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Sakstittel
VEDLEGG TIL SAKANDØY KOMMUNES REGNSKAP
OG ÅRSBERETNING FOR 2019
- Kontrollutvalget - behandling av Andøy kommunes
årsberetning 2019
- AMU – behandling av Andøy kommunes regnskap
og årsberetning 2019

SÆRUTSKRIFT
Av
Møteprotokoll for Kontrollutvalget
Møtedato: 28. mai 2020
Møtested: Grupperommet, Idrettshallen, Andenes
Møtende medlemmer: Av 5 medlemmer møtte 5 inkl varamann

SAK 16/20 RÅDMANNENS ÅRSBERETNING 2019
Vedlegg:
Rådmannens årsberetning 2019
Uavhengige revisors beretning – uttalelse om revisjonen av årsregnskapet, datert 03.
april 2020.

Rådmannens årsberetning for 2019 for Andøy kommune. Innledningen og kapittel 2 i
denne beretningen er å forstå som rådmannens årsberetning.
Årsberetningen ble sett i sammenheng med avlagt regnskap for 2019 og
revisjonsberetning datert 03. april 2020.
Både rådmann og økonomisjef Var til stede i kontrollutvalget under behandlingen av
rådmannens årsberetning 2019.
Revisor var ikke til stede under behandlingen av årsberetningen.
Rådmannen redegjorde nærmere vedrørende årsberetningen. Selve årsberetningen fra
rådmannen omfatter de lovpålagte forhold og gir en utfyllende, grei og oversiktlig
oppsummering av regnskapssituasjonen for 2019.
Både rådmannen og økonomisjefen svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets
medlemmer.
Saken var lagt fram for kontrollutvalget uten innstilling.
Etter nærmere drøfting i kontrollutvalget legges saken fram for kommunestyret med
slik:
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I n n s t i l l i n g:

1. Kommunestyret viser til rådmannens årsberetning for 2019 samt
revisjonsberetning datert 03. april 2020, og tar rådmannens årsberetning til
orientering, men har utover det som framgår av revisjonsberetningen følgende
Merknader:
a) Kommunestyret er bekymret for utviklingen hvor den ordinære driften
(enhetene, stab, støtte) viser et merforbruk (underskudd) på 10,2 mill kroner.
Det store merforbruket tyder på at en ikke i tilstrekkelig grad har tatt innover
seg at driften/omfanget av de kommunale tjenestene må tilpasses
aktiviteten/utgiftene til den inntektsramme kommunen har.
Bedre økonomistyring vil kreve at det i alle ledd blir økt forståelse og aksept for
hva det å styre innenfor tildelte inntektsrammer innebærer.
Kommunestyret vil påpeke nødvendigheten av at det fokuseres sterkt framover
på fast økonomistyring og budsjettdisiplin.
b) Kommunestyret er tilfreds med at den faktiske tilstanden for likestilling i
kommunen er redegjort for på en oversiktlig og grei måte i årsberetningen fra
rådmannen. Kommunestyret vil gi ros til rådmannen for en klargjørende og god
årsberetning.
c) Når det gjelder sykefraværet så har det gått opp de tre siste årene, 2017, 2018 og
2019 og er i 2019 9,24%, mens det i 2017 var 8,44% og 2018 var 8,99%.
Kommunestyret vil fortsatt peke på nødvendigheten av å vie sykefraværet
oppmerksomhet, og at det blir satt inn høvelige tiltak der behovene viser seg å
være størst og påkrevd.
I tillegg til ansvarliggjøring av ledere og ansatte, må det i større grad fokuseres
på arbeidsmiljøet – en faktor som bidrar til at arbeidstakere har lyst til å gå på
jobb.
d) Kommunestyret viser til at rammetilskudd er kommunens største inntektskilde
med skatteinntekten som nummer 2.
Størrelsen på rammetilskudd er relatert til kommunens innbyggertall. Reelt sett
så har rammetilskuddet i Andøy kommune blitt redusert som følge av nedgang i
folketallet.
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Fra 2015 og fram til 2018 har det ikke vært store endringer i beregningen av
rammetilskuddet. Den reduksjon kommunen fikk fra 2017 til 2018 har
sammenheng med en veldig god skatteinngang. Økt skatteinngang pr. innbygger
medfører trekk i den inntektsutjevnende delen av rammetilskuddet.
I 2019 hadde kommunen en forholdsvis god skatteinngang. Dette medførte at
kommunen fikk noe redusert rammetilskudd i forhold til hva som opprinnelig
var beregnet/budsjettert.
e) Kommunestyret vil kort oppsummere hovedutfordringene kommunen står
overfor i tiden framover slik:
-

Kommunens lånegjeld er økt betydelig siden 2015, spesielt i årene 2016-2018. For
2019 ble lånegjelda redusert med ca 3,6 mill kr. Kommunen står foran store
investeringer i årene framover, blant annet til nytt sykehjem og nye
omsorgsboliger. Store investeringer – og dermed store låneopptak – medfører økt
belastning på driften ved økte utgifter til renter og avdrag. Derfor er det helt
påkrevd å klare å få balanse i den ordinære driften i årene framover.

-

De tre siste årene har Andøy kommune mistet mer enn 300 innbyggere, og
kommunen har som sagt ikke klart å ta ned driftsutgiftene i samme tempo som
nedgangen i folketallet. Det vil heller ikke være mulig å få balanse i ordinær drift
i årene som kommer uten nye og krevende beslutninger om endringer i
tjenestetilbudet.

-

Viktig å se på muligheter for økonomisk forbedring på de områder som hadde
store forbruk i 2019.

-

Følge opp mål, utfordringer vedtatt i økonomiplanen.

-

Gjennomføre nødvendige endringer og forbedringer for å bli i stand til å levere
gode nok tjenester med lavere inntekter.

-

Nødvendig å oppnå resultater av omstillingsarbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Andenes, den 29. mai 2010

Arild Dahle
Sekretær
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Behandling av sak F - 81 /20 Andøy kommunes årsmelding og regnskap 2019 i møte i AMU 02.06.20

Til stede:
Ordfører Knut A. Nordmo
rådmann Kirsten L. Pedersen
Torfinn Bø
Vibeke Strøm-Fosse
Fagforbundet v/Tove Rekdal
Utdanningsforbundet v/Børge Folden
I tillegg møtte:
Skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen

AMU- 04/20 Andøy kommunes regnskap og årsmelding 2019

Behandling i AMU 02.04.20:
AMUs leder fremmet følgende forslag til vedtak:
AMU tar Andøy kommunes regnskap og årsmelding til orientering.
-

Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
AMU tar Andøy kommunes regnskap og årsmelding til orientering.

Andenes 02.06.20
Sveinung Ellingsen
referent

