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Saksdokumenter:  
 Måsøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2019 (vedlegg)  

 Revisors beretning (vedlegg) 

 

 

Saksopplysninger: 

Av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, fremgår at kontrollutvalget skal avgi uttalelse 

om årsregnskapet. Bestemmelsen fastsetter kontrollutvalgets plikt til å knytte kommentarer til 

årsregnskapet med revisjonsberetning før regnskapet behandles i kommunestyret. Uttalelsen 

fra kontrollutvalget skal stiles i original form til kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

Det er sentralt at kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende før dette avgir 

innstilling om regnskapet til kommunestyret. Kommunedirektøren skal ifølge forskrift levere 

årsregnskapet senest 15. februar året etter regnskapsåret og årsmelding senest innen 31. mars 

året etter regnskapsåret. For regnskapsåret 2019 er det gitt utvidet frist for kommunestyrets 

behandling av regnskapet til 15. september 2020. 

 
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de midlene som 

er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsmelding - hvor det 

også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er oppnådd. Sammen utgjør disse 

derfor de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.   

http://www.kusek.no/
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Årsregnskapet for 2019  

Regnskapet viser samlede driftsinntekter og driftsutgifter på henholdsvis kr 166 093 000 og 

kr 159 990 000.  Regnskapet viser et brutto driftsresultat på kr 6 104 000.  

Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr 7 417 000. 

Regnskapsmessig driftsresultat viser et mindreforbruk på kr 1 720 622,86.  

Investeringsregnskapet er avsluttet i regnskapsmessig balanse. 

 

Driftsregnskapet for 2019  

 Netto driftsresultat er inklusive overførte midler fra havbruksfondet. Dette tilsvarer et 

netto driftsresultat som er 4,47 % av brutto driftsinntekter. Korrigert for tilførte midler 

fra havbruksfondet utgjør regnskapsmessig driftsresultat 1,84 % av brutto 

driftsinntekter.  Det anbefalte nivået for å opparbeide seg reserver er minimum 1,75 % 

ifølge Teknisk beregningsutvalg. Utvalget betrakter netto driftsresultat som 

hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. 

 Måsøy kommune har pr. 31.12.2019 en netto lånegjeld på kr 104,7 mill. Netto 

lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er for 2019 derav på om lag 63 %.  

For konsernet Måsøy kommune, inkludert alle kommunale foretak og eksklusive 

pensjonsforpliktelser, er total langsiktig lånegjeld hele kr 140 mill. Måsøy kommune 

bærer risikoen for de lån som kommunale foretak har tatt opp.  

 Disposisjonsfondet er kommunens buffer og ved utgangen av 2019 er fondet på  

kr 38 263 000. Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter for regnskapet 2019 

utgjør dermed om lag 23 %. 

 

Investeringsregnskapet for 2019  

Måsøy kommune sitt investeringsregnskap viser et finansieringsbehov på kr 18 773 623,33. 

Dette er finansiert ved blant annet bruk av lån, mottatte avdrag på utlån og refusjoner, salg av 

anleggsmidler, kompensasjon for merverdiavgift, overføring fra driftsregnskapet og bruk av 

avsetninger. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.  

 

Noter til regnskapet  

Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for 

forståelsen av regnskapet.  

Årsmeldingen  

Kommunens årsmelding gir en beskrivelse av driften, kommunens økonomiske situasjon, og 

investeringsprosjekter i 2019. Kommunedirektøren finner i sin innledning grunn til å påpeke 

at selv om regnskapsresultatet for 2019 er positivt, så er det mange underliggende forhold 

som gjør at kommunens økonomi er skjør, blant annet økende lånegjeld og sårbarhet for 

renteøkninger, økende pensjonsforpliktelser, økende oppsamlet premieavvik samt 

demografiske forhold. Kommunedirektøren påpeker derav nødvendigheten av fortsatt fokus 

på økonomistyring og samtidige grep for å tilpasse kommunen til kommende utfordringer. 

 

Revisjon  

Revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, forskrift og god kommunal 

revisjonsskikk krever. Revisor skal også vurdere risikoen for at det kan foreligge 

feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil.   

Måsøy kommune sitt årsregnskap er revidert av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.  
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Revisjonsberetningen  

Revisjonsberetningen skal ifølge ny kommunelov § 24-8 avgis av revisor uten ugrunnet 

opphold, og senest 15. april. For regnskapsåret 2019 er det gitt utvidet frist for revisjon til  

15. juni 2020. Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS har avgitt en revisjonsberetning med 

forbehold om budsjett, den 24. april 2020. 

 

Kontrollutvalgets uttalelse  

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap. Det vises her til forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon § 3, hvor det bl.a. heter:  

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 

årsmeldingene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.  

  

Vurdering  

Sekretariatets forslag til uttalelse er basert på en gjennomgang av ovennevnte dokumenter, 

inklusive revisors beretning. Denne er avgitt som en beretning med forbehold om budsjett, 

begrunnet med at investeringsregnskapet viser betydelig budsjettavvik.  

Det tas høyde for at det i kontrollutvalgets møte gis supplerende opplysninger av 

kommunedirektøren og revisjonen.  

Kontrollutvalget står fritt til å knytte andre kommentarer opp mot årsregnskapet og 

årsmeldingen.    
 

Årsregnskapet for Måsøy kommune for 2019 viser kr 108 115 543,32 til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 720 622,86. Det vurderes som positivt at det 

regnskapsmessige driftsresultatet utgjør 1,84 % av brutto driftsinntekter selv når midler fra 

havbruksfondet ikke er inkludert.  Det anbefalte nivået for å opparbeide seg reserver er 

minimum 1,75 % ifølge Teknisk beregningsutvalg. Dette indikerer at kommunen i 2019 har 

god balanse i kommuneøkonomien.  

 

Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2019, driftsregnskap, investeringsregnskap 

og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 

årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  

 

Årsregnskapet og årsmeldingen gir en god oversikt over den økonomiske situasjonen for 

Måsøy kommune pr. 31.12.2019. Sekretariatet vil berømme kommunedirektøren for en 

oversiktlig og informativ årsmelding.  
 

 

Sekretariatets tilrådning:  
 

Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til 

formannskapet, jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3:   

 

Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Måsøy kommunes årsregnskap 

2019. Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av ovennevnte dokumenter 

og orienteringen/presentasjonen som er gjort av kommunedirektøren og revisjonen i 

kontrollutvalgets møte.  

 

Kontrollutvalgets uttalelse om Måsøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2019:   

  
Kontrollutvalget har i møte 17. august 2020 behandlet Måsøy kommunes årsregnskap for 

2019.  Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte reviderte årsregnskapet, 
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kommunedirektørens årsmelding og revisjonsberetningen av 24. april 2020.  

Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges 

fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.   

 

Kontrollutvalget har merket seg at revisors beretning er avgitt som en beretning med 

forbehold om budsjett som følge av at investeringsregnskapet viser betydelig budsjettavvik. 

 

Årsregnskapet for Måsøy kommune for 2019 viser kr 108 115 543,32 til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 720 622,86. Årsregnskapet består av balanse pr.  

31. desember 2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 

av viktige regnskapsprinsipper. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at netto driftsresultat viser et mindreforbuk på vel kr 7,4 mill. 

inklusive overførte midler fra havbruksfondet. Dette tilsvarer et netto driftsresultat som er 

4,47% av brutto driftsinntekter. Korrigert for tilførte midler fra havbruksfondet utgjør 

regnskapsmessig driftsresultat 1,84% av brutto driftsinntekter, noe som ligger over det 

anbefalte nivået fra Teknisk beregningsutvalg på minimum 1,75 %. Dette indikerer at 

kommunen i 2019 har god balanse i økonomien. 

 

Kontrollutvalget viser likevel til kommunedirektørens omtale og vurderinger av den 

økonomiske situasjonen i årsmeldingen for 2019, herunder nødvendigheten av fortsatt fokus 

på økonomistyring og samtidige grep for å tilpasse kommunen til kommende utfordringer. 

Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering. 

 

Årsregnskapet og årsmeldingen gir en god oversikt over den økonomiske situasjonen for 

Måsøy kommune pr. 31.12.2019. Kontrollutvalget vil berømme kommunedirektøren for en 

oversiktlig og informativ årsmelding.  


