Tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å fremme likestilling og
forhindre diskriminering.
Vurdering:
Årsrapporten er utformet slik loven og forskriften krever. Opplysninger om driften i 2019
framkommer både for kommunen totalt og for hver enhet.
Årsrapporten var ferdig utformet 30.03.2020 og ble sendt til revisjonen (VEFIK) og til
Fylkesmannen. Årsrapporten måtte imidlertid korrigeres og den korrigerte utgaven var
ferdigstilt 17.04.2020 og korrigert utgave ble oversendt revisjonen og Fylkesmannen.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Kautokeino kommune sin årsrapport for 2019.

