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Vedlegg: 
Dok.dato Tittel Dok.ID 
02.06.2020 Årsberetning og årsregnskap 2019 1359089 
03.06.2020 Beretning Moskenes kommune 2019 1359132 
03.06.2020 Nummerert brev nr 5 moskenes kommune 1359133 
08.06.2020 Kontrollutvalgets vedtak vedr. årsregnskapet for 2019 1359235 
08.06.2020 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019 1359236 
08.06.2020 Sak Kontrollutvalget med vedlegg - Årsregnskap MK for 

2019 
1359237 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Moskenes kommunes regnskap for år 2019, med et regnskapsmessig merforbruk 
på kr 13.943.284,93 godkjennes. 
2. Merforbruket søkes å dekkes inn etter at tidligere merforbruk er dekt inn. 
3. Den fremlagte revisjonsberetningen for 2019 tas til etterretning. 
4. Moskenes kommunes årsberetning for 2019 godkjennes. 
 
 

 
09.06.2020 Formannskapet 
 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
FS- 063/20 Vedtak: 

1. Moskenes kommunes regnskap for år 2019, med et regnskapsmessig merforbruk 
på kr 13.943.284,93 godkjennes. 
 
2. Merforbruket søkes å dekkes inn etter at tidligere merforbruk er dekt inn. 
 
3. Den fremlagte revisjonsberetningen for 2019 tas til etterretning. 
 



4. Moskenes kommunes årsberetning for 2019 godkjennes. 

 
 
 
16.06.2020 Kommunestyret 
 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
KS- 005/20 Vedtak: 

1. Moskenes kommunes regnskap for år 2019, med et regnskapsmessig merforbruk 
på kr 13.943.284,93 godkjennes. 
 
2. Merforbruket søkes å dekkes inn etter at tidligere merforbruk er dekt inn. 
 
3. Den fremlagte revisjonsberetningen for 2019 tas til etterretning. 
 
4. Moskenes kommunes årsberetning for 2019 godkjennes. 

 
 
 

Bakgrunn 
 
Kommunelovens § 46, 3 sier at kommunestyret selv vedtar årsregnskapet og at  
vedtaket ”treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet …”.  

 
Loven fastslår at årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres  
for året, samt 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. 
  
Regnskap 2019 
  
Det økonomiske hovedmålet i 2019 var å oppnå balanse. Dette var krevende og det i 
hovedsak som følge av de store utfordringene Moskenes kommune har på helse og 
omsorg og særling innenfor området ressurskrevende tjenester. Det er mangel på 
faglærte innenfor sektoren, noe som medfører økt bruk av innleide vikartjenester. Det har 
også vært nødvendig, som tidligere år å benytte seg av eksterne tjenester for å dekke 
opp kommunens behov for tilfredsstillende tjenester innenfor omsorg.   

 
Skatteinngangen har vært høyere enn budsjettert og Moskenes kommune har 
hatt en høyere netto inntektsøkning.  

 
Det overordnede målet er å komme i balanse og dekke inn tidligere underskudd. 
Balanse ble ikke oppnådd i 2019 og det vil bli svært krevende å oppnå balanse 
mellom kostnader og inntekter i Moskenes uten at den statlige toppfinansieringen 
av ressurskrevende tjenester endres vesentlig.  

 
Revisors beretning og kontrollutvalgets innstilling vil bli ettersendt når de 
foreligger.  
 
Det vil bli gitt en nærmere orientering om årsregnskapet i møtet. 
 



Årsregnskapet blir behandlet av kontrollutvalget i møte 08.06.2020.  

 
 
 
 
 
Steinar Sæterdal   
Kommunedirektør   
   
 
 


