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Møtedato  

Formannskapet 20.05.2020            
Kommunestyret 28.05.2020            

 
 

   

Saksframlegg 

 

Årsregnskap Lindesnes kommune 2019 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Årsregnskap og årsmelding for Lindesnes kommune 2019 tas til etterretning. 

Årsoverskuddet på kr 15.605.633,38 disponeres slik: 

• Det avsettes kr 15.605.633,38 til felles disposisjonsfond 

 

Vedlegg 
Årsregnskap og beretning Lindesnes kommune 2019  til kstyret 

 

Saken kort fortalt 

Kommunestyret i Lindesnes kommune må formelt vedta årsregnskapet for de 3 gamle 

kommunene. Denne saken gjelder årsregnskap og årsberetning for Lindesnes kommune. 
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Bakgrunn 

Ihht Kommunelovens § 14-2 skal kommunestyret vedta årsregnskap og årsberetning. Ihht 

Kommunelovens § 14-3 skal årsregnskap og årsberetning vedtas senest seks måneder etter 

regnskapsårets slutt.  
 

Vurdering 

Vedlagte årsmelding inneholder også pliktig finansrapportering for 2019. 

 

Investeringsregnskap 

Det er investert for 61,28 mill. kr i 2019. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Noen 

prosjekt har merforbruk, mens mange har mindreforbruk. Det skyldes i hovedsak utsatt fremdrift. 

Ubrukte midler fra 2019 foreslås overført til investeringsbudsjett i 2020 i egen sak. 

 

De største prosjektene er Utbygging Nyplass skole, Hestehaven barnehage, Rehabilitering 

Spangereid kirke og investeringer i vann og avløp. 

 

Driftsregnskap 

Regnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig overskudd i drift på 15,6 mill. kr.   

 

Overskuddet er mindreforbruk i forhold til budsjett, og kan forklares med følgende: 

 

• Sentrale inntekter er 5,0 mill. kr bedre enn budsjett pga skatteinntekter 

• Finansresultat er 2,14 mill. kr bedre enn budsjett pga lave renteutgifter lån og mer 

renteinntekter bank 

• Rammeområdene har til sammen brukt 8,1 mill. kr mindre enn budsjett, ca 4,5 mill. 

kr av disse skyldes pensjon  

 

Brutto driftsresultat (inntekter minus utgifter) er positiv med 5,7 mill. kr, og netto driftsresultat 

utgjør 3,07 mill. kr.  

 

Lindesnes kommune har i 2019 utgiftsført oppsamlet premieavvik, pga tilpasning til nye 

Lindesnes på til sammen 21,6 mill. kr. Det er også inntektsført premieavvik for 2019 på ca 10 

millioner kroner. 

Netto er regnskapet belastet med 11,2 mill. kr totalt i premieavvik.  

 

Viser ellers til vedlagte regnskapsrapport for mer info. 
 

Økonomiske konsekvenser  

Felles disposisjonsfond styrkes som følge av disponeringen. 
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