
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/1107   

Sakstittel:  REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Det fremlagte regnskapet for Lebesby kommune 2017 godkjennes. 

 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) på kr. 936 761,- avsettes til 

disposisjonsfondet. 

 

3. Udekket (investering) kr. 2 575 293,- finansieres med ubrukte lånemidler                  

kr. 1 421 300,-, samt at kr. 1 153 993,- tas av disposisjonsfondet. 

 

4. Årsberetning 2017 godkjennes. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Regnskap 2017 

Årsberetning 2017 

Revisjonsberetning  

 

 

Faktaopplysning: 

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10, skal årsregnskapet være avlagt 

innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret 

senest 6 måneder etter regnskapets slutt. 

 

Regnskapet for Lebesby kommune 2017 er avlagt den 11.02.18, og overlevert til revisjonen. 

 

Revisjonsberetningen er avlagt 13. april 2018, og vi har fått en normalberetning, og det betyr 

at den er uten forbehold eller presiseringer. Revisjon har ikke funnet noen vesentlige feil i 

regnskapet. 

 

 

Vurdering: 

 

Investeringsregnskapet 

Investeringsregnskapet er avlagt med udekket beløp på kr. 2 575 293,-, men det er 

regnskapsteknisk, jfr. årsberetningen. Beløpet må finansieres med ubrukte lånemidler, samt 

disposisjonsfondet. Vi har kr. 1 421 300,- igjen i ubrukte lånemidler (etter kommunestyret i 

april), så differansen kr. 1 153 993,- tas av disposisjonsfondet.  

 

Vi hadde følgende investeringer i 2017: IKT, 4-hjuling teknisk, vann & avløp Lebesby, 

oppgradering kommunal bolig, rådhus, utleieboliger Lebesby og Kjøllefjord og vann & avløp 



Breivikveien. 5 investeringer ble ikke ferdigstilt i 2017, og er regulert inn i budsjett 2018 i 

kommunestyret i april.  

 

Driftsregnskapet 

Driftsregnskapet er avlagt med et mindreforbruk (overskudd) på kr. 936 761,-. Tilsvarende 

tall for 2016 var kr. 4 639 541,-.  

 

Vi fikk en del høyere inntekter enn budsjettert, bl.a. frie inntekter (skatt) og 

integreringstilskudd, men vi fikk lavere inntekter enn budsjettert på eiendomsskatt, da 

kommunestyret i desember 2017 omgjorde utvidelsen av eiendomsskatteområdet til hele 

kommunen.  Vi har overforbruk på noen områder, bl.a. barnevern. 

 

 

Balanseregnskapet 

Likviditeten har vært svært bra i Lebesby kommune i mange år, og vi har ingen problemer 

med å dekke våre forpliktelser. Det at vi har et så pass stort disposisjonsfond, påvirker 

selvfølgelig likviditeten positivt. 

 

Vi ser at lånegjelden har økt de siste årene, og det betyr at vi er svært sårbar for 

renteøkninger. Dessuten har netto driftsresultat blitt lavere, og disse to faktorene er ingen bra 

kombinasjon. 

 

 

Viser for øvrig til årsberetningen for ytterligere informasjon/analyse av regnskapet. 

 

I henhold til kommuneloven § 48 nr. 3 skal det i vedtaket angis hvordan mindreforbruk og 

udekket skal disponeres/finansieres. Det foreslås at mindreforbruket avsettes til 

disposisjonsfondet og udekket finansieres med ubrukte lånemidler og disposisjonsfondet. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Synnøve Eriksen 

  Økonomisjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


