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Gildeskål kommunes årsregnskap for 2020

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Årsregnskap 2020 for Gildeskål kommune godkjennes.
2. Årsberetning 2020 for Gildeskål kommune godkjennes.
3. Årsmelding 2020 for Teknisk godkjennes.
4. Årsmelding 2020 for Helse og omsorg godkjennes.
5. Årsmelding 2020 for NAV godkjennes.
6. Årsmelding 2020 for Familie, oppvekst og kultur godkjennes.
7. Årsmelding 2020 for Fellesadministrasjonen godkjennes.
8. Revisjonsberetning fra Salten kommunerevisjon tas til orientering.
9. Gildeskål kommunes investeringsbudsjett 2021 reguleres med følgende prosjekter og
finansiering:
Utgifter Finansiering ubrukte Finansiering ubundet
Prosjekt
eks mva lånemidler
kapitalfond
Omsorgsboliger
1 308 300
1 308 300
PC og digitale verktøy
150 000
150 000
Velferdsteknologi
947 000
947 000
Kai Sørarnøy
517 500
517 500
Elbilladere
339 950
339 950
Utebod inndyr skole
100 000
100 000
Utvikling av opplevelser og attraksjoner
355 152
355 152
Hullaster med utstyr
379 824
379 824
Skilting
81 300
81 300
SUM
4 179 026
3 232 026
947 000

Vedlegg
1

Årsberetning 2020

2

Årsregnskap 2020 med hovedoversikter og noter

3

Note 19 selvkost (tilhører årsregnskap 2020 med hovedoversikter og noter)

5

Årsmelding 2020 Teknisk

6

Årsmelding 2020 Helse og omsorg

7

Årsmelding 2020 NAV

8

Årsmelding 2020 Familie oppvekst og kultur

9

Årsmelding 2020 Fellesadministrasjon

9

REVISJONSBERETNING 2020 GILDESKÅL KOMMUNE

10 Detaljert driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap
11 Årsregnskap Gildeskål kommune 2020 - uttalelse fra kontrollutvalget

Bakgrunn for saken:
Etter kommuneloven KL. § 14-6 skal det avlegges et årsregnskap og en årsberetning.
Kommunens årsregnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noteopplysninger. Årsberetningen presenteres i eget dokument. I
tillegg legges virksomhetenes årsmelding fram som en del av saken.
Årsregnskapets hovedtrekk presenteres også i en film som publiseres på kommunens
hjemmeside og YouTube-kanal.
Det er formannskapet som skal innstille til kommunestyret i regnskapssaken.
Regnskapet behandles i kontrollutvalget tirsdag 27. april 2021. Kontrollutvalgets uttalelse
ettersendes.

Vurdering:
Gildeskål kommunes driftsregnskap ble avsluttet med et regnskapsmessig resultat på kr 0.
Brutto driftsresultat ble 7 mnok. Kommunens finansinntekter fratrukket finansutgiftene gir et
underskudd på 2,9 mnok. Korrigert for avskrivninger på kr 17,6 mnok, gir dette et netto
driftsresultat på 21,8 mnok. Etter bruk av tidligere års avsetninger og årets avsetninger
(interne finanstransaksjoner), ender resultatet på kr. 0. Investeringsregnskapet er avsluttet
med et resultat på kr. 0.
Resultatene totalt sett for 2020 viser at kommunen har en løpende drift som går med
overskudd. Regnskapet svært likt budsjett, de avvik som framkommer er kommentert i
årsberetningen.

Driftsresultatet er forbedret sammenlignet med 2019. Brutto driftsresultat er forbedret med
27 mnok og netto driftsresultat er forbedret med 13,8 mnok sammenlignet med 2019.
Disposisjonsfondene har i løpet av 2020 økt med omtrent 17 mnok og har nå en saldo på
46,9 mnok. Ubundet kapitalfond er redusert med 1 mnok og har en saldo på 228,4 mnok.

Årsmeldinger
Gildeskål kommunes årsmeldinger er behandlet i plan og eiendomsutvalget, levekårsutvalget,
råd for personer med funksjonsnedsettelse, eldrerådet og ungdomsrådet. Alle utvalgene og
rådene tok årsmeldingene til orientering, men ungdomsrådet kom med en merknad i
vedtaket. Ungdomsrådet bemerket at: «Ungdomsrådet ber om at arbeidet med
Newtonrommet prioriteres, og at alle skolene i Gildeskål får tilbud om å benytte rommet.
Ungdomsrådet ønsker ikke å vente til pandemien er over jf.FOKs årsmelding «Begge disse
tiltakene er rettet inn mot at Newton-rommet skal være klar til å ta imot elever i et økt
omfang, når koronaen slipper taket.» Ungdomsrådet ber om tilbakemelding på status på
Newton i neste møte» og «De skoler som ikke har helsestasjon i umiddelbar nærhet ønsker at
det var mulig med ukentlig besøk av skolehelsetjenesten».

Prosjekter i investeringsregnskapet som må overføres til 2021
Det er noen prosjekter i investeringsregnskapet som ikke ble ferdige i 2020. Disse
prosjektene er finansiert med lån eller fond. Hvis prosjektene skal fortsette/ferdigstilles i
2021, må det som er igjen av bevilgningene overføres til 2021 i en egen budsjettregulering.
Prosjektene det gjelder er listet opp i tabellen under, med en kort kommentar på hvert
prosjekt:
Bevilget i brukt fond brukt lån i Rest til overføring
2020
i 2020
2020
2021
Kommentar
Bygget er tatt i bruk. Det som gjenstår er
Omsorgsboliger
11 375 200
10 066 900
1 308 300 opparbeidelse av utearealer og noe møblement.
Midlene overføres for kjøp av digitale verktøy. I 2021
PC og digitale verktøy
2 000 000
1 850 000
150 000 er det fra før av budsjettert med 1 mnok.
Det gjenstår en del kjøp av utstyr som ikke ble gjort i
2020. Det er utsyrt som blant annet e-lås, kamera,
nettbrett, GPS klokker. I 2021 er det budsjettert med
0,5 mnok. Hvis utstyret skal kjøpes må midlene
Velferdsteknologi
1 600 000
653 000
947 000 overføres.
Prosjektet fortsetter i 2021 med ny bevilgning, men
rest fra 2020 bør overføres slik at vi ikke tar opp mer
Kai Sørarnøy
2 000 000
1 482 500
517 500 lån enn nødvendig.
Midlene må overføres slik at det kan monteres
Elbilladere
1 000 000
660 050
339 950 ladepunktr på Nygårdsjøen.
Prosjektet ble igangsatt i 2020 men ugiftene kom i
Utebod inndyr skole
100 000
100 000 2021. midlene må derfor overføres til 2021.
Utvikling av opplevelser
Hvis prosjektet skal fortsette så må midlene
og attraksjoner
510 000
154 848
355 152 overføres.
Hjullaster og noe utstyr er kjøpt. Det er ønskelig å se
Hullaster med utstyr
1 632 000
1 252 176
379 824 på mulgiheten å kjøpe et brøyteskjær.
Prosjektet ble ikke prioritert i 2020, men det
Skilting
100 000
18 700
81 300 planlegges å kjøpe inn mer skilt i 2021.
SUM
20 317 200
653 000 15 485 174
4 179 026
Prosjekt

Konklusjon:
Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende framstilling av
den finansielle stillingen i Gildeskål kommune per 31. desember 2020.
Gildeskål kommunes driftsregnskap for 2020 er avlagt med et regnskapsmessig
mer/mindreforbruk på kr 0. Investeringsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig
mer/mindreforbruk på kr 0. Det er dermed ikke behov for å vedta disponering av over eller
underskudd i drift- og investeringsregnskapet.
Prosjekter i investeringsregnskapet som ikke ble ferdige i 2020 overføres til 2021.

