
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP SAMT ÅRSMELDING 
FOR 2021  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 40/22 den 19.05.2022. 
 
Behandling: 
 
Informasjon i møtet fra kommunedirektøren ved økonomisjef Marit B Homb til 
kommunestyrets behandling av sak 40/22 Årsberetning og årsregnskap samt årsmelding 
for 2021:  

 
Formannskapet har i denne saken blant annet innstilt på at det skal betales et 
ekstraordinært avdrag på 25 mill. kr på kommunens lån til investeringer. 
Etter formannskapets møte, har Fellesenhet økonomi (som fører regnskapet for 
kommunen) blitt oppmerksom på at det har oppstått en feil i kommunens 
anleggsmodul. Feilen oppsto i 2015 i forbindelse med overgang til ny anleggsmodul. 
Feilen innebærer at det har blitt lagt inn for lang gjenværende levetid/avskrivningstid 
på en betydelig andel av kommunens anleggsmidler. Dette innebærer at kommunens 
årlige avskrivninger skulle ha vært en god del høyere enn de har vært. Dette igjen vil 
medføre at kommunens minimumsavdrag skulle ha vært høyere. Det vil si at utgiften 
i regnskapet vil øke som følge av dette. 
Fellesenhet Økonomi arbeider med å skaffe seg full oversikt over dette, og vi kan 
derfor ikke gjøre eksakte beregninger per nå av hvordan dette vil slå ut på størrelsen 
på minimumsavdraget (det vil si det beløp som kommunen minst må betale i avdrag 
på lån) i 2022. Det vi vet er at det vil bli vesentlig høyere. 
I forbindelse med behandlingen av økonomi- og aktivitetsrapporten for 1. tertial, vil 
det bli gitt informasjon om hva som har skjedd og konsekvensene av dette. 
Administrasjonen anbefaler derfor kommunestyret om å utsette behandlingen av 
vedtak om ekstraordinært avdrag på lån til investeringer til juni-møtet.  

 
Stig Melbø, TPL, foreslo at innstillingens punkt 5 strykes, og vurderes på nytt i forbindelse 
med tertialrapporten i juni-møtet, som følge av informasjonen om avskrivinger mv.  
 
Votering:  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med Stig Melbøs forslag.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Årsregnskapet for 2021 vedtas i balanse etter at mindreforbruk på 51.892.086,80 kr 
ble avsatt til kommunens disposisjonsfond. 

2. Årsberetningen for 2021 vedtas. 



 
 

 
 

 

 
3. Årsmeldingen for 2021 tas til etterretning. 
4. Det bevilges 60.000 kr til kjøp av møbler på bofellesskap og 70.000 kr til kjøp av 

vaskemaskin/tørketrommel på vaskeriene ved Follebutunet og Forsettunet. Utgiften 
dekkes ved å bruke av kommunens disposisjonsfond. 

 
 
 


