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Side 2  

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Øyvind Hauken Arkiv: 212   

Arkivsaksnr.: 11/363   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/11 Formannskapet 11.08.11 

57/11 Kommunestyret 01.09.11 

44/11 Formannskapet 30.08.11 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: 

Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2010 godkjennes.  

 

Mindreforbruket på kr. 3 326 037,71 disponeres som følger: 

 

- Netto premieavvik og andre føringer vedrørende pensjon på kr. 2 285 156,35 overføres 

bundet driftsfond for premieavvik pensjon. 

- Resterende på kr. 1 040 881,36 overføres disposisjonsfond 

 

 

Innstilling: 

Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2010 godkjennes.  

 

Mindreforbruket på kr. 3 326 037,71 disponeres som følger: 

 

- Netto premieavvik og andre føringer vedrørende pensjon på kr. 2 285 156,35 overføres 

bundet driftsfond for premieavvik pensjon. 

- Resterende på kr. 1 040 881,36 overføres disposisjonsfond 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.08.11 sak 41/11 

 

Behandling: 

 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2010 godkjennes.  

 

Mindreforbruket på kr. 3 326 037,71 disponeres som følger: 

 

- Netto premieavvik og andre føringer vedrørende pensjon på kr. 2 285 156,35 overføres 

bundet driftsfond for premieavvik pensjon. 

- Resterende på kr. 1 040 881,36 overføres disposisjonsfond 
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Tilleggsopplysninger i forbindelse med ny behandling i formannskapet: 

Kontrollutvalget har behandlet saken i møte mandag 22.8.11. Deres vedtak følger vedlagt. Det 

viser seg at i henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 7 skal kopi av uttalelsen til 

kontrollutvalget være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 

formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Dette synes også 

hensiktsmessig da kontrollutvalget denne gangen har gjort et nokså omfattende vedtak. 

Rådmannen finner imidlertid ikke grunnlag for å endre min innstilling i saken. 

 

Saksutredning: 

Jeg viser til følgende bestemmelser i kommuneloven vedrørende årsregnskap og årsberetning 

for kommuner: 

 

§ 48. Årsregnskapet og årsberetningen.  

1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning.  

2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og 
anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i 
årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet 
avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal 
regnskapsskikk.  

3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på 
grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk 
styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av 
regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.  

4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år 
regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under 
særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige 
endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere 
to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at 
kommunen eller fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet 
punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at 
underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over 
mer enn ti år.  

5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å 
bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av 
virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av 
vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres 
for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det 
gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for 
tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og 
for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme 
formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.  

6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, 
årsberetningen og regnskapsføringen.  

 

Vedlagt følger regnskap og årsberetning for 2010, samt revisors uttalelse. 
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Formannskapet skal innstille overfor kommunestyret. 

 

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 3 326 037,71, hvorav kr. 2 285 156,35 er 

premieavvik og andre føringer vedrørende pensjon. Sistnevnte foreslås overført bundet 

driftsfond for premieavvik pensjon. Resterende mindreforbruk på kr. 1 040 881,36 foreslås 

overført disposisjonsfond. 

 

Kontrollutvalget behandler trolig saken i møte uke 33 slik at deres vedtak vil være klart til 

kommunestyrets behandling 01.09.2011. 

 

Regnskap og årsberetning for Båtsfjord havn vil bli behandlet senere da det ikke foreligger. 

 

 


