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sAK il/2r

Arsregnskap Roday kommune 2020 - uttalelse fra
kontrollutvalget

Saksgang:

Kontrollutvalget
Mstedato:
14.06.2021

Vedlegg:
. Rodoy kommune: Arsregnskap 2020. datert 8.juni 2021
o Arsberetning 2020, datert 8.juni 2021
o Deloitte. 9. juni 2021: Revisjonsberetning
o Deloitte, 9. juni 2020: Revisjonsrapport nr 3

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget skal avgi sin uttalelse om Srsregnskap 2020 til kommunestyret.

Det fremgir av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 3 at kontrollutvalget skal uttale seg
til kommunestyret om irsregnskap og Arsberetning for formannskapet innstiller til vedtak.
Kontrollutvalget avgir sin uttalelse til kommunestyret. men kopi av uttalelsen oversendes
formannskapet for formannskapets behandling av regnskapet.

Innholdet i kontrollutvalgets uttalelse er ikke regulert i retningslinjer, lover eller forskrifter.
Bestemmelsen gir kontrollutvalget rett til 5 knytte kommentarer til irsregnskapet med
revisjonsberetning for Arsregnskapet skal behandles i kommunestyret. Som grunnlag for
kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet ligger:

- Arsregnskapet for 2020

- Arsberetning for 2020

- Revisjonsberetning 2020 fra Deloitte



I tillegg til ovennevnte dokumenter legges Revisjonsrapport nummer 3 ved saken.

Arsberetning skal utarbeides i trid med kommuneloven $ l4-7:

,4rsherelningene skal redegiore.[or
o) .forhold som er viktige.for d bedomme den oktnomiske utviklingen og stillingen,

og om den okonomiske utviklingen og stillingen ivaretqr den okonomiske
handleevnen over tid

h) vesentlige belopsmessige awik mellom drsbudsjettet og drsregnsktpet, og
vesentlige awikfra kommunestyrets eller.fylkest ingets premisser.for bruken av
bevilgningene

c) virl$omhetens mt:iloppnaelse og andre ikke-okonomiske ./brhold som er av
vesent lig he tydning.for kommunen eller fillkeskommunen eller innbyggerne

d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksa .for a sikre en hoy etisk
standard

e) den.faktiska tilstanden nar det gielder kjonnslikestilling

.f) lilcestillingstiltak som er iverksatt, og tihak som plsnlegges iverksatt.for t)
.fremme likestillings- og diskrimineringslovens formal om likestilling uavhengig
ov kjonn, etnisitel, religion, livssyn, .funksjonsnedsettelse, seksuell orientering,
kj onns ide n I i te t og kj onnsuttrykk.

Saksopplysninger:
Okonomi
Regnskapet for 2020 er fremlagt med et netto driftsresultat pi kr 16 624 033
2019: netto driftsresultat kr 3 456 897
201 8: netto driftsresultat kr 32 546 526
20l7: negativt netto driftsresultat kr 4 496 281

Kommunens driftsinntekter ble kr I 85,5 mill, som var noe hoyere enn regulert budsjett (kr
177 ,2 mill). Skatt p& inntekt/formue, rammetilskudd og utjevningsordning gir inntekter pi k
108,7 mill, kr 0,9 mill hoyere enn budsjett. Utbetaling fra Havbruksfondet i 2020 ga en
inntekt pa kr 23.8 mill.

Driftsutgifter utgisr kr 17 | .45 mill mot et regulert budsjett pi kr I 75 mill. Lonn og sosiale
utgifter er samlet sett kr I 1,5 mill lavere enn budsjett. Kjop av varer og tjenester er kr 6,7 mill
hoyere enn budsjett.

Arsrapporten viser og kommenterer det skonomiske resultatet per ansvarsomrdde, herunder

. Helse- og omsorgsetaten, merforbruk kr 0,3 mill (2019: mindreforbruk kr 1,7 mill 2018:
merforbruk kr 2,2 mill)



t oppvekst: Mindreforbruk kr 3,6 mill (20 r 9: merforbruk kr 0,4 m ir. 201 8: merforbruk kr
0.6 mill)

r sentraladministrasjon: mindreforbruk kr 0,8 mill (20 | 9: m indreforbruk kr 0,8 m i[)o Teknisk etat: mindreforbruk kr I ,6 mill

Det er utgiftsfort kr 8.0 mill i investeringsregnskapet i 2020. mens regulert budsjett var cirka
kr I1,8 mill. opprinnelig budsjett var kr 39,5 mill. Hovedtyngden av utgiftene (kr 7,6 mill) er
varige driftsmidler.

(Samlet regnskap for kommunens som juridisk enhet: Ny kommunelov $ 14-6 inneberer at
det i tillegg til regnskap for kommunekassen ogs6 skal legges frem et samlet regnskap lbr
kommunen som juridisk enhet. Rodoy kommune har ikke kommunale foretak, il.t eiuu
denne grunn ikke utarbeidet konsolidert regnskap for kommunen)

Revisors beretning
Revisor har avlagt en revisjonsberetning med folgende konklusjon i sin uttalelse om
revisjonen av irsregnskapet:

tvi hor revidert Rodoy kommunes arsregnskap som viser er nefio dri/isresultot pd kr
16 621 033. Arsregnskapel bestar av balanse per 31. desember 2020,
bevilgningsoversikter drifr og investering, okorutmisk oversikt tlrifr og oversikt over
samlet budsjetlawik og drsoppgiorsdisposisjoner.for regnskapsaret avslulet per
denne daloen og noter lil arsregnskapet, herunder et sammendrag avviktige
regnsktpsprinsipper.

Etter var mening er Arsregnskopet avgitt i samsvor med lov og./brskrifter og gir i det
all vesentlige en dekkende .fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen
per 3 l. desember 2020, og av resultatet .for regnskapsaret som ble avsluttet per denne
datoen i somsvar med lov,./brskri/i og god kommunal regnskopsskikk i Norge.

Revisor har i tillegg avgitt uttalelse om folgende

. Registrering og dokumentasjon: Revisor avgir en konklusjon med forbehold basert pA
at Faktureringsrutinene .for enkelte tjenester er ikke i henhold med kravene i
regnskapsforskriften og bokforingslot en, og dokumenlasjon av enkehe balunseposter
er mangelfull i henhold til kravene i regnskapsforskriften og bokforingsloven.
Med unntak av dette nevnte forholdet mener revisor at ledelsen har opp$,lt sin plikt til
6 sorge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
kommunens regnskapsopplysninger

o Arsberetningen: at den inneholder de opplysningene som lov og fbrskrift krever og at
opplysningene om okonomi i flrsberetningen stemmer overens med Arsregnskapet

o Uttalelse om redegjorelse for vesentlige budsjettavvik: Revisor avgir en konklusjon
med forbehold basert pe at <.Lrsregnskapel har vesenllige awik.fra regulert budsiett
som skyldes manglerule budsjettjusteringer i lopet av aret. Det er ikke budsjettert med
overforing eller uvselning i investeringsregnskopet >
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Kontrollutvalget har i henhold til forskrift om kontrollutvalg ansvar for 6 folge opp at lorhold
revisor pipeker i forhold til irsregnskapet blir fulgt opp. Kommunestyret behandlet
kommunens regnskap fbr 2019 i sak 035/20. Vedtaket inneholdt ikke forhold som forutsetter
noen srrskilt oppfolgning fra kontrollutvalgets side.

Vurderinger:
Generelt sett kan kontrollutvalget i sin uttalelse vurdere 6 si noe om regnskapsresultatet. Ved
innforing av okonomibestemmelsene iny kommunelov skal det ikke lenger fremkomme
mindreforbruk i endelig regnskap, ved at mindreforbruk som ikke dekker inn et (tidligere)
merforbruk skal avsettes til disposisjonsfond.

Kontrollutvalget kan velge i kommentere utviklingen av mAltall for kommunal okonomisk
brrekraft.

Kontrollutvalget kan ogsA hnne det nodvendig i utdype/omtale forhold som kommer frem i
revisjonsberetningen. Dette bor serlig vurderes der hvor revisor har avgitt sin beretning med
forbehold eller merknader. og hvor utvalget anser det at tbrbehold eller merknader bor fi
betydning for kommunestyrets godkjenning av regnskapet.

Videre kan det vere aktuelt A kommentere sent avlagt regnskap. Frist for avleggelse av
regnskap er 22. februar. for &rsberetningen 31. mars. Normalt skal det vere god tid til 6 nA
behandling i kontrollutvalgets oppsatte mote 9. juni. men regnskapet ble mottatt forst 10. juni.
Ogsi i 2020 fikk kontrollutvalget regnskapet til behandling svert sent. Sent innkommet
regnskap og revisjonsberetning svekker muligheten fbr god og forsvarlig behandling.

Kontrollutvalgets sekretariat har ut over dette ikke funnet grunn til A kommentere forhold
vedrorende regnskapet ut over det som fremgAr av flrsregnskapet, Arsberetningen og
revisjonsberetningen.

I tilknytning til saken er r6dmannen, eller den ridmannen bemyndiger bedt mote og redegiore
for kontrollutvalget om regnskapet for 2020.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Rodoy:

Kontrollutvalsets uttalelse om Rsdoy kommunes flrsreenskap for 2020.

Kontrollutvalget har i mote 14. juni 2021 behandlet Rodoy kommune sitt irsregnskap for
2020. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter
kommuneloven ($ l4-2) selv skal behandle iLrsregnskap og Arsberetning, samt
kontrollutvalgets plikt dl a uffale seg om irsregnskapene og iLrsberetningene ($ l4-3).



Grunnlaget lor behandlingen har vaert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
9. juni 2021, og Arsmelding for 2020. I tillegg har revisor og kommunedirektoi supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Revisor har avgift en beretning hvor det konkluderes med at irsregnskapet er avgitt i samsvar
med lov og forskrifter og at det i det alt vesentlige gir en dekkende f'remstilling av den
finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2020, og av resuliatet for
regnskapsAret som ble avsluttet per denne datoen.

I sin beretning har revisor avgitt uttalelse og en konklusion med forbehold om registrering og
dokumentasjon. Dette med bakgrunn i at faktureringsrutiner for enkelte ljenester ikke er i
henhold til krav i forskrift og lov.

videre i sin beretning har revisor avgitt uttalelse og konklusion med forbehold om
redegjorelse for vesentlige budsjettawik. Dette med bakgrunn iat irsregnskapet har
vesentlige avvik fra budsjett grunnet manglende budsjettj usteringer i lopet av 6ret.

Kontrollutvalget har mottatt regnskap, irsberetning og revisjonsberetning 10. juni 2021.
Fristen for avleggelse av dLrsregnskap og irsberetning er fastsatt i forskrift til henholdsvis 22.
februar og 31. mars. Det mA etter utvalgets syn treffes tiltak som hindrer forsinkelse i
avleggelse av Arsregnskap og beretninger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr
16 624 033. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er kr 16 624033 disponert.
Kontrollufvalget viser her til informasjon i irsregnskapet Okonomisk oversikt drift linjene 25-
29.

Kontrollutvalget registrerer at det ikke er grunnlag for fiemleggelse av konsolidert regnskap
(samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet. jfr kommuneloven $ l4-6).

Kontrollutvalget viser til brev fra revisor: Revisjonsrappo( nr 3. Utvalget vil pise at de
forhold som revisor pipeker ftr sin oppfolgning.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen som er datert 9. juni 2021, har kontrollutvalget ikke
merknader til Rodoy kommunes irsregnskap for 2020.

Inndyr, 10. juni 2021

Sekreter for kontrollutvalget
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Rødøy kommune  

Årsberetning 2020  
 
Ifølge kommuneloven skal kommuner forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt 
over tid. Kommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi, og for 
lokalsamfunnets utvikling.  

Årsberetningen skal redegjøre for forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og 
stillingen, og om den den økonomiske handleevnen ivaretas over tid. Den skal vise vesentlige avvik mellom 
årsbudsjettet og årsregnskapet, og fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.  

I tillegg skal årsberetningen redegjøre for tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å sikre høy etisk 
standard, den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling og hva kommunen gjør for å oppfylle 
arbeidsgivers aktivitetsplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven. 

Årsberetningen skal avgis innen 31. mars. Den inngår som en del av en mer fyldig årsrapport som legges frem 
for kommunestyrets behandling, sammen med årsregnskapet, innen utgangen av juni.  

På grunn av skifte til nytt regnskapssystem, og samtidig overgang til ny budsjett- og regnskapsforskrift, så er det 
ikke mulig å legge frem økonomiske rapporter for 2020 som sammenligner mot fjoråret, 2019. Dette vil komme 
på plass igjen neste driftsår som er 2021. For tjenesteområdene har vi sammenligningstallene.  

Kystfolket under polarsirkelen 
Rødøy kommune ligger under polarsirkelen på Helgelandskysten. Kommunen er kjent for sine naturskjønne 
omgivelser som varierer fra høyfjell og isbre, via skjærgården med tusen øyer og skjær og helt ut til havet.  

Rødøy har 1206 innbyggere per 1. januar 2021, en nedgang på 7 siste år. Det ble født 7, og 11 døde i 2020, et 
fødselsunderskudd på fire. Netto innflytting inkludert innvandring var minus tre. 

Siste 10 år er nedgangen på 88 innbyggere, og siste 20 år hele 324. Bare en krets, Tjong, har hatt 
befolkningsøkning i tiårsperioden, med totalt 50 flere innbyggere. Resterende 13 kretser har hatt en nedgang 
med 138 færre innbyggere. Lavt fødselsoverskudd og liten innflytting gjør at prognosene viser fortsatt nedgang.  

Befolkningsframskrivingene fra SSB publisert i 2020 viste at Rødøy kommune ha 1123 innbyggere i 2050 
(hovedalternativet). Dette innebærer en befolkningsnedgang på rett over syv prosent. For Norge er det 
forventet en økning på over 11 prosent. I Nordland forventes det nedgang på en og en halv prosent.  

Kommunen har 14 grunnkretser, hvor den største kretsen, Tjong, har 305 innbyggere. Den minste som er 
Melfjordbotn, har fem. På fastlandet i Værangfjorden og Tjongsfjorden bor 694, eller 58 % av innbyggerne. Det 
har vært en økning der på 25 siste 10 år, men en nedgang på seks siste år. På øyene bor 365 eller 30 % av 
innbyggerne, og i kretsene som grenser mot Rana og Lurøy, mot Sørfjorden og Melfjorden, bor 147 eller 12 % 
av innbyggerne. Utviklingen har i over ti år vært jevnt nedadgående i disse kretsene samlet. 

Vi har skoleåret 2020/2021 ca. 148 skoleelever, en nedgang på seks fra forrige skoleår. Av disse er 11 bosatt i 
Meløy og Lurøy kommuner. Det er drift ved seks skoler og fire barnehager. Ingen står på venteliste for 
barnehageplass. 

Tre svømmehaller er i drift. Flerbrukshall åpnet i januar 2016, og det er gymsaler ved skolene. Vi har ett 
hovedbibliotek med to filialer, utlånstasjoner og bokbuss. To omsorgssentra som også er base for hjemmehjelp 
og hjemmesykepleie – begge har blitt bygget om eller ut senere år. Det drives to legekontor på land, mens 
ordningen med legekontor på båt ble avviklet i 2018. Det drives ni vannverk, åtte kommunale kaier og 65 
kilometer kommunal vei. Frivillig brannvern er organisert med mannskaper fra de fleste kretser.  

Hovednæringer er landbruk, fiske/havbruk, sjøfart/offshore, reiseliv og kraft. Mange er sysselsatt i små 
bedrifter. Rødøy har ingen store hjørnesteinsbedrifter, men fikk en relativt stor ny bedriftsetablering innen 
havbruk som hadde første driftsår i 2016 og full drift fra 2017. Nå jobbes det med reguleringsarbeid for både 
utvidelse av eksisterende, og etablering av nytt anlegg. Videre startet utbyggingen av Smibelg og Storåvatn 
kraftverker i 2015. Drift av en av turbinene er i gang, og de venter å være i full drift i 2021.  

Det er inntil en dagsreise for et møte i andre enden av kommunen. Det er ikke hver dag en kan komme 
tur/retur – pendlerutene er lagt opp innover. Bare 126 av innbyggerne bor med fast veiforbindelse, hvorav fem 
har bare sommervei. Kommunikasjon ellers skjer via ferger, hurtiggående rutebåter og skyssbåter.  
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Rødøy sokner til Salten region og fylkeshovedstaden Bodø i nord og Helgeland med byene Mo i Rana og 
Sandnessjøen i sør. 

Rammevilkår utviklingstrekk  
Rødøy har valgt å bestå som egen kommune. Det innebærer at vi skal tilfredsstille fremtidens krav – samtidig 
som vi kommer til å få stadig større utfordringer. Kommunen skal tilby gode og likeverdige tjenester til 
innbyggerne, sikre en god samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati. Kommunestyret anså at de 
økonomiske forutsetningene for å bestå som egen kommune er til stede, basert på forventet inntektsutvikling 
som omfatter inntekter fra kraft og havbruk. 

Kommunaldepartementet har i 2020 sluttbehandlet spørsmålet om grensejustering mellom Lurøy og Rødøy 
kommuner. Grensene skal bestå som før.  

Vi blir likevel færre til å utføre jobbene, og vil slite med å tiltrekke oss arbeidskraft, ettersom mange 
nyutdannete velger å bo i mer urbane strøk. Derfor har en besluttet å aktivt søke samarbeid med andre 
kommuner for å sikre tilstrekkelig kapasitet, relevant kompetanse og effektiv tjenesteproduksjon i tråd med 
kriteriene for morgendagens kommuner.  

Rødøy kommune er i en særdeles krevende situasjon som skyldes utviklingen i folketall over tid, synkende 
barnekull og flere eldre. Dette kommer samtidig som vi får stadig høyere forventninger til kommunenes 
tjenestetilbud.  

De aller fleste kommunene i landet og i Nordland har samme utvikling. Alle kommuner kan ikke forvente å få 
vekst fremover. Urbanisering er et globalt fenomen.  

I Norge har vi spredt geografisk bosetting, og det er store forventninger til at kommunene løser 
velferdsoppdraget, selv mens befolkningstallet synker. På landsbygda påvirker urbaniseringen kommunene 
som både velferdsleverandør, samfunnsbygger, politisk og demokratisk arena, organisasjon og 
forvaltningsorgan, og arbeidsgiver. Dette gjelder Rødøy, som veldig mange av nabo-kommunene.  

Rådmannen har anbefalt at det jobbes med å utvikle en tydelig og langsiktig tilpasningspolitikk. Tilpasninger 
som har til hensikt å tilpasse kommunens tjenestetilbud og organisasjon til den demografiske utviklingen. 

Vi bør skape en tilpasningspolitikk som beskriver hva vi skal gjøre som vil resultere i en økonomi i balanse, og at 
vi kan opprettholde god kvalitet i tjenestetilbudet, tross minkende ressurser.  

Grunnlaget er lagt gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, som er vedtatt i 2020. Den omfatter 
visjon, mål og strategier. Visjonen som er vedtatt i samfunnsplanen er: 

Skape det gode liv – sammen for kystfolket under polarsirkelen.  

Klarer vi å nå målene i samfunnsplanen kan en kanskje bidra til å begrense befolkningsnedgangen over noen år. 
En må likevel se på kommunens ressursbruk mellom de forskjellige sektorene. Hvilke beslutninger skal vi fatte 
for å håndtere det faktum at faktisk vi blir færre år for år? Selv om håpet om vekst stadig er til stede, nedfelt i 
samfunnsdelen, så er det viktig å ta realitetene inn i den politiske samtalen om fremtiden. Fortidens idyll om 
landsbygda som skaper ikke en attraktiv kommune å oppholde seg i fremtiden.  

Finansdepartementet la i februar i år frem Stortingsmelding 14, Perspektivmeldingen 2021. Denne drøfter 
viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser, og for videreføring av de norske 
velferdsordningene i et langt perspektiv. Meldingen viser at Norge har betydelige utfordringer i vente. Blant 
annet konkluderer den med at opp mot en av tre må jobbe i helse og omsorg i 2060. Færre vil stå i yrkesaktiv 
alder bak hver pensjonist, og statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Om få år vil statens 
utgifter øke raskere enn inntektene, og fram mot 2060 vil det være et udekket finansieringsbehov over 
statsbudsjettet på om lag 5 mrd. kroner årlig, står det i meldingen. Dette vil naturligvis også medføre 
tilsvarende store utfordringer for kommunene.  

Det er svært dramatisk at de statlige overføringene til drift som hovedsakelig gjenspeiler befolkningsutvikling 
og demografi går nedover, når lønnsutvikling, deflator og KPI øker.  

 

Økonomiske forutsetninger  
Rødøy kommune har ikke fått reell vekst i frie inntekter de senere årene, dels på grunn av øremerking, og som 
resultat av befolkningsnedgang. Over flere år er trenden at de frie inntektene fra skatter og rammetilskudd 
vokser marginalt, mens kostnadene vokser enda raskere enn de senere år.  
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Rødøy kommune har svært høye inntekter utover de som kommer gjennom inntektssystemet fra staten. Vi er 
heldige som har inntekter både fra vannkraft og havbruk, som utgjør en stor del av brutto inntekter årlig. De 
siste tre år har vi bygget opp et disposisjonsfond ved hjelp av disse midlene. Det er imidlertid ikke sikkert at vi 
kan kalkulere med disse i all fremtid.  

Rådmannen har synliggjort en dramatisk forverring av den økonomiske situasjonen gjennom økonomiplan-
perioden, dersom det ikke identifiseres tiltak som kan bedre situasjonen.  

Det ble i forbindelse med økonomiplanen påpekt at vi mangler strategier og visjoner for å håndtere 
befolkningsnedgangen. Det anbefales at det utvikles en tydelig og langsiktig tilpasningspolitikk. Tilpasninger 
som har til hensikt å tilpasse kommunens tjenestetilbud og organisasjon til den demografiske utviklingen. Dette 
vil måtte gi utslag på kommunens ressursbruk mellom de forskjellige sektorene. På sikt må vi beskrive hva vi 
skal gjøre som vil resultere i en økonomi i balanse, og at vi kan opprettholde god kvalitet i tjenestetilbudet, 
tross minkende ressurser. 

For å bedre driftsresultatet i nødvendig omfang og å redusere den reelle risikoen vi står overfor ved tap av 
ekstra inntekter fra havbruksfond og kraft, så må kostnadsnivået ned. Rådmannen påpeker i økonomiplanen at 
det vil ikke være tilstrekkelig med nøysomhet eller generell sparing alene – det har en forsøkt i mange år uten å 
oppnå nødvendig effekt. For å få ned kostnadsnivået vesentlig må en samle ressursene om drift av færre og 
mer rasjonelle enheter.  

Rådmannen har derfor bedt om at det identifiseres tiltak som kan føre til økonomisk balanse, basert på de 
statlige inntektene fra skatt og rammetilskudd. Desentralisering av tjenestetilbud er en villet politikk, men 
kommunestyret må kunne finansiere driften. Tiltakene som utredes må være gjennomførbare, politisk og 
administrativt. Det anbefales å gjøre tilpasninger mens vi har et disposisjonsfond som gir muligheter for å 
gjennomføre helt nødvendige endringer.  

Statsforvalteren i Norland varslet på nyåret 2021 om at de ikke godkjente kommunens budsjett for 2021 og 
økonomiplan for 2021-24. Statsforvalteren skrev at de ser med bekymring på at hele økonomiplanperioden er 
saldert med bruk av disposisjonsfond, og sier at kommunen må tilpasse driften til de inntektsrammene som 
ligger til grunn. De så også med bekymring på at kommunens drift er avhengig av inntekter fra havbruksfondet, 
og påpekte at utbetalingene fra havbruksfondet er beheftet med stor usikkerhet fremover. Statsforvalteren ba 
derfor om at økonomiplanen må bringes i balanse. Hvis endringer i økonomiplanen ikke ble gjennomført ville 
kommunen bli innmeldt i ROBEK.  

Formannskapet har startet et arbeid hvor en legger til grunn prinsippene for «forpliktende plan», etter den 
modellen Statsforvalteren bruker for ROBEK-kommuner, når en skal identifisere tiltak som skal føre til 
økonomisk balanse. Det innebærer at tiltakene som utredes må være gjennomførbare, politisk og 
administrativt. De må særlig gjenspeile en god personalpolitikk. Desentralisering av tjenestetilbud er en villet 
politikk, men kommunestyret må kunne finansiere driften. Dette arbeidet pågår våren 2021, og en tar sikte på 
å gjøre budsjettreguleringer første halvår 2021.  

Formannskapet har avholdt to møter med Statsforvalteren, hvor situasjonen har blitt gjennomgått. I mai 2021 
bekreftet Statsforvalteren at budsjettet var i tråd med kommuneloven. 
 
 
Viktige prosesser, planarbeid og organisasjon 

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan 
kommuneplanens samfunnsdel planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. For at det kommunale 
plansystemet skal fungere effektivt, må det være en god kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel, 
kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven og økonomiplan etter kommuneloven.  

Ny kommunal planstrategi ble vedtatt våren 2020. Det er behov for omfattende rullering av planer, i 
forbindelse med samfunnsdelen, ny kommunestyreperiode, ny kommunelov, og ny regnskapsforskrift.  

Økonomiplanen for 2021-2024 er vedtatt som handlingsdel til kommuneplanens samfunnsdel. Der ble det også 
lagt frem indikatorer og måltall. Indikatorene skal gi oss et grunnlag for å vurdere utviklingstrekk i samfunnet 
og innenfor kommunens ansvarsområder. Indikatorene tar utgangspunkt i mål og strategier i kommuneplanens 
samfunnsdel. De kan gi et bilde på om vi er på rett vei, eller om det er noe vi må endre på. 

Rødøy kommune har fra 2018 har vært medlem av Salten regionråd. Det er høyt fokus på å inngå nye 
interkommunale samarbeid, for å sikre kompetanse og kapasitet i fremtiden. Gjennom regiontilknytning til 
Salten har det blitt inngått flere samarbeid, blant annet om akutt beredskap for barnevern og digitalisering 
gjennom prosjektene digitale Salten (Nordland) og samferdsel i Salten.  
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I 2020 har vertskommunesamarbeidet med Bodø om IKT pågått for fullt, og det har blant annet blitt innført 
nytt samarbeid om psykolog med Lurøy og Træna, hvor Lurøy er vertskommune. Dette fremstår som svært 
vellykket så langt.  

Det er også vedtatt å inngå avtale om barnevern hvor Bodø kommune er vertskommune. Dette innebar 
virksomhetsoverdragelse – at de lokalt ansatte ved filial i Rødøy – har fått Bodø kommune som arbeidsgiver fra 
1. januar 2021. Det ble i den sammenheng økt fra ett til to årsverk i barnevernet lokalt i Rødøy. 

Det pågår omfattende prosesser om vertskommunesamarbeid på flere områder. For NAV/sosial pågår det 
vurdering hvordan hele tjenesteområde ytre Salten kan organiseres, etter anmodning fra NAV Nordland.  

Denne er det kritisk å gjennomføre raskt, ettersom en fra årsskiftet 2021 befinner seg i en situasjon hvor det 
ikke er statlige ansatte i NAV Rødøy, og statlige tjenester leveres fra nabokommunene. Rådmannen fungerer 
som NAV leder for kommunal de. Egen sak kommer til kommune-/bystyrer i løpet av 2021.   

Det er også ved inngangen til 2021 lagt frem avtale med Bodø kommune om kommuneoverlegeoppgaver. 
Dette omfatter den rådgivende funksjonen kommuneoverlegen skal ha i henhold til lovverket. Rødøy har vært 
uten kommuneoverlegefunksjonen i flere år, og Bodø kan tilby en robust løsning med flere kommuneoverleger 
som dekker flere fagfelt ved behov. Det forutsettes at vi knytter oss til Helse- og miljøtilsyn Salten ved et 
eventuelt samarbeid. Vi har det siste halvåret sett viktigheten av å kunne konsultere en kommuneoverlege, 
særlig innenfor smittevern.  

Rødøy har som nevnt inngått vertskommuneavtale med Bodø om IKT og digitalisering. Forventninger til 
digitalisering kommer fra befolkningen, og ikke bare fra ungdommene. Folk i alle aldre forventer et like 
moderne og godt tilbud her som i resten av landet.  

Rødøy kan velge å se digitalisering som en mulighet når vi skal løse utfordringer som skyldes krevende geografi 
og at vi får færre folk i arbeid. Blant annet kan det å ta i bruk løsninger innenfor smart helse og digital 
undervisning, bidra til å kunne opprettholde et spredt tjenestetilbud når vi blir færre til å gjøre jobbene.  

Det gir en trygghet å ha felles digital plattform med en større kommune, og vi vil kunne være tidlig ute med å ta 
digitale tjenester i bruk. Som beskrevet i tertialrapportene har vi i 2020 allerede sett store og nødvendige 
fremskritt gjennom samarbeidet innen områdene økonomi, lønn, sosial, barnevern og omsorg. Vi skal fortsette 
det gode samarbeidet med høy innsats i 2021 for å få all IKT over til Bodø. 

Rødøy har tatt opp med Helse Nord om å endre foretakstilknytning fra Helgelandssykehuset til 
Nordlandssykehuset, eventuelt å finne et funksjonelt skille i kommunen, blant annet som følge av endringer i 
ambulanseplanen for Helgeland. Søknaden er så langt avslått av Helse Nord, det skal gjennomføres et prosjekt 
andre kvartal 2021, hvor det forventes at Helse Nord konkluderer. Dette vil kunne løse utfordringer i helse- og 
omsorgstjenesten, som har mange gode samarbeid mot Salten.  

Sak-/arkivsystem driftes allerede hos Bodø kommune. Det gjenstår å ta i bruk politisk møtemodul og 
byggesaksmodul, som skal i gang våren 2021. Alle saksbehandlere har fått opplæring, og det må jobbes mer 
med avstemming av rutiner og prosedyrer i forhold til arkivplanen som er under utarbeidelse.  

I 2020 har vi tatt i bruk Visma Enterprise til økonomi, lønn og personal, som drives av Bodø kommune. I den 
sammenheng jobbes det med å utarbeides nye prosedyrer og rutiner som påpekt av revisor ved 
årsavslutningen 2019. Det har vært en krevende oppstart på grunn av stort tidspress og tekniske problemer, 
men økonomiavdelingen har likevel klart å følge tidsplanen for opplæring. Samtidig har en klart å overholde 
statlige innrapporteringsfrister.  

Vi erfarer at Visma er et mer brukervennlig økonomisystem, med bedre rapporteringsmuligheter. 
Vertskommunesamarbeidet vil gi mindre sårbarhet ved fravær eller vakanser, da det vil være enklere å skaffe 
vikar til de enkelte oppgavene. Kommunene vil også kunne ta over oppgaver for hverandre, ved behov. 

Det ble i februar 2021 vedtatt nytt økonomireglement i tråd med ny kommunelov og ny budsjett- og 
regnskapsforskrift.  

I skrivende stund har Norge vært i kriseberedskap i forbindelse med korona, covid-19 epidemien i ett helt år. 
Rødøy kommune har satt krisestab, som fungerer ved behov, endringer og hendelser. Det har vært utstrakt 
samarbeid med særlig Statsforvalter, Salten-kommuner og sykehusene gjennom hele året.  

Vi anser at vi er rustet og forberedt på en eventuell smittesituasjon. Vi følger opp nasjonale vedtak og 
anbefalinger fortløpende. Vi har hatt et vesentlig smitteutbrudd i en smitteklynge ved nyttår 2021. Denne ble 
håndtert godt, men viste hvor sårbare vi er som er så få. Selv om vaksinasjon pågår er det er ikke forutsigbart 
hvor lenge epidemien vil pågå, hvor lenge det vil være nødvendig med inngripende tiltak, og hvilke 
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konsekvenser epidemien vil gi for folkehelse og markeder. Det er utarbeidet en særskilt rapport om 
kommunens håndtering av koronapandemien, som blir en del av den utvidete årsrapporten.  

Så langt har epidemien påvirket kommuneøkonomien, men våre beregninger viser at vi har blitt fullt 
kompensert for merkostnader. Imidlertid så har endel andre oppgaver og prosjekter blitt prioritert ned. Det har 
ikke latt seg gjøre å holde like god fremdrift på alle typer oppgaver. Dels på grunn av manglende tilgang på 
vikarressurser, men også fordi mange samfunnsfunksjoner og mønstre har endret seg som følge av 
smitteverntiltak og lavere aktivitet. Derfor har kostnader til covid ikke ført til høyere kostnader totalt. 
Budsjettreguleringer gjennom året viser seg derfor å ha vært noe konservative, og vi får et bedre resultat enn 
ventet.  

 

Driftsregnskap 
Merk at sammenligninger til fjoråret, 2019 mangler i den følgende gjennomgangen av regnskapsoversiktene, 
på grunn av overgang til nytt økonomisystem i 2020. Sammenligningene finnes ved gjennomgang av 
tjenesteområdene.  

Skatt og statlige overføringer 

Skatteinngangen på inntekts- og formueskatt på totalt kr 30 mill. var kr 1,4 mill. høyere enn budsjett. 
Rammetilskuddet på kr 73,4 mill. var kr 3,5 mill lavere enn budsjett. Inntektsutjevningstilskuddet på kr 5,1 mill. 
var kr 2,9 mill. høyere enn budsjett. Skatt på inntekt og formue, statlige rammetilskudd, og inntektsutjevnings-
tilskudd utgjorde totalt kr 108,7 mill., som er kr 909´høyere enn budsjett.  

Det forventes svak utvikling fremover, på grunn av demografi og sviktende befolkningstall. 

Ved andre tertial var forventningene til statlige inntekter fra skatt og inntektsutjevning redusert, på grunn av 
koronasituasjonen, og budsjettet ble regulert ned. Mot slutten av 2020 fikk en gode skatteinntekter nasjonalt 
likevel. Gode og økende skatteinntekter har vært en nasjonal utvikling, som også kommer Rødøy til gode. 
Høyere skatteinngang må sees på som engangsinntekter, og det advares mot å høyne driftsutgiftene 
tilsvarende. Våren 2021 startet skatteinngangen høyt, men vi står i en internasjonale pandemi som på både 
kort og lang sikt vil kunne skape store endringer i de økonomiske systemene.  

I 2020 fikk kommunesektoren ekstra midler til håndtering av korona-pandemien og følgene av den. 
Størsteparten ble gitt som kompensasjon for tap av inntekter og økte utgifter. Rødøy kommune fikk kr 1,3 mill. 
i generell kompensasjon for utgifter til blant annet renhold og smittevern, kr 244 til å dekke manglende 
inntekter fra foreldrebetaling for barnehage og SFO, og kr 90´ til tiltak for sårbare barn – totalt kr 1,6 mill. 

Skjønnstilskuddene tildeles etter søknad om støtte til drift og prosjekter. I 2020 har det også blitt tildelt 
skjønnsmidler som kompensasjon for kommunenes økte utgifter og reduserte inntekter i forbindelse med 
pandemien. Vi mottok kr 291´ i skjønnstilskudd som er kr 82´ mer enn budsjettert.  

Statsforvalteren har varslet at Rødøy og andre kommuner med store inntekter fra havbruksfondet for 
fremtiden ikke vil få tildelt skjønnsmidler. Fra 2019 er det varslet at Rødøy kommune heller ikke vil få 
utbetalinger til næringsfond og gründerfond, som følge store inntekter fra både havbruksfond og 
kraftinntekter. Dette har medført en årlig inntektsreduksjon på kr 575’. 

Naturressursskatt på kr 1,2 mill var kr 40´ lavere enn budsjett.  

I desember 2017 kom første utbetaling fra havbruksfondet, som innebærer en omfordeling av statlige inntekter 
fra vekst i oppdrettsnæringen til kommuner og fylkeskommuner, etter en gitt fordelingsnøkkel. Ordningen med 
havbruksfondet er basert på «hovedår» og «mellomår». Dette har gitt Rødøy en inntekt på kr 776´ i 2017, og 
hele kr 30,2 mill. i 2018. I 2019 ble som var et mellomår ble utbetalingen kr 7,4 mill, og i 2020 ble utbetalingen 
kr 23,8 mill. I alt har Rødøy mottatt kr 62,1 mill. over fire år, i gjennomsnitt kr 15,5 mill årlig. Selv etter flere år 
er det krevende å vurdere fremtidige inntekter fra havbruksfondet. Rådmannen har anbefalt kommunestyret å 
være restriktive på bruk av midlene, og å sette av så mye som mulig til nødvendig omstilling og til 
disposisjonsfond. Statsforvalteren har bedt om at en gjør tiltak for å gjøre seg mindre avhengige av 
havbruksfondet.  

Alt i alt fikk Rødøy skatter, statlige rammetilskudd og andre statlige overføringer på kr 146 mill. Dette var  
kr 1,3 mill. lavere enn budsjett.  
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Inntekter og kostnader generert lokalt og i driften – brutto driftsresultat 

Oppnådd pris for konsesjonskraft kr 0,0886 kr/kWh var lavere enn konsesjonskraftprisen på 0,1127 kr/kWh. 
Dette innebærer at vi måtte betale differansen, totalt kr 274´ for 2020, mot budsjettert inntekt på kr 2,1 mill. 
Dette var kr 2,4 mill. dårligere enn budsjett.  

Det er inngått avtale med Smisto AS om forskuttering av konsesjonskraft fra oppstart i 2019, inntil vedtak i NVE 
er fattet.  

I 2021 har vi bedt om en gjennomgang av forvaltningsavtalen for konsesjonskraft som vi har med SKS, hvor det 
vil bli vurdert å inngå en aktiv forvaltningsavtale slik enkelte nabokommuner nylig har inngått.  

Ved inngangen til 2020 kjøpte Rødøy kommune strøm til eget forbruk til variabel pris, etter å ha hatt en 
fastprisavtale til ut i 2019. I november 2020 ble det inngått ny kraftprisavtale på kr 20 øre/kWh for samtlige av 
kommunens strømabonnementer. Dette har så langt vist seg å være svært gunstig, og prissikringen gir 
kommunen rimelig kraft til egen drift. I januar var markedspris kr 37,7 øre/kWh, så vi ligger an til en gevinst. 

Eiendomsskatt utgjorde kr 11,9 mill. noe som var kr 150´ høyere enn budsjett. Økningen skyldes særlig anlegget 
Smisto nærmer seg ferdigstilling. Rødøy kommune valgte i forbindelse med endringer i eiendomsskatteloven i 
2018 å skrive ut eiendomsskatt på samme type næringer som tidligere var omfattet av regelen for verk og bruk, 
og benytter overgangsregelen til eiendomsskatteloven som innebærer en nedtrapping av skattegrunnlaget 
over syv år. Regjeringen skulle kompenser 85 % av tapet disse årene, men kompensasjonsordningen blir 
redusert, så tapet utgjør nå omtrent kr 860´ totalt. 

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter er inntekter generert i driften, og ligger på kr 17 mill. Dette er 
kr 525’ lavere enn budsjett. Det antas å skyldes noe lavere utleiegrad på kommunale boliger og næringslokaler.  

Overføringer og tilskudd fra andre utgjør kr 17,7 mill. Det ligger kr 2,6 mill. høyere enn budsjett. Disse 
overføringene og tilskuddene har alle en motpost i kostnadsbudsjettet. Det gjelder for eksempel kostnader 
knyttet til lønn- og sosiale utgifter, mot refusjon sykepenger, fødselspenger og feriepenger. Summen av 
inntekter og utgifter kommer frem som nettobeløp under ansvarlig enhet i driftsoversikten per 
tjenesteområde.  

Lønn og sosiale utgifter utgjør kr 107 mill. som er 63 % av kommunens driftsutgifter – en nedgang fra 68 % i 
fjor. Dette er kr 11,5 mill. lavere enn budsjett. En del av innsparingene har direkte motpost i kostnader til 
vikarer leiet inn fra byrå. Disse ligger under posten kjøp av vårer og tjenester, sammen med materialer, 
forsikringer, etc. som var på kr 45 mill. Dette er kr 6,7 mill. høyere enn budsjett.  

Vi har også hatt et avvik på avsatt pensjonskostnad mot faktisk kostnad. Det er normalt at det oppstår avvik i 
forholdet avsatt gjennom året og faktisk betalt pensjonsutgift. Det skyldes endringer i forhold til hvem som er 
ansatt, begynner/slutter, går av med pensjon mv. Vi har i løpet av året benyttet muligheten til å betale 500 000 
av pensjonspremien med premiefondet, dette skyldes at kroner 500 000 av fjorårets premiefond 
regnskapsmessig kom på avregningen fra pensjonsselskapet først i 2020. 

KLP varsler at vi vil få en ekstraordinær tilbakeføring til premiefondet i 2021. Årsaken er at avsetningskravet til 
fremtidige alderspensjoner er redusert. For Rødøy vil dette anslagsvis utgjøre kr 6 mill. Dette vil ikke påvirke 
resultatet, men det vil gi positiv likviditetseffekt, da premiefondet kan benyttes til å betale pensjonspremie 
med, i år og senere. Dett legges frem egen sak til kommunestyret om dette.  

Totalt ligger det en stor reduksjon i utgifter til bemanning, som i stor grad skyldes lavere pensjonskostnader, 
vakanser og nøktern drift. Dette kommenteres nærmere under hvert tjenesteområde og enhetene. 

Overføringer og tilskudd til andre utgjør kr 8,9 mill, som er kr 659´ høyere enn budsjett. Dette er blant annet 
MVA som kompenseres i inntektsposten over, overføringer og tilskudd fra andre.  

Avskrivninger var på kr 10,6 mill. Det var kr 543´ høyere enn budsjett og skyldes gjennomgang av grunnlaget. 
Avskrivninger får effekt på brutto driftsresultat, men utjevnes og får ikke noen effekt på netto driftsresultat. De 
er likevel viktige å synliggjøre for å få rette nøkkeltall, perspektiv på slitasje og elde av eiendelene, og 
tilsvarende behov for avsetninger til fremtidig vedlikehold og reinvesteringer. Avskrivninger vil også være 
førende for betjening av gjeld ved dimensjonering av avdrag på lån. 

De samlete inntektene både fra skatter, staten og egen drift i 2020 ligger på kr 185,6 mill. Det er kr 8,4 mill. 
høyere enn budsjett. Havbruksfondet bidrar med hele kr 23,8 mill.  

Driftsutgiftene på kr 171,5 mill. ligger kr 3,5 mill. lavere enn budsjett.  

Brutto driftsresultat er positivt med kr 14,1 mill., noe som er kr 11,9 mill. bedre enn budsjett.  
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Resultat per tjenesteområde 

 
 
Resultat per tjenesteområdeområde viser netto sum av inntekter og kostnader per tjenesteområde og ansvar, 
på samme nivå som det budsjetteres.  
 

 
Det fremgår av tabellen at summen av netto kostnader til tjenesteproduksjonen er kr 126,2 mill., som er kr 6 
mill. eller 5 % lavere enn budsjett, og kr 2,3 mill. eller 7 % høyere enn fjoråret.  

Sentraladministrasjonen har brukt kr 12,5 mill., som vil si kr 828´ lavere enn budsjett, og kr 445´ lavere enn 
fjoråret.  

Det største positive avvikene er på sentraladministrasjonens sjefskontor, hvor en ligger kr 565´bedre an enn 
budsjett. Her har det vært vakanser i faste stillinger – en hele året – og sykefravær. Det er også positive avvik til 
budsjett på revisjon og kontrollutvalg, økonomiavdelingen og arbeidsmiljøtiltak. Ellers god budsjettkontroll.  

Oppvekst- og kulturetaten har et forbruk på kr 40 mill., hvorav kr 38,2 på oppvekst og kr 1,8 på kultur. Forbruk 
på oppvekstkapitlene ble på kr 3,6 mill. lavere enn budsjett, og kr 3,8 mill. lavere enn fjoråret. Kultur har et 
forbruk på kr 166´ lavere enn budsjett, og brukte kr 588´ mer enn fjoråret.  

  

Regnskap Rev bud Avvik Av budsj. Regnskap Avvik Av 2019
T3 2020 T3 2020 T3 2020 2019 2019-2020

SENTRALADM/FELLESUTG 12 521 269 13 348 771 -827 502 94 % 12 966 390 -445 121 103 %
OPPVEKST 38 173 505 41 786 264 -3 612 759 91 % 41 973 824 -3 800 319 100 %
NAV/SOSIAL 7 816 444 7 689 670 126 774 102 % 6 670 240 1 146 204 115 %
HELSE OG OMSORG 55 411 982 55 084 262 327 720 101 % 49 896 220 5 515 762 110 %
NÆRINGS- OG BOLIGTILTAK -92 664 353 433 -446 097 -26 % -550 490 457 826 -64 %
LANDBRUK 420 934 716 000 -295 066 59 % 446 896 -25 962 160 %
KULTUR OG FOLKEHELSE 1 792 479 1 958 577 -166 098 92 % 1 204 769 587 710 163 %
KIRKE OG TROSSAMFUNN 2 483 094 2 495 939 -12 845 99 % 2 250 827 232 267 111 %
TEKNISK 7 702 275 8 965 349 -1 263 074 86 % 9 120 082 -1 417 807 98 %
SUM 126 229 318 132 398 265 -6 168 947 95 % 123 978 758 2 250 560 107 %
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Mindreforbruket innenfor oppvekst kan tilskrives flere forhold.  

• Relativt forsiktig budsjettering på inntektssiden.   
• Kommunen har mottatt mer i tilskudd til bl.a. videreutdanning enn budsjettert.  
• Refusjoner for koronarelaterte utgifter. 
• Reduserte utgifter til skyss 
• Reduserte utgifter til deltakelse på kurs og konferanser som følge av pandemien. 
• Generelt mindre aktivitet innenfor ulike ansvarsområder pga.koronaen 
• Mindre personalbruk enn budsjettert ved noen enheter. 
• Høyere inntekter fra kommuner vi selger tjenester til enn budsjettert. 
• Lavere utgifter til kommuner vi kjøper tjenester hos. 

Ved enkelte enheter er det negativt avvik mellom budsjett og regnskap.  Dette skyldes også flere forhold: 
behov for økt ressursbruk gjennom året pga. elevrelaterte forhold, utgifter knyttet til vikar for lærere i 
videreutdanning, der kompensasjon fra staten ikke er ført på den enkelte enhet, men på fellestjenestene.   

Kultur omfatter også folkehelse. Regnskapet viser et merforbruk på kulturadministrasjon. Dette må ses i 
sammenheng med mindreforbruket på folkehelse. Svært lite budsjettavvik, og økningen fra fjoråret skyldes 
stilling ble bemannet i 2020.  

NAV/sosial med barnevernstjenesten har et forbruk på kr 7,8 mill. som kr 126´ høyere enn budsjett, og kr 1,1 
mill høyere enn i fjor.  

Det har vært en vesentlig økning på økonomisk sosialhjelp som skyldes covid-19. Pandemien har gitt økt 
arbeidsledighet, og trangere arbeidsmarked, spesielt ofr unge uten utdanning og lite arbeidserfaring.  

Det har også vært høyere kostnader enn budsjettert til tiltak innen barnevern i hjemmet.  

Helse- og omsorgsetaten har et totalt forbruk på kr 55,4 mill. Dette er kr 328´ høyere enn budsjett, og  
kr 5,5 mill. høyere enn fjoråret. Det er store variasjoner i de ulike tjenestene. 

2020 har vært preget av koronapandemien som fra 12 mars har påvirket både samfunnet og driften av helse- 
og omsorgstjenestene. Vi har tilpasset driften etter hvert som smitteverntiltakene har vært endret gjennom 
året. Helsetjenesten har hatt ansvar for gjennomføring av testing, isolasjon, smittesporing og karantene. 
Personalet ved omsorgssentrene har brukt sin erfaring og kunnskap om smitte inn i denne situasjonen og har 
hatt en høy grad av beredskap med tanke på eventuelle smitteutbrudd. Deler av året har omsorgssentrene 
vært helt stengt for besøk, den største delen av året har vi hatt begrenset adgang med besøkskontroll. Det tas 
med i rapporten en egen koronarapport. 

Året har også vært preget av utvikling av tjenestene, som innføring av nytt økonomisystem, at begge 
omsorgssentrene har tatt i bruk videosamtaler på nettbrett for å bedre kontakten med pårørende på grunn av 
stenging og besøkskontroll. Helsetjenesten har tatt i bruk videosamtaler med pasienter. Digitale møter har 
vært avgjørende, både i opplæring av personell og samarbeid.  

Rødøy omsorgssenter redegjorde i andre tertialrapport for et merforbruk, og varslet at det ville kunne bli på  
kr 3 mill. for året. Den negative utviklingen ble stoppet, og merforbruket endte på kr 2 mill. Døgntilbud 
funksjonshemmede hadde et merforbruk på kr 455´, mye på grunn av merkostnader til covid-19. Alderstun 
omsorgssenter hadde et mindreforbruk på kr 1,6 mill. 

Det har vært en forskyvning mellom bokføring av bemanning innenfor helse- og omsorgsadministrasjonen og 
legetjenesten, som gjør at de to totalt vil komme omtrent ut som budsjett. Dette tross mye merarbeid grunnet 
pandemien.  

Næring- og boligtiltak har netto inntekter på kr 93’, som er kr 446´ bedre enn budsjettert, men kr 457´ lavere 
enn året før.  
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Tabellen over viser siste oppdaterte liste over registrerte boliger og næringsareal per 10. januar 2021. Det 
fremgår hvilke boliger som er tiltenkt særskilte grupper. 

Netto inntekter fra kommunale leiegårder og trygdeboliger er kr 523´ lavere enn budsjett. Dette skyldes som 
nevnt tidligere noe lavere utleiegrad enn budsjettert.  

Næringssjefens administrasjon har fått tilført ekstraordinære midler til tilrettelegging og bistand for 
næringslivet i forbindelse med covid-19. Dette utgjør kr 1,1 mill. som ikke var budsjettert.  

Næringsarbeidet drives eller omtrent som budsjett, og omfatter næringskonsulent, trainee som jobber med 
nærings- og samfunnsutvikling, tilskudd til Rødøy produkter, reiselivstiltak, bevillinger og kommunale 
næringsområder.  

Kirker og trossamfunn med forbruk kr 2,5 mill. ligger på kr 13 mindre enn budsjett. Avviket gjelder støtte til 
andre religiøse formål. Støtte til Rødøy menighet er som budsjettert.  

Teknisk etat har et forbruk på kr 8,1 mill. når en også inkluderer landbruk. Driften på teknisk sektor kom samlet 
sett i mål godt under budsjett. Etaten ligger totalt kr 1,6 mill. bedre an enn budsjett, etter å ha disponert kr 1,4 
mindre enn fjoråret.  

Det var en del overskridelse på vedlikehold av kommunale veger og kommunale bygninger, men en har spart 
en del på andre områder, blant annet ved vakanser i stillinger. 

Tallene som leses direkte fra regnskapet er imidlertid noe i overkant i positiv forstand, og ikke helt reelle, da 
det ved selvkostberegninger etc. jo blir en del føringer og korreksjoner. 

Etaten driver plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmålingsvirksomhet, drift/uteavdeling, vannverk, avløp, 
brann, veier, drift av kommunale boliger/leiegårder. Renovasjon utføres i hovedsak av HAF IKS, og feiing 
utføres av Salten Brann IKS. Under landbruk sorterer blant annet forvaltning av produksjonstilskudd, 
landbruksvikar og viltforvaltning.  

 

Finanstransaksjoner 

Renteinntekter var kr 939´ som er kr 161´ lavere enn budsjett.  

Renteutgifter var på kr 2,3 mill. som er kr 918’ lavere enn budsjett. 

Avdrag på lån var kr 6,5 mill. som var kr 757’ høyrere enn budsjett. Kommunen betaler minimumsavdrag på 
gjeld, tilsvarende siste års avskrivningsbeløp i forhold til langsiktig gjeld og anleggsmidlenes verdi ved forrige 
årsskifte.  

Utlån og behandles annerledes etter ny budsjett- og regnskapsforskrift, så fjorårstall er ikke sammenlignbare.  

Summen av finanstransaksjoner på kr 8,1 mill. er kr 259´ bedre enn budsjett. 

 

  

Krets Utleid Ledig Utleid Ledig Totalt Kommentar
Gjerøy 3 1 0 0 4
Jektvik 6 10 2 0 18 Fire boliger ikke til ordinær utleie
Rødøy 15 7 3 0 25 Fem boliger er leid av etat/firma til videreutleie
Selsøyvik 0 0 1 0 1
Storselsøy 1 1 0 0 2
Tjongsfjord 14 8 1 0 23 Fem boliger er leid av etat/firma til videreutleie
Øresvik 4 2 0 0 6 En bolig er ikke til ordinær utleie
Totalt 43 29 7 0 79
Utleiegrad 60 % 100 % 63 %

Boenheter Næringsareal
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Finansforvaltning  

 
 

Ifølge finansreglementet punkt 9, skal rådmannen etter årets utgang rapportere på status og utviklingen 
gjennom året for gjelds- og finansforvaltningen jfr. forskrift §8. Det har vært rapportert gjennom året i 
tertialrapporter. 

Rødøy kommune har generelt en passiv finansforvaltning. Hoveddelen av aktiva er plassert i innskudd i bank 
med lav risiko jfr. finansreglementet § 8.2.  

Det er ingen lån som forfaller og må refinansieres innen 12 måneder.  

Aktiva pr 01.01.2020 30.04.2020 31.08.2020 31.12.2020
Innskuddskonto HSB 72 280 307 77 206 720 76 082 122 88 165 208

Innskuddskonto DNB 8 302 973 8 322 108 8 335 921 8 372 337

Skattetrekkskonto 3 849 029 8 464 880 10 742 862 6 083 456

SUM 84 432 309 93 993 708 95 160 905 102 621 001

Aksjebeholdning pr. 01.01.2020 30.04.2020 31.08.2020 31.12.2020
Kommunekraft A/S 1 000                    1 000                    1 000                    1 000                    

Jektvik vannverk 47 500                 47 500                 47 500                 47 500                 

Rødøy produkter A/S 215 000              215 000              215 000              215 000              

Nord-Reker AS 238 870              238 870              238 870              -                          

Rødøy slip og marina A/S 100 000              100 000              100 000              -                          

Rødøy helselag 268 320              268 320              268 320              268 320              

Helgeland reiseliv 50 000                 50 000                 50 000                 50 000                 

Rødøy Utleieverdi 254 600              254 600              254 600              254 600              

Sum aksjer i private aksjeselskaper mv. 1 175 290          1 175 290          1 175 290          836 420              

KLP Egenkapitalinnskudd 5 318 822          5 318 822          5 758 090          5 758 090          

Sum Pensjonskasser 5 318 822          5 318 822          5 758 090          5 758 090          

Sum Aksjer og andeler 6 494 112          6 494 112          6 933 380          6 594 510          

Finansutgifter/ Finansinntekter pr. Regnskap Rev. bud Regnskap Rev. bud Regnskap Rev. bud Regnskap
01.01.2020 30.04.2020 Pr. 30.04.2020 Pr. 31.08.2020 Pr. 31.08.2020 Pr. 31.12.2020 Pr. 31.12.2020

Merverdiavgift momskompensasjon 19 163 -                          1 532                    -                          3 172                    -                          1 154                    

Renteutgifter bank 3 245 578 1 076 019          1 191 735          -                          2 147 563          3 228 057          2 242 838          

Gebyr og andre omkostninger 19 754 -                          140                        2 152 038          141                        -                          4 465                    

Morarenter 7 466 -                          122                        -                          2 881                    -                          25 607                 

Gebyr/provisjon 39 904 -                          12 777                 -                          23 486                 -                          32 204                 

Purregebyr (fakturering)

Sum Finanskostnader 3 331 865 1 076 019 1 206 307 2 152 038 2 177 243 3 228 057 2 306 268

Purregebyr (fakturering) -49 234 0 -9 308 0 -9 725 0 -16 422

Renteinntekter -1 496 034 -366 630 -253 696 -733 370 -369 903 -1 100 000 -786 996

Renter utlan fra naringsfond -164 0 -1 0 -87 0 -638

Renter kommunale tjenester -22 976 0 -71 0 -139 0 -177

Renter utlante husbankmidler -163 259 0 -52 061 0 -99 394 0 -133 574

Finansinntekter -1 682 432 -366 630 -305 829 -733 370 -469 523 -1 100 000 -921 385

Netto finanskostnader 1 649 434 709 389 900 477 1 418 668 1 707 720 2 128 057 1 384 883

Avdragsutgifter 6 853 926 2 450 418 2 357 470 3 989 052 4 267 972 5 698 646 6 455 226

Langsiktig gjeld 01.01.2020 30.04.2020 31.08.2020 31.12.2020
Husbanken -26 310 667 -26 055 398 -25 721 839 -25 663 460

Kommunalbanken -54 795 440 -53 925 870 -53 147 300 -51 356 200

KLP -61 362 594 -60 168 067 -59 247 813 -58 974 650

Sum Langsiktig gjeld -142 468 701 -140 149 335 -138 116 952 -135 994 310

Herav gjeld med fast rente -36 303 750 -35 494 138 -34 684 526 -12 453 080

Dette utgjør 25 % 25 % 25 % 9 %
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Fastrenteavtalen ligger på 2,53 % og har bindingstid til 1. februar 2030. 

Fastrenteavtaler skal ifølge finansreglementet utgjøre minimum 15% av det totale lånevolum. Rådmannen kan 
avvike andelen ut fra en konkret vurdering av markedssituasjonen.  

Markedsrenten på flytende lån ligger i området 0,8 % til 1,04 %. Økonomisjefen vurderer at den flytende 
markedsrenten vil fortsette å være lav fremover.  

Avdragsutgiften er svakt økende. Dette skyldes i all hovedsak krav om innbetaling av minimumsavdrag for 
kommuner. 

Rødøy kommune oppfylte ikke vilkårene i finansreglementet om 25 % fastrenteavtaler ved årsskiftet, da 
andelen bare var 9 % lån med fast rente. Finansreglementet ble revidert av kommunestyret første kvartal 2021. 
Vilkårene i gjeldende reglement er at det skal være en andel på 15 % fast rente, men at en kan avvike andelen 
ut fra en konkret vurdering av markedssituasjonen. Slik vurdering er gjort, og en anser at det har vært et svært 
gunstig rentemarked, så det har vært forsvarlig å være nede i 9 %. Det jobbes nå med flere fastrenteavtaler, og 
en forventer å komme opp i over 15 % andel lån med fast rente igjen i løpet av andre tertial. 

 

Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat er positivt med kr 16,6 mill. Dette er kr 12,2 mill. bedre enn budsjett. I prosent utgjør netto 
driftsresultat hele 9 %, som er et svært godt resultat.  

Havbruksfondet utgjør kr 23,8 mill. av inntektene. Korrigert for dette ville driftsresultatet negativt med hele 
kr 7 mill. Det er åpenbart at det kreves drastiske tiltak for å redusere avhengigheten av midler fra 
havbruksfondet for å saldere driften.  

Etter foreslått avsetning av regnskapsmessig mindreforbruk fra driftsregnskapet til disposisjonsfond viser 
driften et regnskaps-messig mer-/mindreforbruk på kr 0 – at driften er i balanse.   

 

Investeringer  
I investeringsbudsjettet for 2018-2021 ble det for første gang vedtatt å prioritere investeringsprosjektene. 
Prioriteringen har blitt oppdatert ettersom prosjekter har blitt ferdigstilt, og endret for de senere 
økonomiplanperiodene. 

I tertialrapportene 1-2 i 2020 har det blitt rapportert på investeringsprosjektene, både prioriterte og andre. Det 
har også blitt rapportert skriftlig til formannskapet og kommunestyret til alle møter på prioriterte 
investeringsprosjekter.  

Kommunestyret har bedt om at det skal være fremdrift i de prioriterte investeringsprosjektene. Ut over dette 
er det ikke ytterligere klargjort hvordan prioriteringene skal forstås, for eksempel innbyrdes i forhold til 
forskjellige prosjektfaser, budsjettår, i forholdet til daglig drift, eller i lys arbeidssituasjonen. Det ble i starten av 
2019 blitt utarbeidet et fyldig notat om investeringsprosjekter i forbindelse med spørsmål fra kontrollutvalget.  

Status i desember 2020 for de prioriterte investeringsprosjektene som gjaldt da var som følger: 

1) Helsehus Jektvik 

Kontrakt for arbeidene med utarbeidelse av anbudsgrunnlag for totalentreprise for bygget er inngått, med 
Norconsult, og de er i gang med arbeidene. Prøvegraving og grunnundersøkelser på tomten er gjort, og 
Multiconsult arbeider med rapport fra grunnundersøkelsene. 

Det antas at totalentreprisen kan bli sendt ut på anbudsrunde primo desember 2020. 

2) Gjennomgangsbolig Nordnesøy 

Tomtegrunn er kjøpt. 

Kontrakt for arbeidene med utførelse av grunnarbeidene er inngått, med Gjerøy Maskinstasjon. 
Grunnarbeidene skal ferdigstilles til 05.05.2021. 

Prosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag, samt anbudsrunde, for bygging av selve boligene, antas å 
bli gjennomført vinter/vår 2021. 

Frist for ferdigstillelse av prosjektet, iht. vilkår ifm. tilskudd fra Husbanken, er 01.07.2022. 
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3) Gjennomgangsbolig Gjerøy 

Tomtegrunn er kjøpt. 

Kontrakt for arbeidene med utførelse av grunnarbeidene er inngått, med Gjerøy Maskinstasjon. 
Grunnarbeidene skal ferdigstilles til 05.05.2021. 

Stikking, profilering og oppmåling på stedet er gjort, og grunnarbeidene er startet opp, med rensk av fjell 
for sprengning etc. 

Prosjektering, utarbeidelse av anbudsgrunnlag, samt anbudsrunde, for bygging av selve boligene, antas å 
bli gjennomført vinter/vår 2021. 

Frist for ferdigstillelse av prosjektet, iht. vilkår ifm. tilskudd fra Husbanken, er 01.07.2022. 

4) Vannverk – forsyningssikkerhet og kapasitet  

Arbeider med etablering av nye kummer og utskiftning av sjøledninger etc. på Selsøyvik/Rangsund 
vannverk er stort sett ferdigstilt, og vann er satt på de nye ledningene.  

På Storselsøy ser en for seg at klarering med grunneiere samt prosjektering av tiltak utføres fra nå av og 
fremover vinteren, og at de fysiske arbeidene med bedring av forsyningssikkerhet/kapasitet utføres i 2021. 
Det samme for kapasitetsøkning for råvannsmagasin ved Gjerøy vannverk.  

5) Rødøy Produkter 

Diverse underlag for byggesøknad etc. er mottatt fra Rødøy Produkter. Avklaringer rundt alternativer 
gjøres, og byggesøknad etc. kan deretter utarbeides.  

I forhold til arbeidet med oppfølging av de igangsatte kontrakter med helsehus og utleieboliger, ser en ikke 
for seg at en har kapasitet til å arbeide med dette prosjektet før utpå vinteren 2021. 

6) Næringsareal Vågaholmen 

Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018.  

Søknad om tilskudd til selve utbyggingen ligger inne hos Nordland Fylkeskommune for behandling. Så langt 
ikke mottatt tilsagn om tilskudd til prosjektet fra NFK. Avklaringsmøte med NFK berammet til 03.12.20.  

Kommunestyret endret prioriteringsrekkefølge for 2021, og det rapporteres nå etter den.  

Det er et par vesentlige avvik i investeringsbudsjettet ved årsslutt som kan kommenteres: 

Arkiv nybygg. Regulert budsjett var kr 1 mill, påløpt 2020 kr 0. Prosjektet ble vedtatt flyttet til 2022 av 
kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen 2021-2024. 

Boligområde Jektvik. Regulert budsjett var kr 4,5 mill. og påløpt var 2020 kr 1,4 mill. Prosjektet ble ferdigstilt, 
og tomtene lagt ut for salg i 2020. Budsjettavviket skyldes periodisering mellom 2019 og 2020, hvor mer enn 
forutsatt påløp første år av prosjektet. 

Etter foreslått disponering av regnskapsmessig merforbruk ved å hente fra fritt investeringsfond til 
investeringsregnskapet, viser investeringsregnskapet et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0 – at 
investeringsregnskapet er i balanse.   
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Balanse  

Det har vært et generelt høyt aktivitetsnivå på investeringssiden over flere år, men i 2020 har det ikke blitt 
ferdigstilt større prosjekter. Anleggsmidler har økt med kr 2,5 mill. til kr 481 mill.  

Av anleggsmidlene har pensjonsmidler økt med kr 7,1 mill. til kr 232 mill.  

Disposisjonsfond er økt etter disponering av fjorårets mindreforbruk til kr 40,7 mill. Det er foreslått økt med 
årets regnskapsmessige mindreforbruk 2020, kr 16,4 mill. Disposisjonsfondet blir på kr 57,1 mill. dersom 
kommunestyret disponerer mindreforbruket som foreslått.  

Frie investeringsfond er foreslått redusert med kr 2,7 mill. til dekning av årets regnskapsmessige merforbruk i 
investeringsregnskapet. Frie investeringsfond blir da på kr 14,1 mill. dersom kommunestyret dekker 
merforbruket som foreslått.  

Egenkapitalen er på kr 208 mill. som utgjør hele 29 % av totalkapitalen.   

Kapitalkontoen har økt med kr 23,2 mill. til 120 mill. Omløpsmidler har økt siste år med  
kr 28 mill., mens kortsiktig gjeld har økt med kr 16,2 mill. Ubrukte lånemidler har blitt redusert med  
kr 2,2 mill. til kr 1,5 mill. gjennom året. Likviditeten er tilfredsstillende – forholdet mellom omløpsmidler og 
svært likvide omløpsmidler er fremdeles svært godt i forhold til kortsiktig gjeld. Det vil bli behov for låneopptak 
i 2021. 

Langsiktig gjeld har blitt redusert med kr 22,6 mill. til kr 363 mill.  

Av den langsiktige gjelden har pensjonsforpliktelsene blitt redusert med kr 16,1 mill. til kr 227 mill. Lånegjelden 
har blitt redusert med kr 6,5 mill. til kr 136 mill. 

Rødøy kommune har de senere år nytt godt av gode finansieringsordninger, og har mottatt høy andel av 
statlige tilskudd til byggeprosjektene. Det er likevel viktig å ha med at lånegjelden har økt kraftig de senere år, 
selv om den nå er på vei ned. Det er derfor viktig å følge med på at en oppnår de rasjonaliseringsgevinster og 
økninger i inntekter som investeringsbeslutningene har forutsatt. Enkelte investeringer vil ikke ha slike effekter, 
men skal bidra til å skape høyere trivsel og bedre tjenestetilbud – på sikt også befolkningsøkning. For å betjene 
slike investeringer må en totalt sett skape bedre driftsmarginer på sikt, gjennom rett prisnivå, modernisering, 
innovasjon og rasjonalisering. 

 

 

Andre forhold 
Rødøy kommune har fra andre halvår 2018 skiftet revisor, til Deloitte. Det pågår en sak hvor Ytre Helgeland 
kommunerevisjon har fremsatt krav overfor Rødøy kommune i forbindelse med uttreden av den kommunale 
revisjonsordningen. Kravet besto opprinnelig i at YHK, senere Revisjon Mindtnorge, RMN, mener kommunen 
skal gjøre opp for siste halvår 2018, selv om en da ikke fikk levert tjenester, og Rødøy hadde startet 
samarbeidet med Deloitte. Dette er frafalt i løpet av 2019. Videre krevede YHK/RMN kommunen for andel av 
pensjonsforpliktelser. Rødøy kommune anser at en ikke skal betale for siste halvår, og har fremmet motkrav 
om andel av disposisjonsfond som er avvist. Det har vært avholdt møte mellom RMN og Rødøy kommune, uten 
at en har kommet til enighet. Saken er oversendt KMD som har gitt uttalelse. Rødøy kommune har bedt om å få 
se fordelingsnøkkelen som ligger til grunn for RMNs krav. Saken pågår fremdeles våren 2021.  

Det er avsatt kr 650´ for usikre forpliktelser knyttet til pågående saker som ikke er avklart ved 
regnskapsavleggelsen. Det er ikke kjent at det skal være inntruffet hendelser etter avslutning av 
balanseregnskapet som gir innvirkning på balansen.  
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Kommunal økonomisk bærekraft, KØB 
Kommunal økonomisk bærekraft, KØB, ble lansert som økonomisk 
modell i økonomiplanforslaget for 2020-2023. Den har ligget til grunn 
for rapporteringen gjennom 2020 og budsjettperioden 2021-2024.  

Den økonomiske bærekraften skapes i rommet mellom netto 
driftsresultat, disposisjonsfond og lånegjeld. Kommunene er fra 2020 
pålagt å vedta finansielle nøkkeltall for driften. Kommunestyret har 
vedtatt finansielle nøkkeltall for driften fra 2020, i tråd med ny 
kommunelov. 

• Netto driftsresultat 7 %  
• Disposisjonsfond  20 %  
• Netto lånegjeld  75 %  

Dette er i tråd med egne erfaringstall, KS´ anbefalinger og anbefalinger 
i KØB-prosjektet som er gjennomført mellom Nord universitet og Rana 
kommune.   

 

 

 
De tre vedtatte målene for finansielle nøkkeltall ble nådd i 2020. Dette gir et positivt avvik på kr 16,6 mill. Dette 
vil bidra til å styrke den videre driften, og bør forvaltes godt fremover.  

 

Personal 
Fra 2019 er avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, inngått sentralt mellom Regjeringen og partene i 
arbeidslivet. Det ble derfor ikke særskilt avtale per kommune. Det er i 2020 gjort lokal avtale om 
egenmeldinger. Det ble avholdt kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud i 2017, og det er invitert til 
oppfølgingskurs ved behov.  

AMU har revidert handlingsplanen som lå til grunn for IA-avtalen, og fastsatt mål er å ligge under 5 % fravær. 

 

 
Periode Fravær % Syk dgv. Avt. dgv. Egen 0-8 

dgv 
Egen >8  

dgv 
Syk 0-3 

dgv 
Syk 4-16 

dgv 
Syk 16> 

dgv 

2014 5,64 1 866,37 33 070,39 200,99 0,00 9,57 233,42 1 422,39 
2015  7,10 2 474,59 34 830,80 232,26 0,00 9,58 287,46 1 945,30 
2016  4,79 1 715,47 35 816,10 271,21 1,64 27,68 218,85 1 196,09 
2017  6,66 2 385,42 35 794,56 222,68 0,00 26,52 465,34 1 664,26 
2018   6,44  2 307,28  35 827,40  269,66  -    22,33  280,93  1 734,38 

2019  5,21  1 857,85  35 682,39  236,05  -    17,26  281,75  1 322,78 

2020 3,01 463,60  34 131,70  143,50  -    2,60 114,90 202,60 
 

Sykefraværet har gått noe opp og ned de foregående seks siste årene. I 2016 var vi under målsettingen på 5 %, 
mens en i 2017 og 2018 endte på omkring 6,5 %. I 2019 hadde vi en fin nedgang igjen til 5,2 %.  

I 2020 har vi en tilsynelatende stor nedgang til 3 %. Disse tallene er vi dessverre usikre på. Overgangen fra 
papirbasert meldesystem for fravær, til Visma med personalmodul, har nok ikke gått helt smertefritt. Vi ser at 
det er mangler i fraværsrapporteringen.  

KØB i forhold til vedtatte mål Mål % Mål kr T2 2020 T3 2020 kr Avvik kr
Netto driftsresultat (perioden) 7,0 % 12 988 543 9,0 % 16 624 034          3 635 490             
Disposisjonsfond (av årsbudsjett bto. driftsinnt) 20,0 % 35 432 416 23,0 % 40 750 203          5 317 786             
Netto lånegjeld (av årsbudsjett bto. driftsinnt) 75,0 % 132 871 562 70,8 % 125 438 276        7 433 285             
Samlet bærekraftavvik 16 386 562          
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Det er langtidsfravær over 16 dager som har utgjort de store fraværene. Det er også gjennomgående trekk at 
sykefraværet er høyest i første kvartal, for så å bedre seg gjennom året. 

Sykefraværet antas fremdeles å være for høyt, så det følges tett opp! Vi jobber også med rutiner og prosedyrer 
for rapportering og oppfølging.  

 
Året akk. Fravær % 
2015  0,93 
2016  1,27 
2017 1,67 
2018 1,28 
2019 1,62 
2020 1,60 

 

Fravær som skyldes omsorgspermisjoner har blitt rapportert separat siden 2015 – se tabellen over. Det 
utgjorde 1,6 % av tilgjengelige årsverk i 2020.  

AMU har vedtatt overordnet mål for HMS-arbeid i Rødøy kommune: 

• Vårt systematiske HMS-arbeid skal bidra til lavest mulig sykefravær og høy grad av trivsel. Lavt fravær 
og motiverte medarbeidere skal bidra til økt effektivitet og bedre service. 

• Vi skal være godt forberedt dersom det skjer ulykker og katastrofer. 
• Vår virksomhet skal belaste det ytre miljøet minst mulig. 
• Vi vil arbeide ut fra det prinsipp at ethvert uhell kan unngås. Gjennom opplæring og systematisk 

arbeid skal vi begrense antall uhell og skadeomfang. 
 

Rødøy kommune har 125 årsverk fordelt på 152 ansatte. Det er 120 kvinner, 80 %. Av disse har 47 
heltidsstillinger og 73 deltidsstillinger. Av 32 menn har 22 heltidsstillinger og 10 deltidsstillinger. I den 
strategiske ledergruppen er det to kvinner og to menn. I den utvidete ledergruppen er det tre menn og tre 
kvinner, inkludert rådmann.  

Dette innebærer en reduksjon på 11 årsverk og 15 ansatte, noe som forklarer både lavere kostnader til lønn og 
sosiale utgifter i 2020. Det viser også at vi har store utfordringer til å rekruttere kompetent personale i faste 
stillinger og vikariater.  Denne problemstillingen vil øke.  

Rødøy Kommunestyret består av ni menn og åtte kvinner. Formannskapet av tre menn og to kvinner. Det er 
ikke behov for å gjennomføre ekstra tiltak for å ivareta likestillingen. 

 

Etisk standard 

Rødøy kommunes har vedtatt etiske retningslinjer av 26. april 2016. Grunnregelen lyder slik: 

Rødøy kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. 

Representanter for Rødøy kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, 
kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Vi skal utføre våre oppgaver og opptre på en måte som 
fremmer kommunens omdømme og skaper tillit i befolkningen. Vi må ikke oppføre oss på en måte som 
bringer kommunen i miskreditt.  

I de etiske reglene er også arbeid med antikorrupsjon, håndtering av varsling og bruk av sosiale medier tatt inn. 
I løpet av 2017 ble også eget reglement for varsling blitt utarbeidet vedtatt, i tråd med den nye 
arbeidsmiljøloven. 

I starten av hver kommunestyreperiode gjennomføres det opplæring av nye folkevalgte, hvor blant annet 
etiske utfordringer for folkevalgte, rettigheter og plikter, møteregler og kultur samt habilitet står på agendaen. 
Det nye kommunestyret gjennomgikk todagers kurs ved KS-konsulent før konstituering, i oktober 2019. 

Kontrollutvalget har fått tilbud om særskilt opplæring.  

De etiske reglene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside, og de har blitt distribuert i kommunens 
informasjonsblad Rødøy-løva. 
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Rødøy kommunestyre har i 2021 vedtatt økonomireglement og finansreglement.  

I 2021 skal Rødøy kommune delta i KS nettverk for internkontroll med ni andre kommuner i Nordland. 
Rådmannens internkontroll skal styrkes gjennom prosjektet, og bidra til at overordnet system kommer på plass 
i tråd med kravene i ny kommunelov. Internkontrollsystemet, med reglementer, skal også bidra til å sikre en 
høy etisk standard i virksomheten. 

 

 
Tilrettelegging og tilgjengelighet 
I Rødøy kommune har man ved planlegging av nye prosjekter så langt som mulig tilrettelagt i samsvar med 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.  

Eldrerådet og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse ble ved kommunestyrevalget 2015 slått sammen til 
felles råd. Rådet skal sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig 
for denne gruppen og være et rådgivende organ for kommunen. Målet er full deltakelse og likestilling for eldre 
og funksjonshemmede. Rådet skal varsle om forhold som er til hinder for at eldre og innbyggere med nedsatt 
funksjonsevne skal kunne delta på alle områder i samfunnet.  

For eksisterende bygg og anlegg er det i stor grad foretatt utbedringer for å gjøre dem mest mulig tilgjengelig 
for flest mulig. Bygg som rådhuset, helseinstitusjoner og samfunnshus mener man for det meste innfrir 
kravene. 20 kommunale utleieboliger som ble tatt i bruk i 2012 og 2016 er utformet for i størst mulig grad 
tilfredsstille kravet til universell utforming, og fire nye under arbeid følger samme standard. Nye 
omsorgsboliger under som ble ferdigstilt i 2017, har også universell utforming.  

I 2016 og 2017 ble biblioteklokaler blitt tatt i bruk på Rødøy, i Jektvik og på Nordnesøy. Dette har bedret 
tilgjengeligheten vesentlig. For hovedbiblioteket i Tjongsfjorden kan en ikke sies å oppfylle lovens krav til 
tilgjengelighet, og det må vurderes hvilke forbedringer som kan gjøres.  

 

 

Vågaholmen 8. juni 2021 

 
 

Kitt Grønningsæter 
Rådmann 
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Innledning 
 
Rødøy kommunes årsregnskap er avlagt etter forskrifter i medhold av kommunelovens kapittel om 
årsregnskap og årsberetning og i henhold til god kommunal regnskapsskikk. 
 
Årsregnskapet består av følgende deler: 
• Driftsregnskap 
• Investeringsregnskap 
• Balanseregnskap 
• Obligatoriske økonomiske oversikter 
• Pliktige budsjettopplysninger 
• Noter 
 
Kommuneregnskapet er stilt opp i en driftsdel og en investeringsdel.  
I driftsdelen inngår kommunens løpende inntekter, og anvendelsen av disse (driftsutgiftene).  
I investeringsdelen inngår andre inntekter som ikke er løpende, og anvendelsen av disse 
(investeringsutgifter).  
Inntekter som inngår i investeringsdelen kan ikke anvendes til driftsformål, men det er anledning til å 
benytte løpende inntekter til investeringsformål. Lånte midler kan kun finansiere utgifter i 
investeringsregnskapet, og kan ikke benyttes til å finansiere driftsformål. 
 
Kommunens balanseregnskap viser status for kommunens eiendeler (anleggsmidler og 
omløpsmidler), gjeld (kortsiktig og langsiktig) og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. 
 
 
Vågaholmen, 08.06 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitt Grønningsæter         Reidar Hjelmseth 
Rådmann          Økonomisjef 



Økonomisk oversikt - drift

110 Rødøy kommune - 2020 08.06.2021
Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett

Driftsinntekter
1 Rammetilskudd 83.764.656,00 79.221.475,00 83.968.000,00

2 Inntekts- og formuesskatt 30.265.732,11 28.817.000,00 28.817.000,00
3 Eiendomsskatt 11.936.583,00 11.786.585,00 11.886.585,00

4 Andre skatteinntekter 1.130.134,40 676.954,00 3.416.954,00
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 23.841.942,54 24.131.900,00 22.931.900,00

6 Overføringer og tilskudd fra andre 17.654.438,46 15.046.224,00 13.085.143,00
7 Brukerbetalinger 5.334.412,08 6.029.088,00 6.245.760,00

8 Salgs- og leieinntekter 11.622.718,83 11.452.856,00 11.452.856,00

9 Sum driftsinntekter 185.550.617,42 177.162.082,00 181.804.198,00

Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter 92.131.968,22 96.726.782,00 94.674.542,00
11 Sosiale utgifter 14.879.154,88 21.769.571,00 21.712.958,00

12 Kjøp av varer og tjenester 44.977.427,33 38.236.729,00 37.668.525,00
13 Overføringer og tilskudd til andre 8.852.335,38 8.193.351,00 7.091.270,00

14 Avskrivninger 10.618.228,00 10.075.000,00 10.075.000,00

15 Sum driftsutgifter 171.459.113,81 175.001.433,00 171.222.295,00

16 Brutto driftsresultat 14.091.503,61 2.160.649,00 10.581.903,00

Finansinntekter
17 Renteinntekter 938.529,36 1.100.000,00 1.100.000,00
18 Utbytter 0,00 0,00 0,00

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -259.870,08 0,00 0,00
20 Renteutgifter 2.309.131,25 3.228.057,00 3.228.057,00

21 Avdrag på lån 6.455.226,00 5.698.646,00 5.698.646,00

22 Netto finansutgifter -8.085.697,97 -7.826.703,00 -7.826.703,00

23 Motpost avskrivninger 10.618.228,00 10.075.000,00 10.075.000,00

24 Netto driftsresultat 16.624.033,64 4.408.946,00 12.830.200,00

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering 0,00 0,00 0,00
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 921.637,88 1.097.000,00 1.097.000,00

27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -17.545.671,52 -5.505.946,00 -13.927.200,00
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0,00 0,00 0,00

28 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0,00

29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -16.624.033,64 -4.408.946,00 -12.830.200,00

30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0,00 0,00 0,00
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110 Rødøy kommune - 2020 08.06.2021
Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett

Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 185.364.305,42 177.162.082,00 181.804.198,00
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 3.647.581,85 15.068.399,00 15.068.399,00

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 3.866.920,16 -994.346,00 26.753.516,00

Sum anskaffelse av midler 192.878.807,43 191.236.135,00 223.626.113,00

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 160.818.186,41 164.141.433,00 160.362.295,00
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 7.589.882,39 11.999.053,00 39.396.915,00

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 10.315.793,73 10.251.703,00 10.251.703,00

Sum anvendelse av midler 178.723.862,53 186.392.189,00 210.010.913,00

Anskaffelse - anvendelse av midler 14.154.944,90 4.843.946,00 13.615.200,00
Endring i ubrukte lånemidler -2.193.098,60 0,00 0,00
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00

Endring i regnskapspr. som påvirker AK Inv. 0,00 0,00 0,00

Endring i arbeidskapital 11.961.846,30 4.843.946,00 13.615.200,00

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger 18.405.740,52 27.316.693,00 22.643.866,00
Bruk av avsetninger 1.594.856,88 23.257.747,00 9.813.666,00

Til avsetning senere år 2.655.938,74 0,00 0,00

Netto avsetninger 14.154.944,90 4.058.946,00 12.830.200,00

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv 10.618.228,00 10.860.000,00 10.860.000,00
Interne utgifter mv 10.618.228,00 10.860.000,00 10.860.000,00

Netto interne overføringer 0,00 0,00 0,00
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Oversikt endring arbeidskapital

110 Rødøy kommune - 2020 08.06.2021
Regnskap 2020

OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler 18.022.481,73
Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00

Endring kortsiktige fordringer -4.673.289,19
Endring premieavvik 2.595.580,00

Endring aksjer og andeler 0,00

ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 15.944.772,54

KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B) -3.710.728,94

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 12.234.043,60
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110 Rødøy kommune - 2020 08.06.2021
Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett

Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)

1 Rammetilskudd 83.764.656,00 79.221.475,00 83.968.000,00

2 Inntekts- og formueskatt 30.265.732,11 28.817.000,00 28.817.000,00
3 Eiendomsskatt 11.936.583,00 11.786.585,00 11.886.585,00

4 Andre generelle driftsinntekter 24.972.076,94 24.808.854,00 26.348.854,00

5 Sum generelle driftsinntekter 150.939.048,05 144.633.914,00 151.020.439,00

6 Sum bevilgninger drift, netto 126.229.316,44 132.398.265,00 130.363.536,00

7 Avskrivninger 10.618.228,00 10.075.000,00 10.075.000,00

8 Sum netto driftsutgifter 136.847.544,44 142.473.265,00 140.438.536,00

9 Brutto driftsresultat 14.091.503,61 2.160.649,00 10.581.903,00

10 Renteinntekter 938.529,36 1.100.000,00 1.100.000,00
11 Utbytter 0,00 0,00 0,00

12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -259.870,08 0,00 0,00
13 Renteutgifter 2.309.131,25 3.228.057,00 3.228.057,00

14 Avdrag på lån 6.455.226,00 5.698.646,00 5.698.646,00

15 Netto finansutgifter -8.085.697,97 -7.826.703,00 -7.826.703,00

16 Motpost avskrivninger 10.618.228,00 10.075.000,00 10.075.000,00

17 Netto driftsresultat 16.624.033,64 4.408.946,00 12.830.200,00

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

18 Overføring til investering 0,00 0,00 0,00

19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 921.637,88 1.097.000,00 1.097.000,00
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -17.545.671,52 -5.505.946,00 -13.927.200,00

21 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0,00

22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -16.624.033,64 -4.408.946,00 -12.830.200,00

23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0,00 0,00 0,00
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110 Rødøy kommune - 2020 08.06.2021
Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett

Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)

1 Investeringer i varige driftsmidler 7.589.882,39 11.999.053,00 39.396.915,00

2 Tilskudd til andres investeringer 0,00 0,00 0,00
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 439.268,00 0,00 0,00

4 Utlån av egne midler 0,00 1.325.000,00 1.325.000,00
5 Avdrag på lån 20.275,00 0,00 0,00

6 Sum investeringsutgifter 8.049.425,39 13.324.053,00 40.721.915,00

7 Kompensasjon for merverdiavgift 1.068.398,85 7.718.399,00 7.718.399,00
8 Tilskudd fra andre 280.000,00 7.350.000,00 7.350.000,00

9 Salg av varige driftsmidler 2.299.183,00 0,00 0,00
10 Salg av finansielle anleggsmidler 79.000,00 0,00 0,00

11 Utdeling fra selskaper 0,00 0,00 0,00
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0,00 0,00 0,00

13 Bruk av lån 2.193.098,60 -3.294.346,00 24.453.516,00

14 Sum investeringsinntekter 5.919.680,45 11.774.053,00 39.521.915,00

15 Videreutlån 809.324,00 0,00 0,00

16 Bruk av lån til videreutlån 0,00 0,00 0,00
17 Avdrag på lån til videreutlån 0,00 0,00 0,00

18 Mottatte avdrag på videreutlån 469.980,20 1.200.000,00 1.200.000,00

19 Netto utgifter videreutlån 339.343,80 -1.200.000,00 -1.200.000,00

20 Overføring fra drift 0,00 0,00 0,00

21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -186.850,00 0,00 0,00
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 0,00 0,00 0,00

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0,00 0,00 0,00

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -186.850,00 0,00 0,00
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 2.655.938,74 0,00 0,00
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Oversikt - balanse

110 Rødøy kommune - 2020 08.06.2021
Regnskap 2020 Regnskap 2019

EIENDELER
A. Anleggsmidler 480.898.245,92 478.390.708,77
I. Varige driftsmidler 233.356.621,49 238.221.919,10
1. Faste eiendommer og anlegg 221.504.467,63 225.159.496,42

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 11.852.153,86 13.062.422,68

II. Finansielle anleggsmidler 15.646.014,79 15.369.885,67
1. Aksjer og andeler 6.594.510,00 6.494.112,08

2. Obligasjoner 0,00 0,00
3. Utlån 9.051.504,79 8.875.773,59

III. Immaterielle eiendeler 0,00 0,00

IV. Pensjonsmidler 231.895.609,64 224.798.904,00

B. Omløpsmidler 123.158.127,98 94.549.474,74
I. Bankinnskudd og kontanter 102.472.371,30 84.449.889,57

II. Finansielle omløpsmidler 0,00 0,00
1. Aksjer og andeler 0,00 0,00

2. Obligasjoner 0,00 0,00
3. Sertifikater 0,00 0,00

4. Derivater 0,00 0,00

III. Kortsiktige fordringer 20.685.756,68 10.099.585,17
1. Kundefordringer 16.202.072,68 8.211.481,17

2. Andre kortsiktige fordringer 0,00 0,00
3. Premieavvik 4.483.684,00 1.888.104,00

Sum eiendeler 604.056.373,90 572.940.183,51

EGENKAPITAL OG GJELD
C. Egenkapital 202.788.817,83 165.437.542,94
I. Egenkapital drift 70.791.769,81 54.167.736,17
1. Disposisjonsfond 57.152.447,59 39.606.776,07

2. Bundne driftsfond 13.639.322,22 14.560.960,10
3. Merforbruk i driftsregnskapet 0,00 0,00

4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 0,00 0,00

II. Egenkapital investering 18.275.741,00 20.744.829,74
1. Ubundet investeringsfond 16.757.001,95 16.757.001,95

2. Bundne investeringsfond 4.174.677,79 3.987.827,79
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet -2.655.938,74 0,00

III. Annen egenkapital 113.721.307,02 90.524.977,03

1. Kapitalkonto 119.697.451,96 96.501.121,97
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -5.976.144,94 -5.976.144,94

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 0,00 0,00

D. Langsiktig gjeld 362.939.286,00 385.549.000,00
I. Lån 135.994.310,00 142.468.701,00
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 135.994.310,00 142.468.701,00

2. Obligasjonslån 0,00 0,00
3. Sertifikatlån 0,00 0,00

II. Pensjonsforpliktelse 226.944.976,00 243.080.299,00

E. Kortsiktig gjeld 38.328.270,07 21.953.640,57
I. Kortsiktig gjeld 38.328.270,07 21.953.640,57

1. Leverandørgjeld 14.830.397,78 0,00
2. Likviditetslån 0,00 0,00

3. Derivater 0,00 0,00
4. Annen kortsiktig gjeld 23.497.872,29 21.953.640,57

5. Premieavvik 0,00 0,00
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Oversikt - balanse

110 Rødøy kommune - 2020 08.06.2021
Regnskap 2020 Regnskap 2019

Sum egenkapital og gjeld 604.056.373,90 572.940.183,51

F. Memoriakonti 0,00 0,00

I. Ubrukte lånemidler -1.504.528,95 -3.697.627,55

II. Andre memoriakonti 0,00 0,00

III. Motkonto for memoriakontiene -1.504.528,95 -3.697.627,55
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Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019
Regulert budsjett 

2019
Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -6 884 225 -6 719 122 -6 719 122 -6 673 734
Andre salgs- og leieinntekter -10 517 541 -9 802 736 -9 767 900 -9 962 714
Overføringer med krav til motytelse -15 728 867 -11 958 450 -12 533 450 -17 717 928
Rammetilskudd -82 407 782 -83 929 000 -83 929 000 -83 529 482
Andre statlige overføringer -7 410 058 -7 710 000 -300 000 -30 705 654
Andre overføringer -1 366 837 -600 000 -500 000 -1 535 746
Inntekts- og formuesskatt -29 046 873 -27 295 000 -27 295 000 -28 016 711
Eiendomsskatt -10 121 239 -9 114 550 -9 114 550 -8 141 936
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter -1 392 680 0 0 -113 151

Sum driftsinntekter -164 876 102 -157 128 858 -150 159 022 -186 397 057

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 4,6 88 631 669 93 226 763 93 085 146 88 629 786
Sosiale utgifter 3 19 181 633 20 824 105 20 824 105 14 649 602
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 25 691 262 24 905 681 24 735 681 22 933 115
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 15 11 732 778 9 371 592 9 869 860 13 511 827
Overføringer 8 796 565 6 940 949 6 814 109 7 735 084
Avskrivninger 13 9 435 817 9 500 000 9 500 000 9 417 538
Fordelte utgifter -1 089 444 -780 000 -780 000 -788 443

Sum driftsutgifter 162 380 280 163 989 090 164 048 901 156 088 510

Brutto driftsresultat -2 495 822 6 860 232 13 889 879 -30 308 547

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte -1 680 403 -900 000 -900 000 -950 233
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Mottatte avdrag på lån -289 539 -1 070 000 -1 070 000 -628 632

Sum eksterne finansinntekter -1 969 942 -1 970 000 -1 970 000 -1 578 865

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger 7 3 327 047 2 694 807 2 694 807 2 873 173
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Avdrag på lån 7 6 853 926 6 317 925 6 317 925 5 793 706
Utlån 263 711 55 000 55 000 91 545

Sum eksterne finansutgifter 10 444 684 9 067 732 9 067 732 8 758 423

Resultat eksterne finanstransaksjoner 8 474 742 7 097 732 7 097 732 7 179 558

Motpost avskrivninger 13 -9 435 817 -9 500 000 -9 500 000 -9 417 538

Netto driftsresultat -3 456 897 4 457 964 11 487 611 -32 546 526

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 10 -30 971 653 -30 971 653 0 0
Bruk av disposisjonsfond 10 -631 613 -540 000 0 -1 744 107
Bruk av bundne fond 10 -1 769 386 -2 565 000 -2 565 000 -661 052
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger -33 372 652 -34 076 653 -2 565 000 -2 405 159

AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 1 744 107
Avsatt til disposisjonsfond 10,11 32 035 683 39 349 916 0 246 520
Avsatt til bundne fond 10 631 581 1 445 000 2 020 000 1 989 405
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0

Sum avsetninger 32 667 264 40 794 916 2 020 000 3 980 032

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -4 162 285 11 176 227 10 942 611 -30 971 653









Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019
Regulert budsjett 

2019
Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018

INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom 0 0 0 0
Andre salgsinntekter 0 0 0 -385 000
Overføringer med krav til motytelse -426 086 -263 333 -183 333 -4 307 000
Kompensasjon for merverdiavgift -1 937 529 -1 381 670 -7 848 100 -1 070 574
Statlige overføringer -380 000 0 0 -410 000
Andre overføringer 0 0 0 -233 400
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0

Sum inntekter -2 743 615 -1 645 003 -8 031 433 -6 405 974

UTGIFTER
Lønnsutgifter 766 456 0 0 1 637 541
Sosiale utgifter 330 0 0 -330
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 12 603 028 7 821 082 27 392 400 6 130 779
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 1 462 0 0 3 250
Overføringer 1 937 529 2 577 271 6 848 100 1 070 574
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 776 950 776 950 -740 004

Sum utgifter 15 308 804 11 175 303 35 017 450 8 101 810

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån 7 47 017 0 0 56 809
Utlån 0 0 0 2 016 113
Kjøp av aksjer og andeler 5 435 802 0 0 488 708
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 7,10 1 721 300 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfondfond 0 0 0 29 768

Sum finansieringstransaksjoner 2 204 119 0 0 2 591 398

Finansieringsbehov 14 769 309 9 530 300 26 986 017 4 287 234

FINANSIERING
Bruk av lån 7 -5 510 355 -2 501 753 -26 986 017 -3 819 700
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 10 -1 721 300 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 10 -906 706 0 0 -467 534
Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 10 -6 630 947 -7 028 547 0 0
Bruk av bundne fond 0 0 0 0
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0

Sum finansiering -14 769 309 -9 530 300 -26 986 017 -4 287 234

Udekket / Udisponert 0 0 0 0









Note 1 
 
Anvendte regnskapsprinsipper 
 
I følge forskrift til Kommuneloven med tilhørende regnskapsforskrifter, skal det i note til 
regnskapet redegjøres for anvendte regnskapsprinsipper og vurderingsregler. 
 
Nedenfor følger angivelse av de prinsipper Rødøy kommune anvender ved føring og 
avleggelse av årsregnskapet. 
 
Prinsippene for Kirkelig fellesråd regnskap er i hovedsak lik de kommunale. 
 
Det overordnede prinsippet er at regnskapet skal føres etter god kommunal 
regnskapskikk og det såkalte anordningsprinsippet som går ut på at: 
 
Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året 
skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt 
eller ikke når årsregnskapet avsluttes. 
 
Det finnes imidlertid en rekke unntak og særbestemmelser som må hensyntas. 
 
Regnskapsprinsippene som anvendes i Kommuneregnskapet er nærmere beskrevet i 
”forskrift om årsregnskap og årsberetning”: 
 
§ 7.Grunnleggende regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk  
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og 
fylkeskommunens virksomhet skal fremgå av driftsregnskapet eller 
investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i 
balanseregnskapet skal ikke forekomme. 

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette 
gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene. Det skal således ikke gjøres 
fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og heller ikke skal inntektene fremstå med 
fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. 

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i 
årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet 
avsluttes. Dette skal likevel ikke medføre at avleggelsen av årsregnskapet må forskyves 
utover de frister som er bestemt, jf. § 10. 

For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i 
investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, registreres som 
memoriapost. 



I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes 
eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i 
årsregnskapet for vedkommende år. Justering i henhold til eksakt beløp foretas i det 
påfølgende regnskapsår. 

Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både 
når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske 
informasjonen årsregnskapet gir. 

§ 8.Vurderingsregler  
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 
kommunen eller fylkeskommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. 

Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset 
økonomisk levetid, skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til 
anleggsmiddelet. Følgende avskrivningsperioder legges til grunn: 

5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. 
10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og 

transportmidler og lignende. 
20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg 

(VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og 
lignende. 

40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og 
ledningsnett og lignende. 

50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem 
og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og 
lignende. 

Kommunen kan legge til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte 
anleggsmiddel, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden til anleggsmidlet er 
kortere enn de fastsatte avskrivningsperiodene. 

Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet eller tatt i bruk. 

 



Note 2      Endring arbeidskapital

110 Rødøy kommune - 2020 08.06.2021
Regnskap 2020

18.022.481,73
0,00

-4.673.289,19
2.595.580,00

0,00
15.944.772,54

-3.710.728,94

OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler
Endring ihendehaverobl og sertifikater 
Endring kortsiktige fordringer Endring 
premieavvik
Endring aksjer og andeler ENDRING 
OMLØPSMIDLER (A)

KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B)

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)

Et mindre beløp er feilført i 
forbindelse med salg av aksjer, 
dette vil bli korrigert i 2021

12.234.043,60
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Note 3 Pensjonskostnader 2020
Generelt om pensjonsordningene i kommunen  

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). 

Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon.  

Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. 

AFP for 62-64 år er ikke forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner.

Regnskapsføring av pensjon 

Etter forskrift om årsregnskap og årsberetning skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige 

forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.  Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som 

betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.

Forskjellen mellom  betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik,

og skal inntektsføres- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.

Pensjonsordning Terminpremie Premiefond SUM

Pensjonsordning for lærere SPK 1 732 994 1 732 994
Pensjonsordning for sykepleiere KLP 932 567 932 567
Pensjonsordning felles KLP 10 481 416 0 10 481 416
Pensjonsordning for folkevalgte KLP 52 891 52 891

Sum premie 13 199 868 0 13 199 868

Beregning av premieavvik KLP SPK SUM

Innbetalt premie 11 466 874 1 732 994 13 199 868
Administrasjonskostnader -530 804 -58 087 -588 891
Netto pensjonskostnad -6 426 752 -1 700 541 -8 127 293

Årets premieavvik 4 509 318 -25 634 4 483 684

Tilbakeføring av fjorårest premieavvik -1 797 082 -91 022 -1 888 104

Resultatmessig effekt 2 712 236 -116 656 2 595 580

Beregning av pensjonskostnad KLP SPK Samlet kostnad

Årets opptjening 7 487 841 1 601 096 9 088 937
Rentekostnad 6 896 915 861 589 7 758 504
Brutto pensjonskostnad 14 384 756          2 462 685            16 847 441          

Forventet avkastning 7 958 004-            762 143-               8 720 147-            
Netto pensjonskostnad 6 426 752            1 700 542            8 127 294            

Amortisert premieavvik 1 797 082            91 022                  1 888 104            
Administrasjonskostnad 530 804               58 087                  588 891               
Sum pensjonskostnad 8 754 638            1 849 651            10 604 289          

Ansattes betalte pensjonsandel 1 183 157-            391 917-               1 575 074-            
Samlet sum pensjonskostnad 7 571 481            1 457 734            9 029 215            

Estimerte pensjonsforpliktelser 2019 2020 Endring

Brutto påløpte forpliktelseSPK 34 362 220 27 079 504 -7 282 716
Brutto pensjons midler SPK 27 397 909 23 375 106 -4 022 803

Brutto påløpte forpliktelseKLP 207 831 941 200 107 217 -7 724 724
Brutto pensjons midler KLP 197 400 994 208 531 700 11 130 706

Netto forpliktelse 17 395 258 -4 720 085 -22 115 343



Note 4 Ytelser til ledende personer

2020 2019

Rådmann
Lønn 1 190 495             1 067 220             
Andre godtgjørelser 5 120                    5 120                    
Pensjonsinnskudd 250 004                224 116                
Sum 1 445 619             1 296 456             

Ordfører
Lønnsinnskudd 890 875                922 828                
Andre godtgjørelser 5 120                    2 067                    
Pensjonsinnskudd 187 084                194 228                
Sum 1 083 079             1 119 123             

Revisjon
Revisjonstjenester 296 823                308 955                
forvaltningsrevisjon 128 909                225 725                
Rådgivningstjenester 2 925                    
Sum revisjonstjenester 425 732                537 605                



Note 5 Oppgave over aksjer og andeler i andre selskaper

Pr.31.12.2018

Konto Navn Balanse 2019 Balanse 2020 Formuesverdi Eierandel
221200009 Kommunekraft A/S 1 000,00                1 000,00                7 125,00                0,03 %
221200010 Jektvik vannverk 47 500,00              47 500,00              
221200011 Rødøy produkter A/S 215 000,00           215 000,00           100,00 %
221200013 Nord-Reker AS 238 870,00           -                          
221200014 Rødøy slip og marina A/S 100 000,00           -                          
221200015 Rødøy helselag 268 320,00           268 320,00           
221200016 Helgeland reiseliv 50 000,00              50 000,00              2,79 %
221200018 Rødøy Utleiebygg AS 254 600,00           254 600,00           2 642 102,00        40,37 %

Sum private aksjeselskap/ private lag ol. 1 175 290,00        836 420,00            
 

########### KLP egenkapital innskudd 5 318 822,00        5 758 090,00        

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 5 318 822,00        5 758 090,00        

Sum Aksjer og andeler 6 494 112,00        6 594 510,00        



Tekst 2020 2019
Antall årsverk 125 136
Antall ansatte 152 167
Antall kvinner 120 135
% andel kvinner 78,95 % 80,84 %
Antall menn 32 32
% andel menn 21,05 % 19,16 %
Antall kvinner ledende stillinger 3 3
% andel kvinner i ledende stillinger 50 % 50 %
Antall menn i ledende stillinger 3 3
% andel menn i ledende stillinger 50 % 50 %

Fordeling heltid/deltid
Tekst 2020 2019
Antall deltidsstillinger 83 90
Antall ansatte i deltidsstillinger 83 90
Antall kvinner i deltidsstillinger 73 83
% andel kvinner i deltidsstillinger 87,95 % 92,22 %
Antall menn i deltidsstillinger 10 7
% andel menn i deltidsstillinger 12,05 % 7,78 %

Note 6 Årsverk

Beskrivelse av tiltak for å bedre likestilling mellom kjønnene:

• Det brukes en standardtekst i kommunens stillingsannonser der det påpekes at 
kommunen bidrar aktivt til likestilling mellom kjønnene i samsvar med 
likestillingslovens bestemmelser

• Ved utlysning av ledig stilling skal underrepresentert kjønn oppfordres til å 
søke.

• Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling skal minst en 
representant fra det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, nå formelle krav 
til stillingen er oppfylt.

• Stedfortrederfunksjoner legges til rette for kvinner når slik funksjon er 
hensiktsmessig og hvor lederen er mann, og motsatt når lederen er en kvinne.

Andre tiltak kommunen har eller har planer om å iverksette beskrives.



Note 7

Langsiktig gjeld pr. 31.12.2020

Selvfinansiering  Balanse 2019 Balanse 2020 avdrag 2020 Andel Nedbetalt gjenværende rente rentesats
av samlet lån år løpetid/år effektiv

Lån 20050061 Komm.banken -91 000,00               -                          91 000,00              2020 1 p.t. *
Lån 83175001487 KLP -2 812 500,00          -2 437 500,00       375 000,00           1,792                     2027 8 p.t. *
Lån 83175024223 KLP -1 735 466,00          -1 561 920,00       173 546,00           1,149                     2029 10 p.t. *
Lån 20100680 Komm.banken -2 392 500,00          -1 175 000,00       1 217 500,00        0,864                     2030 11 p.t. *
Lån 20120337 Komm.banken -17 799 640,00       -17 008 540,00     791 100,00           12,507                   2042 23 p.t. *

Boligbygging 47 % Lån 20120336 Komm.banken -13 019 120,00       -12 453 080,00     566 040,00           9,157                     2042 23 fast 2,530          
Boligbygging 15% Lån 20130346 Komm.banken -10 833 500,00       -10 382 100,00     451 400,00           7,634                     2043 24 p.t. *
Vannverk  11% Lån 83175341849 KLP -20 892 130,00       -20 056 970,00     835 160,00           14,748                   2044 25 p.t. *
Bolig/næringsområde 35% Lån 83175395612 KLP -35 922 498,00       -34 918 260,00     1 004 238,00        25,676                   2055 36 p.t. *
Boligbygging 100% Lån 20160360 Komm.banken -8 449 480,00          -8 185 440,00       264 040,00           6,019                     2051 32 p.t. *

Lån 20170378 Komm.banken -2 210 200,00          -2 152 040,00       58 160,00              1,582                     2057 38 p.t. *

Kredittforetak og finansieringsselskaper -116 158 034,00     -110 330 850,00  5 827 184,00        
-                          

Lån 15318026 Husbanken sammenslåing -35 147,00               -29 772,00            5 375,00                0,022                     2024 5 p.t. *
Lån 15320756/2/1 Husbanken -670 000,00             -630 000,00          40 000,00              0,463                     2036 17 p.t. *
Lån 15320756/1/1 -670 000,00             -630 000,00          40 000,00              0,463                     2036 17 p.t. *
Lån 153210596 Husbanken -279 974,84             -268 527,00          11 447,84              0,197                     2043 24 p.t. *
Lån 153210596 Husbanken -10 287,16               -8 879,00               1 408,16                0,007                     2043 24 p.t. *

Boligbygging 100% Lån 15320904/1/1 Husbanken -17 076 939,00       -16 801 301,00     275 638,00           12,354                   2063 44 p.t. *
Lån 15321696/2/1 Husbanken -816 663,00             -783 329,00          33 334,00              0,576                     2044 25 p.t. *
Lån 15322422/1/1 Husbanken -1 501 662,00          -1 444 994,00       56 668,00              1,063                     2046 29 p.t. *
Lån 15322422/2/1 Husbanken -449 996,00             -433 328,00          16 668,00              0,319                     2046 29 p.t. *
Lån 15322735/1/1 Husbanken -933 332,00             -899 998,00          33 334,00              0,662                     2047 28 p.t. *
Lån 15323010/1/1 Husbanken -3 866 666,00          -3 733 332,00       133 334,00           2,745                     2048 29 p.t. *

Statlige låneinstitusjoner og Norges Bank -26 310 667,00       -25 663 460,00    647 207,00           100,000                 
*

 Sum -142 468 701,00     -135 994 310,00  6 474 391,00        

Herav lån med fastrenteavtale -12 453 080,00       dette utgjør 9 % av lånemassen

Lånemasse og rentevilkår                                      

Rødøy kommune har for tiden ikke lån som forfaller og som må refinansieres neste regnskapsår.
Markedsrenten på flytende lån ligger i området 0,80 % til 1,04 %
Fastrenteavtalen ligger på 2,53 % og har bindingstid til 01.02.2030

Kommunens renterisiko er angitt i vedtatt Økonomireglement. Kommunen skal maksimalt ha 75% av lånene som flytende renter. Etter balansedagen er nytt finansreglement vedtatt med 85%
Etter balansedagen er nytt finansreglement vedtatt med mål om 15 % fastrente kontrakter. Denne andelen kan rådmannen ut fra en konkret vurdering avvike hvis markedssituasjonen tilsier dette.
Den pågående Covid 19 pandemien har gjort at markedsrenten har blitt kraftig nedjustert, noe som taler for en lavere andel fastrente en liten periode.

En større del av lånemassen ansees å skulle være selvfinensierende idet kommunen har stått for flere 
større boligbyggeprosjekter i senere år.  Leieintektene herav skal etter hvert kunne dekke opp for                          
utgifter til avdrag og renter.     

Også låneopptak til vannverksutbygging, skal til en viss grad selvfinansieres, i form av tilknytningsgebyr              
og avgifter.  2 019                        2 020                      2 019                      2 020                      
Selvfinansierende gjeld utgjør pr. 31.12 kroner -48 141 439,00       -46 824 661,30     33,79 % 34,43 %



Note 8

Beregning av minimumsavdrag for året 2020

Avskrivninger pr. 31.12 i regnskapsåret 10 618 228                                                   

Korrigert lånegjeld 31.12 i fjor -133 234 973                                               

Avskrivbare anleggsmidler pr. 31.12 i fjor -236 924 089                                               

Beregnet minimumsavdrag 5 971 192                                                     

Betalt avdrag pr. 31.12 i regnskapsåret 6 475 501                                                     



Note 9 Garantiforpliktelser

Navn 2019 2020 Eierandel
Helgeland Avfallsforedling IKS 6 607 446       6 171 333       9,50 %

Sum Garantiforpliktelser 6 607 446 6 171 333



Note 10 Fond i balansen

Rødøy kommune har følgende fond i balansen 

Konto Konto navn 2019 2020 Endring

BUNDNE DRIFTSFOND
2518106 Tilskudd HVPU fond -1 030 983 -1 030 983 0
2518108 Bundet driftsfond Næringsfond B -2 720 305 -1 940 129 780 176
2518110 Gavefond Rødøy sykehjem -251 484 -251 484 0
2518112 Bundet driftsfond Næringsfond/Kraftutbygging -1 418 237 -1 210 237 208 000
2518111 Kystutviklingsfond -114 994 -114 994 0
2518114 Reduksjon av boutgifter -106 514 -106 514 0
2518118 Tusenårsprosjektet -119 500 -119 500 0
2518123 Kommunalg viltfond -108 761 -108 761 0
2518144 Smibelg-Storåvatn-fond -5 817 557 -5 817 557 0
2518152 Günderfond -141 250 -141 250 0
2518167 Tilskudd husbankm. Bolig -424 372 -55 280 369 092
2518170 Lektor II -150 000 -150 000 0
2518173 Rekruteringstilskudd legetjenesten -489 450 -489 450 0
2518175 Tilskudd Screening -325 000 -325 000 0
2518176 Tilskudd hjemmeundervisning 0 -151 200 -151 200
2518179 Digital hjemmeundervisning 0 -150 000 -150 000

Andre mindre budne driftsfond -1 139 707 -1 244 078 -104 371
SUM Bundne driftsfond -14 358 114 -13 406 417 951 697

UBUNDNE INVESTERINGSFOND
2538112 Bolig/Tomt -10 000 -10 000 0
2538114 Legeskyssbåt -462 763 -462 763 0
2538116 Komm.bolig -423 650 -423 650 0
2538118 Helse medfinansiering -59 001 -59 001 0
2538120 Skole -420 885 -420 885 0
2538121 Ubundet investeringsfond -1 721 300 -1 721 300 0
2538125 RLK Fond -13 659 403 -13 659 403 0

SUM Ubundne driftsfond -16 757 002 -16 757 002 0

BUNDNE INVESTERINGSFOND 
2558101 Eiendomserstatning -50 000 -50 000 0
2558102 Svømmebasseng fond -745 575 -745 575 0
2558106 Tilskudd boligpasning -18 350 -18 350 0
2558109 Prosjekt Segeråa -376 903 -563 753 -186 850
2558111 A.I. Alderstun inv. Fond -52 000 -52 000 0
2558112 Tilskudd bredbånd -1 870 000 -1 870 000 0
2558113 Nytt arkivsystem -875 000 -875 000 0

SUM Bundne investeringsfond -3 987 828 -4 174 678 -186 850

DISPOSISJONSFOND 
2568137 Disposisjonsfond Næringsfond A -429 232 -610 578 -181 346
2568138 Covid 19 Næringsfond 0 -962 081 -962 081
2568144 Kompetansehevingstiltak -13 054 -13 054 0
2568145 Aksjeutbyttefond -2 086 690 -2 086 690 0
2568147 Disposisjonsfond A -325 079 -325 079 0
2568151 Disposisjonsfond -36 752 721 -53 154 966 -16 402 245

SUM Driftsfond -39 606 776 -57 152 448 -17 545 672



Note 11  Strykninger 
 

Driftsregnskapet er i år 2020 avsluttet med et mindreforbruk. Det har derfor ikke vært grunn til å foreta 
strykninger. 

 
 



Note 12 Kapitalkonto
Debetposter i året Debet Kreditposter i året Kredit

IB 01.01. -96 501 122          

Avskrivninger 10 618 228,00      Aktivering av driftsmidler -5 798 699             
Avdrag på sosial lån 5 522,00               Utlån sosiale utlån -22 699                  
Avdrag på næringslån 205 484,00           Utlån næringslån -809 324                
Avdrag på andre lån 469 980,20           Utlån Andre utlån -259 870                
Salg av varige driftsmidler 45 769,00             Avdrag på eksterne lån -6 475 501             
Bruk av lånemidler 2 193 098,75        Aktivert egenkapitalinnskudd KLP -439 268                
Tap på utlån Endring Pensjonsmidler -7 107 903             
Endring pensjonsforpliktelser -15 007 440,00    Endring Pensjonsmidler SPK

Endring AGA forpliktelse -1 127 883             
Endring AGA
Salg aksjer og andeler 338 870,08           
Korrigering av prosjekt

Sumlinjer -1 130 487,97       -118 542 269,84   

UB 119 672 757,81   

Et mindre beløp er feilført i forbindelse med salg av aksjer, dette beløpet vil bli korrigert i 2021



Note 13 Anleggsmidler

 Anskaffelseskost pr. 
01.01 Tilgang Avgang

 Anskaffelseskost pr. 
31.12 

 Akk avskrivninger pr. 
01.01  Årets avskrivninger 

 Akk avskrivninger pr. 
31.12  Bokført verdi 01.01 

 Bokført verdi pr. 
31.12 

Anlegg 5 års avskrivning 21 033 161                     2 017 710                       23 050 871                     -9 747 529                     -3 114 134                     -12 861 663                   11 285 632                     10 189 208                     

Anlegg 10 års avskrivning 1 757 237                       1 757 237                       -1 134 345                     -113 845                         -1 248 190                     622 891                          509 046                          
-                                   -                                   

Anlegg 20 års avskrivning 5 845 290                       116 438                          5 961 728                       -2 759 861                     -205 108                         -2 964 969                     3 085 428                       2 996 758                       
-                                   

Anlegg 40 års avskrivning 192 175 879                  2 292 458                       -45 769                           194 422 568                  -55 716 621                   -4 694 586                     -60 411 207                   136 459 258                  134 011 361                  

Anlegg 50 års avskrivning 125 128 075                  1 346 454                       126 474 529                  -42 147 751                   -2 490 555                     -44 638 306                   85 470 879                     84 326 778                     

Anlegg ikke avskrivbare 12 978 730                     25 640                            13 004 370                     1 297 830                       1 323 470                       

SUM 358 918 372                  5 798 700                       -45 769                           364 671 303                  -111 506 107                 -10 618 228                   -122 124 335                 238 221 918                  233 356 621                  



RØDØY KOMMUNE, TEKNISK ETAT SELVKOSTREGNSKAP-

2020 

NOTE nr. 14 : Selvkosttjenester 

Selvkostområde VANN 

Brukerbet./salgsinntekt 

Direkte kostnader 

Indirekte kostnader 

Kapitalkostnader 

Underskudd 

Selvkostandel 

Selvkostområde AVLØP 

Brukerbet./salgsinntekt 

Direkte kostnader 

Indirekte kostnader 

Kapitalkostnader 

Underskudd 

Selvkostandel 

Selvkostområde FEIING 

Brukerbet./salgsinntekt 

Direkte kostnader 

Indirekte kostnader 

Kapitalkostnader 

Underskudd 

Selvkostandel 

Regnskap 2020 Regnskap 2019 

2.503.356,- 2.512.675.-

1.567.939,- 1.254.228,-

1.063.000,- 1.044.000,-

795.163,- 902.000,-

922.746,- 687.633,-

73% 79% 

Regnskap 2020 Regnskap 2019 

468.530,- 465.949.-

149.712,- 89.939,-

348.200,- 341.400,-

60.885,- 69.350,-

90.267,- 34.739,-

84% 93% 

Regnskap 2020 Regnskap 2019 

244.818,- 239.720.-

119.560,- 119.560,-

146.800,- 143.900,-

21.542,- 23.740,-

92% 91% 







Note 15 Renovasjon 

1828 NESNA 1832 HEMNES 1833 RANA 1834 LURØY 1835 TRÆNA 1836 RØDØY TOTALT
A Driftsutg. 3 321 7 292 41 982 3 169 791 1 961 58 516 
B Henførbare driftsutg. 231 507 2 916 220 55 136 4 065 
C Kalkulatoriske renter 69 151 872 66 16 41 1 215 
D Kalkulatoriske avskr. 326 716 4 124 311 78 193 5 748 
E Andre inntekter 198 435 2 502 189 47 117 3 488 
F Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E) 3 749 8 231 47 392 3 577 892 2 214 66 056 
G Gebyrinntekt 3 701 8 126 46 786 3 531 881 2 186 65 212 
H Årets finansielle resultat (G-F) (48) (105) (606) (46) (11) (28) (844) 
I Avs. selvkostfond - - - - - - - 
J Bruk av selvkostfond 48 105 606 46 11 28 844 
K Kontrollsum (H-I+J) - - - - - - - 
L Saldo selvkostfond 1.1 (123) (270) (1 554) (118) (30) (73) (2 167) 
M Alternativkostnad (3) (6) (32) (2) (1) (2) (45) 
N Saldo selvkostfond 31.12 (173) (381) (2 192) (166) (42) (102) (3 056) 
O Årets finansielle dekn.grad 98,72 % 98,72 % 98,72 % 98,72 % 98,72 % 98,72 % 98,72 %
P Årets selvkostgrad (G/(F+I-J))*100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



Note 16 Utlån

Rødøy kommune har følgende utlån pr. 31.12.2020

2020 2019

Etableringslån -                                   6999 Finansiert via drift

Næringslån 332 409                          484 501                          Finansiert via drift

Startlån 7 993 623                       8 132 701                       Finansiert gjennom lån fra husbanken

Utbedringslån 37 123                            42 645                            Finansiert gjennom lån fra husbanken

Tilskudd med lån 484 532                          Finansiert gjennom lån fra husbanken

Sum utlån 8 847 687                       8 666 846                       



Note 17 
 

Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk 

 
Virkningen av endring i regnskapsprinsipp og vesentlige estimatendringer skal opplyses i egen note. 
Det samme gjelder dersom korreksjon av tidligere års feil er av vesentlig betydning for å bedømme 
kommunens resultat eller stilling. 
 

Hendelsen gjelder en feilføring som stammer fra 2009 og 2010 
Vi har i 2017 korrigert en feil som betegnes som en uvanlig hendelse, og som derfor har blitt vurdert på 
bakgrunn av KRS Nr. 5 
Økonomisjef har sammen med tidligere revisor vurdert at korrigeringen oppfyller de gitte vilkår i KRS nr. 5, og 
at hendelsen er å anse som en uvanlig hendelse slik at denne feilen skal ikke påvirke driftsregnskapet så mange 
år i ettertid. 
 

Prinsippendring   5 976 145,- 



Note 18 
 

Hendelser etter balansedagen 

 
Det har ikke fremkommet noen hendelser etter balansedagen som er vesentlige for regnskapsavleggelsen 

 



Deloitte

Til kommunestyret i R6dOY kommune

UAVHENGIG REV]5ORS BERETNING

Uttalelse om revisionen av ersregnskapet

Konklusjon
Vi har r;vidert Rodoy kommunes Srsregnskap som viser et netto dri{tsresultat pa kr 16 624 033 Arsregnskapet bester

av balanse per 31. desember 2020, bevilgningsoversikter drift og investerinE, okonomisk oversikt drift og oversikt over

samlet budsjettavvik og lrsoppgjorsdisposisjoner for regnskapsSret avsluttet per denne datoen og noter til

ersregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter v5r mening er arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende

fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekaSsen per 31. desember 2020, og av resultatet for re8nskapS5ret

som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge'

G ru n n I oq fo r ko n kl u sione n

Vi har gjennomf@rt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge' herunder de

interna;jonale revisjonsstandardene (lSA-ene). V6re oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i

Revisors oppgover og plikter ved revisjon ov 1rsrcgnskopet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og

forskrift, og har overholdt vare ovrige etiske forpliktelser isamsvar med disse kravene. Etter ver oppfatninS er

innhentet revisjonsbevis tllstrekkelig og hensiktsmesslS som Srunnlag for ver konklusJon'

Avrig informosjon
Kommunedirektoren er ansvarlig for ovrig informasjon. ovrig informasjon bestSr av informasjon ikommunens

arsrapport, men inkluderer ikke Srsre8nskapet og revisjonsberetningen'

VAr uttalelse om revisjonen av Srsregnskapet dekker ikke ovri8 informasjon, oB vi attesterer ikke den @vrige

informasjonen. vi henviser for ovrig til avsnittet (Konklusjon om ersberetningen) og (uttalelse om redegjorelse for

vesentlige budsjettawik) under uttalelse om ovriSe lovmessige krav.

lforbindelse med revisjonen av Srsregnskapet er det v5r oppgave e lese 6vrig informasjon med det formel e vurdere

hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom ovrig informasjon oB Srsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet

oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformaslon. Dersom vi hadde

konkludert med at den ovrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi palagt e rapportere det. Vi har

ingenting a rapportere is; henseende.

Ko m m u n e d i re kto re n s o nsv o r for d rs rcg nsko pet

KommunedirektOren er ansvarlig for 5 utarbeide irsreBnskapet isamsvar med lov og forskrifter, herunder for at det

gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Nor8e. Kommunedirektoren

er ogse ansvarlig for slik intern kontroll som anses n6dvendig for 5 kunne utarbeide et Srsregnskap som ikke inneholder

vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller utilsiktede feil

Revisots oppgqver og plikter ved revisionen ov drstegnskopet

Vart mel med revisjonen er i oppni betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig

feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller utilsiktede feil, og 6 avgi en revisionsberetning som inneholder

v5r konklusjon. Betryggende sikkerhet er en hOy grad av sikkerhet, men inBen garanti for at en revislon utfOrt i samsvar

med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformaslon

som eksisterer. Feilinformasjon kan oppst5 som fOlge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert
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som vesentlig dersom den enke tvis eller samlet med rimelighet kan forventes 5 pivirke okonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert pA ersregnskapet.

Som del av en revrsjon isamsva. med lov, forskrift oB god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder lsA-ene, utover
vi profesjonelt skj6nn og utviser profesjonellskepsis gjennom hele revisjonen. ltillegg:

. identifiserer og ansl6r vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i ;rsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomforer revisjonshandlinger for e h;ndtere slike
risikoet og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vir
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som fOlge av misligheter ikke blir avdekket, er hovere
enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebare samarbeid,
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

. opparbeider vi oss en forstielse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for 6 utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for 6 gi uttrykk for en
meninB om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

o evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og !
tilhOrende noteopplysninger utarbeidet av kommunedirektOren er rimelige.

o evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i ;rsregnskapet, inkludert .
tilleggsopplysningene, og hvorvidt ;rsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene pi en mite som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og kommunedirektoren blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen
og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utf6res. Vi utveksler ogs6 lnformasjon om forhold av betydning som vi har lt
avdekket il6pet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning iden interne kontrollen.

Uttalelse om ovrige lovmessige krav
Konklusjon med lorbehold om registrctinq og dokumentosjon
Faktureringsrutinene for enkelte tjenester er ikke i henhold med kravene r regnskapsforskriften og bokforingsloven,
og dokumentasjon av enkeite balanseposter er mangelfull ihenhold til kravene aregnskapsforskriften og .

bokfo.ingsloven.

Basert pi vAr revisJon av Srsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendig r

henhold ti internasional standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 (Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon), mener vi at ledelsen, med unntak av forholdet som er
beskrevet ovenfor, har oppfYlt sin plikt til 2t sdrge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
kommunens regnskapsopplysninger isamsvar med lov og god bokforingsskikk iNorge.

Konklusjon om 66berctningen
Basert pa ver revisjon av Srsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at Srsberetningen inneholder de
opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om okonomi iSrsberetningen stemmer overens med
Srsregnskapet.

Andre forhold
Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 15.04.2021, som ble avgitt ved utl6pet av lovens frist for
avleggelse av Srsregnskap. Fullstendig 6rsregnskap var pe dette tidspunkt ikke avlagt av ridmannen.

Uttalelse om redegiorelse for vesentlige budsjettawik
Vi har utfort et attestasjolrsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, iforbindelse med R6doy kommunes redegtorelse
for vesentlige budsjettawik, enten det skyldes belopsmessige awik eller awik fra kommunestyrets premisser for
bruken av bevilgningene.

Ko nkl usj on me d foft e hol d
Arsregnskapet har vesentliSe awik fra regulert budsjett som skyldes manglende budsjettjusteringer i lOpet av eret.
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Det er ikke budsjettert med overforing eller avsetning i investeringsregnskapet.

Basert pe de utforte handlingene og innhentede bevis er vi, med unntak av forholdet beskrevet ovenfor, ikke blitt kjent
med forhold som gir grunn til 5 tro at arsberetningen ikke Eir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

Kommunedirektotens onsvor for d redegjore for budsjettowik
Kommunedirektoren er ansvarlig for 6 etablere administrative rutiner som sorger for at det utarbeides og iverksettes

rutiner som sikrer at alle vesentlige budsjettavvik identifiseres og beskrives. Dette gjelder bade belopsmessige rammer
og vedtatte premisser for bruken av bevilgningene. I arsberetningen skal kommunedirektoren redegjore for vesentlge
beldpsmessige avvik mellom Srsbudsjettet og ersregnskapet, og vesentlige avvik fra kommurestyrets premisser for
bruken av bevilgningene.

vdre oppgover og pliktet
VAr oppgave er 6 se etter om arsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige belopsmessige awik fra
Srsbudsjettet og vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgnin8ene. Vi skal

avgi en uttalelse om Srsberetningen pi grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utfOrt vert attestasjonsoppdraE

med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 302 Kontroll av vesentlige budsjettavvik.

Standarden krever at vi planlegger og gjennomf@rer oppdraget for 6 oppna moderat sikkerhet for hvorvidt det
fore igger dekkende opplysninger om vesentlige budsjettawik iarsberetningen

UtfOring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold tjl RSK 302, innebarer e utf@re handlinger
for ; innhente bevis for om det foreligger awik fra budslettvedtak, bide belopsmessige awik oB avvik fra
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene, og om det i ersberetningen er gitt dekkende opplysninger
om Srsakene til awikene. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjonn.

Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme
nive av sikkerhet som i konklusjon om ersregnskapet i revislonsberetningen. Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig
oB hensiktsmessig bevis som grunnlag for vir konkluslon.

Trondheim, 9.lunl 2021
Deloitte AS

Harald Halvorsen
statsautorisert revisor
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Kontrollutvalget i ROddy kommune
v/Salten kontrollutvalgsservice
Postboks 54
8138 lnndyr

Revisionsrapport nr.3
(journalfores)

REVISJONSRAPPORT 2021

Vi har i ver revisjon gjennom aret lagt vekt p5 a kontrollere paliteligheten i de interne kontroll og regnskapsrutiner
som forer frem til og danner Brunnlaget for avleggelsen av 5rsregnskapet. Ved gjennomforingen av revisjonen har vr

fokusert p5 kommunens interne administrative rutiner og intern kontroll av betydning for driftsregnskap,
investeringsregnskap og balanse. Revisjonen gjennom aret omfatter ogs; attestasjon av kommunens refusjonskrav
av MVA-kompensaslon og andre serattestasioner.

Revisjonen i Srsoppgoret har i hovedsak v.ert konsentrert rundt periodisering, verdsettelse, klassifisering samt
gennomgang av kommunens dokumentasjon av regnskapsmessige vurderinger knyttet til ersregnskapet. Vi har ogs6

vurdert om tille8gsinformasjon iform av noter er fullstendig og informativ ved gjennomgang av r5dmannens
arsberetning (ersrapport).

Revisjonen av 6rsregnskapet 2020 er virt tredje ar som utovende revisor for RddOy kommune. I denne rapporten val

vi fOlge opp punktene fra revisjonsrapport nr.2, samt ta opp enkelte punkter vi er gjort kjent med under revisjonen
for 2020. Vi observerer at det er noe forbedringer i prosessen rundt regnskapsavleggelsen, og vi vil i punktene
nedenfor omtale noen forhold knyttet til arsregnskapet. Dette omhandler forhold som revisor har vurdert som
vesentliS, og som skal pEpekes skriftlig overfor kontrollutvalget og kommunens administrasjon i henhold til
kommuneloven S 24-7.

SKRIFTLIGE RUTINER

Vi har tidligere ar rapportert at kommunen i lrten grad har strukturerte skriftlige rutiner og kontroller for vesentlige
transaksjonsposter. Dokumentasjon av rutiner er viktig blant annet for e sikre at aktivitetene blir gennomf6rt
effektivt, i samsvar med interne retningslinjer og p5 en trygg mEte. Manglende skriftlig dokumentasjon Oker risikoen
for feil i regnskapet og eksempelvis at kommunen kan gi glipp av inntekter de har krav p5.

Gjennom revisjonen for 2020 ser vi at det i forbindelse med overgang til nytt regnskapssystem foreligger skriftlige
rutiner og sjekklister til flere av kommunens sentrale regnskapsprosesser. Rutinebeskrivelsene er imidlertid noe
generelle og vi anbefaler at administrasjonen fortsetter arbeidet med 6 spesifisere rutinebeskrivelsene.

Rutiner lOnn

Som nevnt ovenfor ser vi at det har blitt implementert arbeidsdeling ved at godkjenning av lonnsutbetaling utfores
av okonomisjef, og ikke av lonnsansvarlig. Etter v5r kunnskap foretar 6konomislef stikkprover fra lonnsgrunnlaget for
godkjenning av utbetaling i nettbank.

Som rapportert i fore8iende ar er det mange manuelle prosesser. Det er ikke identifisert kontroller ved innleggelse
av faste data, og heller ingen etterkontroll foruten testkjOring som foretas av samme person. Videre observerer vi at
det i liten grad benyttes elektroniske skjema i prosessen, som medforer manuelle overf@ringer fra papir til
lonnssystem. Disse forholdene vurderes i Oke risikoen ior feil i lOnnsberegning, utbetaling og bokforing.

D.lortte AS and Oeloitle Advol.tttm. A5 arE the Norwegi.n.ff'l'at.s ofO.loihE NWE LLP, a memb6 rirm of DeloigeTouche
Tohmats! Lrm&i ('DTTL ), its network ot member firms, and ucr..laicd ennt6. oTTL..d..ch ofrts member nrms are
l.sally separate and rnd@.ndent en0n6. DIIL (also refeiied to as 'Deloitte Grobal") does not prov'de seryrces to clEnts,
Pl..sesR www-d.brite.no ro.. mor. dd.i.d dscnption or DTIL and itt memberlirms.
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Vi anbefaler at administrasionen foretar en gjennomgang av rutinene pa lonnsomrSdet og vurderer eventuelle tiltak
og kontroller for e redusere risikoen knyttet til de manuelle prosessene.

Pensjonskostnader utgJor en stor andel av kommunens utgifter og balanse. Det foretas endnngskontroller ved
rapportering til pensjonsleveranddr i lOpet av aret, men det er ikke foretatt bestandskontroll hverken i 2018, 2019
eller 2020. Som i fjorirets rapport anbefaler vi at det minimum en gang i Sret foretas en fullstendig sammenstilling
av opplysninBer i pensjonskassene og lOnnssystemet for a sikre at pensjons8runnlaget er fullstendig og korrekt.

REGNSXAPSMESSIG VURDERING OG AVSTEMMING AV BALANSEPOSTER _ DOKUMENTAsJON I HENHOLD TIL
BOKF6RINGSLOVENS KRAV

Kommunen skal avlegge 6rsregnskap i henhold tilforskrift om 6rsregnskap ikommuner og fylkeskommuner og
bokforingsloven.

Det er ogsi utgitt regnskapsstandarder for god kommunal regnskapsskikk (KRS) som gir rettledning og krav til
utvalgte regnskapsposter.

Bokforingsloven $ 11 hjemler krav til dokumentasjon av alle vesentlige balanseposter. Dokumentasjonen skal
underbygge at regnskapsforskriftens vurderingsregler er oppfylt. V6r vurdering er at dokumentasjonen i det .

vesentligste best5r av en spesifisering av regnskapspostene, mens dokumentasionen av at vurderingsreglene i

regnskapsforskriften er oppfylt er mangelful . Videre opplever revisjonen at avstemmingsprosessen er fragmentert
kommunen, med manglende kvalrtetskontroll. Avstemmingen av balanseposter har vErt mangelfull for enkelte
vese4t[ge balanseposter I 2020.

Vivil viderefore fra fjor5rets rapport noen kommentarer til de mest sentrale balansepostene nedenfor, og vi ber
ridmannen sorge for at bokforingslovens krav til dokumentasjon av balanseposter blir oppfylt.

Vurdering anleggsmidler
I henhold til regnskapsforskriften 5 8, s.ledd, samt KRS nr. 9, skal anleggsmidler nedskrives n6r virkelig verdi er lavere 

:.

enn balansef@rt verdi. KRS nr. 9 er regnskapsstandard som gir veiledning til hvordan virkelig verdi skal beregnes og
angir indikatorer pe varig verdifall. Dette innebaerer at dokumentasjonskravene som nevnt ovenfor mA beskrive de
vurderingene som er gjort i forhold til mSling av eventuell nedskrivning av balansefdrt verdi.

Fysiske anleggsmidler som avskrives omtatter ihovedsak eiendom og anlegg. Det ble i 2018-rapporten pSpekt

svakheter knyttet til dokumentasjon av vurdering av eventuelle nedskrivingsbehov, og vi opplevde en forbedring p5

omredet i revisjonen for 2019 da vi mottok et anleBBsreSister med kommentarer knyttet til eventuelt
nedskrivingsbehov. I 2020 ser vi derimot at det ikke har blitt foretatt en slik vurdering av kommunen anleggsmidler

9t 31.72.

Gjennomgangen fra 2019 avdekket flere feil som har blitt hensyntatt ved overgang til nytt regnskapssystem i 2020. Vi

anbefaler derfor at administrasjonen foretar en glennomgang av anleggsregisteret ved Srsslutt som oppsummeres i

et kort memo.

Regnskapsposten anleggsmidler omfatter ogsi finansielle anieggsmidler. Vi har ikke mottatt skriftlig vurdering av

eventuelle nedskrivingsbehov i 2020. Vi anbefaler at det utarbeides et memo hvor bokf6rte verdier gjennomgis,
vurderes mot underliggende verdier og dokumenteres.

Vi har ikke grunn til 5 tro at det forelgger vesentlig nedskrivnrngsbehov for noen av kommunens anleggsmidler, men
vi anbefaler at det utarbeides dokumentasjon som underby8ger disse vurderingene. Denne dokumentasjonen er en
del av oppbevaringspliktig re8nskapsmateriale.

Annen kortsiktig gjeld

Kommunen har to pensjonskontoer under annen kortsiktig gjeld som revisjonen ikke kan se er avstemt. Pensjon er
krevende 5 avstemme da det ikke fores pA rene konti, og det gjores en del korrigeringer iiopet av 5ret. Revisionen

side 2
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har avstemt pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser mot aktuarberegning, men pensjonskontoene under annen
kortsiktig gield er ikke dokumentert. Videre inkluderer bokforte pensjonsutgifter ogs6 ansattes egenandel, og det er
ikke Eodtgiort hvor dette krediteres i driftsregnskapet. Administrasjonen bekrefter imidlertid at 2 % trekket iike har
resultateffekt.

Fakturering - teknisk etat
Ved implementering av nytt regnskapssystem har kommunen tatt i bruk faktureringsmodulen iVisma fra sommeren
2020. Dette er en stor forbedring fra tidliSere 5r, men vi vurderer likevel at det er svakheter i faktureringsrutinene
for tekniske tjenester som teknisk avdeling fakturerer selv. Dette gelder variable inntekter som
saksbehandlingsgebyr, oppm6lingsgebyrer, samt tjenester som kai-leie o.l. Her er b5de bestillingsprosessen oB
faktureringsprosessen i stor Srad manuell, og utgSende faktura blir ikke reskontrofort. Det skrives en manuelilournal
for hind og inntekt blir ikke bokfort i kommunens regnskap fpr det faktisk blir betalt.

Leveransen fra kommunen blir ikke utfdrt for gebyret er betalt og det er da belopsmessig mindre risiko for vesentli8e
feil iregnskapet, men prosessen og rutinene er ikke ihenhold til bokf6ringsloven og tilh6rende forskrift om
bokforing.

Etter vir vurdering er dokumentasJonskravene i bokforingsloven q 11 rkke oppfylt. De grunnleg8ende prinsippene i
bokforingsloven 5 4 er ikke fulSt ved utfakturering av enkelte tekniske t,enester. Bokf6ringsforskraften $ 5-1,3 om
nummerering av salSsdokument er heller ikke oppfylt. Vi har derfor vurdert det nodvendig 5 ta forbehold knyttet til
registrering og dokumentasjon.

Vi ber rSdmannen sorge for at kravene i bokf6ringsloven overholdes.

ReSnskapsprosessen og regnskapsavslutninEen
Vi erkjenner at implementeringen av nytt re8nskapssystem og begrenset kapasitet i regnskapsavdelingen har vert en
utfordring i regnskapsprosessen for 2020. Vi har noen konkrete anbefalinger som vi ber rAdmannen iverksette for
innevarende regnskapser.

Vi anbefaler okt bruk av standard avstemmingsmaler og skriftlige vurderinger tilknyttet vurderingsposter i

balansen.

va anbefaler videre at prosessen rundt Srsavslutningen i storre grad struktureres, samt at det etableres
kvalitetskontroll av avstemmingene for 5 sikre at kravene overholdes. Dette inneberer blant annet rntern
fordeling av oppgaver, fastsettelse av interne tidsfrister for leveranser, samt kvalitetskontroll av
dokun'entasjonen for den oversendes revt5jonen

BU DSJETT

Etter kommuneloven S 14-4 skal trsbudsiettet veere realistisk. Det skal fastsettes p5 grunnlag av de inntekter oB
utgifter som kommunen kan forvente ibudsretteret. Videre angir kommuneloven 914-5 at endringer ilOpet av
budsjett6ret som kan fa betydning for de inntekter og utgifter som Srsbudsjettet bygger pi skal varsles
kommunestyret, som videre skal foreta nddvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder ner kommunestyret
p6 annen mite gj6res klent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig 6kning i utgiftene
i forhold til budsjettet.

Driftsre8nskapet gjores opp med et netto driftsresultat p; kr 16.624.033, mens regulert budsJett hadde et netto
driftsresultat pa kr 4.408.946. Det gjores flere budsjettjusteringer ne enn tidligere er, men vi ser allikevel at
reguleringer ikke gir et realistisk bilde og kommunen ender med budsjettawik pi netto driftsresultat pa kr
72.215.OA7 .

lnvesteringsregnskapet har et merforbruk pa kr 2.555.939 som blir steende udekket i ;rsregnskapet til kommunen pe

Srunn av manglende budsjettering av overf6ring og netto avsetninger. Vi ser at det er store avvik mellom opprinnelig
budsjett og faktiske tall. Kommunen har foretatt storre nedreguleringer p: slutten av 6ret knyttet til
investeringsutgifter oB investeringsinntekter som ElOr at regulert budsjett ser noe mer realistisk ut. Budsjettawikene
omtales i 6rsberetningen.
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Vi anbefaler at administrasjonen gjennomgir sin budsjetteringsprosess med hensyn til kravene ikommunelovens
kapittel 14, samt sikrer at alle vedtak fattet ikommunestyret blir effektuert iregnskapet.

Vi vil p5 bakgrunn av vesentlige avvik mellom regulert budsjett og regnskap ta forbehold vedrdrende budsjettet i ver
revisjonsberetning.

Sl(ILLE DRIFT OG INVESTERING

Vi har erfart at kommunen historisk har hatt mange proslekter som har et vedlikeholdspreg, og som
regnskapsmessig har blitt for i investeringsregnskapet. Redmannen opplyser om det har veert gjennomfort opplerrng
av personer som konterer pe skillet mellom drift og vedlikehold da det ikke har vert nok kunnskap om dette rundt
om ienhetene.

For a kunne ettergi riktig regnskapsforing av slike prosjekt er det avgj6rende at bilagene blar tilstrekkelig
dokumentert med begrunnelse for hva som er vedlikehold. Vi anbefaler ogse at det etableres prosjektoversikter som
sikrer at utgifter som tilhorer tiltak som foregir over lengre tidsrom blir identifisert og kan vurderes i sammenheng
for prosjektet som helhet.

FINANSREGLEMENT

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans og gjeldsforvaltning angir krav til at kommunen skal ha et
reglement for finans- og gjeldsforvaltningen, og setter rammer for innholdet reglementet.

I kommunens reglement for finansforvaltning som gjelder fra 01.07.2010 (revidert november 2016) fremkommer det
flere krav til rapportering og kontroll. Det foreligger blant annet krav til renterisiko og det f6lger av reglementet at
kommunen maksimalt kan ta opp 75 % av kommunens lin til flytende rente, og dermed et minimumskrav om 2S %
til fast rente. Per 31.12.2020 hadde de en andel av fastrente pe 9 % som ikke var ihht reglementet.

Vi er kjent med at det er vedtatt nytt finansreglement i 2021, der kravet er at fastrenteavtaler skal utgjore minimum
15 % av total l6neportefolje, og at kommunen jobber med 5 fi pe plass flere fastrenteavtaler for 6 vaere i trad med
reglementet.

SELVKOST

lndirekte kostnader fremkommer ikke i kommunens regnskap p6 funkslonene for vann og avl6p. Det er ikke mottatt
dokumentasjon for de ulike tallene fort opp p5 indirekte kostnader som knytter seg til interntjenester
(supportfunksjoner og tilleggsytelser). Det forventes i foreligge fordelingsnokler til interntienestene som p5 sin m6te
reflekterer selvkosttjenestene sin "bruk" av disse indirekte kostnadene. Disse har ikke blitt oversendt revisjonen
hverken i forbindelse med revislon av arsregnskapet for 2018, 2019 eller 2020.

Det er ingen bruk eller avsetning av fond knyttet til Vann og Avlop, noe som indikerer at kommunen ikke tar opp full
kostnadsdekning pA gebyromridene. I 2018 ble det vedtatt e sette opp Bebyrprisene med 20% for A oke
kostnadsdekningen. Omrtdene ger fortsatt med underskudd og dekkes inn av kommunens frie midler.

Det er anbefalt a overholde generasjonsprinsappet der underskudd dekkes inn av brukeren over tad {5 ;rsperiode i

veiledninB selvkost), og der overskudd tilbakefores til brukeren over tid. Det er dermed hensiktsmessig at
underskudd/overskudd i ett 5r dekkes (eller tilbakefores) brukerne 5 6r etter dette oppstir. Dette bidrar til en viss
fleksibilitet og stabile gebyrer samt at dagens brukere ikke blir subsidiert eller subsidierer fremtidige brukere.
Revisionen har ikke mottatt oversikt pa hvordan vann og avl6p har utviklet seg over tid. Kommunen ma ha oversikt
over underdekningen pi omridene for 5 kunne vite hvor stor andel av underskudd som kan dekkes i fremtidige
inntekter, uten at disse skal overf6res til selvkostfond.

Kommunen har felles selvkostfond for vann- og avlop. Saden det er et rettslig skille mellom gebyrene for tjenestene,
skal gebyrinntekter g; med til A finansiere de respektive formelene. Det betyr at kommunen skal ha et selvkostfond
for hver gebyrhremmel Vi kan ikke se at dette er tilfellet for vann og avlop.
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Vi kan ikke se at det er Sjort endringer etter var rapportering a nummerert brev nr 1 for 2018 og nummerert brev nr 2
for 2019. vi anbefaler at administrasjonen tar overnevnte punkter til etterretning og piser at kommunen
tilfredsstiller kravene i aktuelle forskrifter oB veileder for selvkost utgitt av KMD (H-3/14).

REVISJONSBERETNING

Pe grunnlag av forholdene som nevnt over vil vi avgi revisjonsberetning med folgende forbehold:
- Forbehold om registrering og dokumentasjon
- Forbehold vedrorende budsjett pi bakgrunn av vesentlige awik mellom regulert budsjett oB regnskap

Vi takker for samarbeidet sd langt, og imoteser et svar p; forholdene som er omtalt ovenfor innen 20. august 2021.

Trondheim, 9. juni 2021
Deloitte A5

Harald Halvorsen
statsautorisert rev sor
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