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TILSKUDD KOMMUNALE FISKERIHAVNETILTAK

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Oddvar Simonsen
t4l30t

Arkiv:233

Saksnr.:
t0/15
2Ut5

Utvalg
Havnestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.05.2015
26.05.2015

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret vedtar og legge inn prosjektene som omfatter økning av kapasiteten på

Flytebryggeplasser i Havøysund og på Ingøy i budsjettet og økonomiplan for 2016.
Prosjektene kan kun realiseres dersom en mottar tilskudd via post 60 gitt av
fiskeridepartementet

Behandling/vedtak i Havnestyret den 07.05.2015 sak 10/15

Behandling:
Styret behandlet saken og mener at vedtaket ikke skal omfatte fordeling i bruk av fond og
lånemidler. Så vedtaket blir lydende:
Styret vedtar og legge inn prosjektene som omfatter økning av kapasiteten på
Flytebryggeplasser i Havøysund og på Ingøy i budsjettet og økonomiplan for 2016.
Prosjektene kan kun realiseres dersom en mottar tilskudd via post 60 gitt av
fiskeridepartementet.

Vedtak:
Styret vedtar og legge inn prosjektene som omfatter økning av kapasiteten på

Flytebryggeplasser i Havøysund og på Ingøy i budsjettet og økonomiplan for 2016
.Prosjektene kan kun realiseres dersom en mottar tilskudd via post 60 gitt av
fiskeridepartementet

Enstemmig vedtatt

Dokumenter:

Mail fra kystverket der de ønsker en finansieringsplan
Vedtak fra havnestyret av 07.05.15, sak l0/15

Innledning:
Det er sendt inn søknad til kystverket om å etablere to nye flytebrygge anlegg i havnedistriktet.
Et anlegg pälngøy og et anlegg i Havøysund. Kystverket ønsker en frnansieringsplan.
Finansieringsplanen må legges inn både i kommunens og Havøysund Havnevesen Måsøy KF.
Et av kravene fra kystverket er at det finnes en finansieringsplan på prosjektene
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Saksutredning:

Styret bør vedta en finansieringsplan på søknadene til post 60. Dersom en bruker 30 % av fond
vil lånebehovet bli 746000 kr noe som kan forsvares med leie inntekter. Fiskeflåten har behov
for liggeplasser i sesongen ,spesielt på våren. Forutsetning for å gjennomføre disse
investeringene er at en ffir 50 % tilskudd fra fiskeridepartementet. Bruk av fond vil da bli
320.000 kr.

Etatssiefens/rådmannens vurderi[g ¡også personal- ogøkonomiske konsekvenser]:

Begge prosjektene er realiserbare under forutsetning at en fär tilsagn om tilskudd fra
fiskeridepartementet. Og prosjektene bør legges inn i Økonomiplan for budsjett äret20l6

Vedlegg:

Havøysund, den 05.05.2015

Inga Sørensen
Rådmann

Oddvar Simonsen
sektorleder
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UTVIDELSE AV EIENDOMSSKATT 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Eva Marie Mikkelsen
t4ltt57

Arkiv:232

Saksnr.:
431t4
s6/r4
Ut5
4/ts
22/15

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
26.11.2014
11.12.2014
19.01.2015
19.03.2015
26.05.2015

Rådmannens innstillins:
Rådmannen anbefaler å omgjøre vedtaket fra sak 4/15 i kommunestyrets møte den 19.03.15,
ang. bruk av formues grunnlag for boliger fra Skatteetaten. Etter råd fra fagkyndige innen
eiendomsskatt, ønsker rådmannen at boligene skal takseres ved besiktigelse av fagkyndig
personel l.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 11,12.2014 sak 56114

Behandling:
Repr. Knut Arnestad fremmer følgende tilleggsforslag på vegne av FVSP:

Høyre og SP foreslår å ikke øke eindomsskatten for 201 5.

For å dekke opp foreslår vi at administrasjonen reduserer drifta i:
Administrasjonen med kr. 280.000,-
Oppvekstsektoren med kr. 400.000,-
Helsesektoren med kr. 620.000,-

Reduksjonene legges frem for kommunestyret imars møtet2015.

Repr. Arvid Mathisen fremmer følgende tilleggsforslag på vegne av AP:
Det utskrives eiendomsskatt for hele Måsøy kommune fra 1. januar 2015

Votering:
Formannskapets innstilling - Enst. vedtatt med endring fra 6 til4 promille
Tilleggsforslag fremmet av repr. Knut Arnestad - Enst. vedtatt
Tilleggsforslag fremmet av repr. Arvid Mathisen - Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.03.2015 sak 4/15

Behandling:
Repr. Thorbjørn Mathisen fremmet følgende forslag på vegne av SPiH:

Kommunestyret står ved sin intensjon om å innføre eiendomsskatt i hele kommunen, og
ber administrasjonen starte arbeidet med dette. Skatteetatens formuesverdi på
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bolig/eiendom skal heretter benyttes som beregningsgrunnlag. Fritidseiendomibolig skal
takseres av fagkyndig personell.

Votering:
Formannskapets innstilling settes opp mot forslag fremmet av repr. Thorbjørn Mathisen
Forslag fremmet av Thordørn Mathisen - Enst vedtatt
Formannskapets innstilling - falt

Vedtak:
Kommunestyret står ved sin intensjon om å innføre eiendomsskatt i hele kommunen, og ber
administrasjonen starte arbeidet med dette. Skatteetatens formuesverdi på bolig/eiendom skal
heretter benyttes som beregningsgrunnlag. Fritidseiendom/bolig skal takseres av fagkyndig
personell.

Enst. vedtatt

Saksutredning:

Kommunene kan bruke formues grunnlag for boliger fra Skatteetaten som takseringsmetode
for utskriving av eiendomsskatt. Formues grunnlaget tar sikte på å gi uttrykk for eiendommens
antatte markedsverdi på verdsettingspunktet.

Opplysninger fra fagkyndige innen eiendomsskatt ogifølge et notat fra Statistisk sentralbyrå,
avviker Skatteetatens antatte markedsverdi for hver f erde bolig mer enn 20 Yo fra den
egentlige markedsverdien. For de fleste av disse er den antatte markedsverdien mer enn20 Vo

høyere enn den egentlige markedsverdien. Dette gir store negative økonomiske konsekvenser
for enkelte skattytere og dermed er retningslinjene for likebehandling av eiendomsbesitterne
brutt.

Det anbefales derfor at kommunen bruker fagkyndige besiktigere for taksering av boligene, i
likhet med hyttene som må takseres etter denne metoden, for å unngå forskjellsbehandling av
enkelte eiendomsbesittere.

Etatssiefens/rådmannens vurderilg (også personal- og økonomiske konsekvenser]

Havøysund, den 1 8.05.1 5

Inga Sørensen

Rådmann
Eva M. Mikkelsen
Prosj ektleder eiendomsskatt
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TERTIALRAPPORT I/20I5

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
t417l8

Arkiv:212

Saksnr.:
32/14
35/t4
37/14
47/14
23/15

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
21.05.2014
19.06.2014
17.09.2014
t6.t0.2014
26.05.2015

Rådmannens Ínnstillins:
Kommunestyret tar tertialrapport 1. tertial 2015 til orientering

Dokumenter:

1. Tertialrapport l. tertial20l5
2. Rådmannens utredning og innstilling

lnnledning

Saksutredning:

Det vedtatte årsbudsjettet for 2015 er svært stramt. Det er nesten helt uten reserver, noe som
svekker kommunens evne til å håndtere uforutsette hendelser. Rådmannen har fortsatt arbeidet
med månedlige økonomirapporter, hvor mellomlederne med budsjettansvar involveres i langt
større grad enn tidligere. Det er fortsatt en omstilling for enkelte, men det er vurdert av
ledelsen som et svært nyttig verktøy. Ved tidspunktet hvor dette fungerer optimalt, vil
rådmannen kunne ha svært god oversikt over budsjett og regnskap. Dermed kunne iverksette
nødvendige kostnadsbesparende tiltak tidlig.

Økonomisk status 1. tertial
Tertialrapporten 1. tertial20l5 viser en oversikt over regnskap per 30. april for:

- Investeringer
- Sentraladministrasjonen
- Oppvekstsektoren
- Helse- og omsorgssektoren
- Teknisk drift og utbygging
- Renter og avdrag

I tillegg inneholder tertialrapporten en oversikt over:
- Oversikt over kommunens inntekter i perioden
- Oversikt over skatteinngang i perioden
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Kommunens utgifter
Oversikten viser at kommunen i første tertial har lite overforbruk pälønn.I tillegg viser
oversikten at kommunen ikke har et overforbruk på kjøp av varer og denester på lik linje som i
2014.Det er flere hel-/halvårskostnader som kommer i starten av äret, og vises ofte som et
overforbruk.

Budsjettsituasjonen for Måsøy kommune er krevende også i 2015. Det var satt i gang en

omstillings- og effektiviseringsprosess i 2014 som fortsatt pägär, målet er å finne besparelser
på sikt. Det er kun teknisk sjef stillingen som har stått vakant den første delen av året, og dette
er en svær't krevende situasjon for teknisk drift og utbygging. Det er gledelig at ny teknisk sjef
starter 3. august 2015.

Nærmere om likviditet
Måsøy kommune er forpliktet til all gjeld som de kommunale foretakene har. Måsøy
Industrieiendom KF har vært i konflikt med en av leietakerne over lengre tid nå. Dermed Ër
ikke foretaket inn tilstrekkelig likviditet til å dekke sine forpliktelser. Dermed har foretaket
kommet inn i en likviditetskrise, og Måsøy kommune hjelper med konseminteme likviditetslån
Dette må overvåkes nøye.

Videre arbeid i2. tertial
Rådmannen har fortsatt den månedlige budsjettrapporteringen. I dag kan det vurderes at
Måsøy kommune vil gå med et underskudd ved årets slutt, med mindre farta settes ned etter
ferien. Rådmannen vil iverksette kostnadsbesparende tiltak på kort sikt dersom det er
nødvendig.

Dersom man ikke lykkes med slike tiltak vil Måsøy kommune ende med et underskudd. Et
underskudd kan være for stort til å kunne dekkes av fondsmidler, og dermed bidra til at
kommune kommer i en posisjon der man kan havne på ROBEK.

Budsjett
2015

Regnskap

20t5

%-

forb.

20ts

%-

forb.

2014

10 L@nn og sosiale utgifter 90 331 s35 32023220,89 35 35

7L KjØp av varer og tjenester, inngår i egenprod 23 078 300 8 L26347,4L 35 45

1_3 Kjøp av varer og tjenester, erstatter egenprod 7 040 000 1 826 356,80 26 23

T4 Overf6ringer 4 65s s00 2 673 007,6L 57 93

15 Finansutgifter 17 046 000 3 326 602,73 20 74

Sum utgifter 142 151 335 47 975 535,44 34 36

L6 Salgs- og leieinntekter -18 026 500 -7 922514,26 44 38

t7 Refusjoner -r21.40250 -4 400 159,90 36 34

r_8 Overføringer -102 L09 680 -36 920 548,04 36 37

L9 Finansinntekter -9 874 905 -199 849,15 2 24

Sum inntekter -142 151 335 -49 443 071,35 35 36

TOTALT -t 467 535,91
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Etatssjefens/rådmannens vurdering logså personat- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:
- Tertialrapport l. tertial2015

Havøysund, den I 8.05.201 5

Inga Sørensen

Rådmann

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi
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ÅnsnncNSKAP 2or4 - MÅsØY KoMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
t5/120

Arkiv:210

Saksnr.: Utvalg
24115 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
26.05.20t5

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret viser til det framlagte årsregnskapet med et regnskapsmessig merforbruk
(underskudd) i investeringsregnskapet på kr 59 867,38, og et regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) i driftsregnskapet på kr 593 173,85.

Regnskapet fastsettes som Måsøy kommune sitt regnskap for 2014.

Udekket del i investeringsregnskapet på kr 59 867,38 dekkes inn ved bruk av ubundne
investeringsfond:

- Kontonummer 253 50 001 Ubundne investeringsfond kr 59 867,38

Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr 593 173,85 avsettes til disposisjonsfond
Kontonummer256 50 000 Disposisjonsfond kr 593173,85

Dokumenter:

l. ,4rsregnskap 2014
2. Revisjonsberetning
3. Rådmannens utredning og innstilling
4. Kontrollutvalgets uttalelse av 11. mai20l5

Innledning:

Måsøy kommune sitt regnskap for 2014 ble avsluttet den I 3. februar 20 1 5 og oversendt
VEFIK IKS (kommunerevisjonen) den 16. februar 2015. Årsregnskapet ble behandlet i
Kontrollutvalget i møte den I l mai 2015.

Saksutredning:

Årsregnskapet2}l4 for Måsøy kommune har et netto regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) på kr 533 306,47.

I det kommunale regnskapet skiller man mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
Netto regnskapsmessig overskudd framkommer ved å summere regnskapsmessig overskudd
fra driftsregnskapet og regnskapsmessig underskudd fra investeringsregnskapet.

INVE S T E RIN G S R E GNS KA P E T
Investeringsregnskapet kan oppsummeres slik:

Økonomisk oversikt investering
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Måsøy kommune hadde investert på til sammen kr 2,6 mill.
Investeringene ble finansiert ved bruk av lån.

DRIFTSREGNSKAPET
Drift sregnskapet oppsummeres slik:

Økonomisk oversikt drift

Driftsinntekter:
Denne posten inneholder både rammeinntekter og skatteinntekter, samt skjønnsmidler og
kvalifiseringsprogrammet. Kommunens inntektssystem er komplisert og det kreves en innsikt
over år for å håndtere dette på en god måte. Måsøy kommune budsjetterer etter prognoser fra
KS.

Driftsutgifter:
Driftsutgifter inneholder alle driftsutgifter, inkludert lønns- og sosiale utgifter, kjøp av varer og
tjenester, overføringer og avskrivninger. Avskrivninger har ikke resultateffekt i det kommunale
regnskapet, og har derfor sin motpost hvor beløpet legges til igjen, før netto driftsresultat
beregnes. Lønnsutgifter har økt med 0,65 mill. fra2013.

Resultat eksterne finanstransaksj oner:
Finansinntekter utg¡ør renteinntekter og utbytte. Denne posten har økt med kr 167 000
sammenlignet med 2013.

Finansutgifter utg¡ør renter og avdrag på lån. Denne posten har blitt redusert med 1,1 mill.
sammenlignet med 2013.

Motpost avskrivninger:
Avskrivninger beregnes for å synliggjøre den kalkulatoriske kostnaden ved slitasje og elde på

kommunens eiendeler. Avskrivninger er ikke en kostnad som betales og har heller ikke

Regnskap 2014 Buds{end) 2014 Regnskap 2013

Sum inntekter 307 026 4 0L7 000 1 389 511
Sum utgifter 2 621.172 19 575 000 11 503 113

Sum finansieringstransaksioner 5 273 548 3 858 485 4792634
Finansierinssbehov 7 587 693 19 416 485 14906236
Sum finansiering 7 527 826 L9 416 485 1.4074751
Udekket/udisponert -59 867 -831485

Regnskap 2014 Buds(end) 2014 Regnskap 2013

Sum driftsinntekter L34 tO1.786 t32304250 145 060 365
Sum driftsuteifter 141 339 099 r32 674239 140 309 890

Brutto driftsresultat -7 237 313 -369 989 4750 475

Resultat eksterne finanstransaksioner -61"53 099 -7 704000 -7 439972
Motpost avskrivninger 8 180 660 7 682000 I 401733
Netto driftsresultat -5209752 -391 989 57t2235
lnterne finanstransaksioner
Sum bruk av avsetninger 8730298 2 406269 2 498628
Sum avsetninger 2927 373 20L4280 7 493584
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 593 t74 7t7 280
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resultateffekt i det kommunale regnskapet. Avskrivninger kommer derfor som en motpost hvor
kostnaden legges til igjen før nette driftsresultat beregnes. Avskivningene i årsregnskapet for
2014 er kr 8,1 I mill. som er en reduksjon på kr 220 000 sammenlignet med 2013.

Interne finanstransaksjoner:
Sum bruk av avsetninger er økt med kr 6,23 mill. sammenlignet med 20l3.Her inngår bruk av
tidligere års regnskapsmessige mindreforbrukl<r 717 280, disposisjonsfond kr 272 989, og
bundne fond kr 7,7 mill. Bruk av bundne fond er i hovedsak overføringen av omstillingsfondet
og næringsfondet til Måsøy i Vekst KF, og fondet til Vest Finnmark Regionråd. På grunn av
deres virksomhet er flyttet ut av driften til Måsøy kommune.

Sum avsetninger er redusert med kr 4,57 mill sammenlignet med 20 I 3 . Her inngår overføring
til investeringsregnskapet kr 406 333, avsetning til disposisjonsfond kr I mill. og avsetning til
bundne fond kr 1,5 mill.

S TRYKNING S B E S TE MME LS E NE
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og frlkeskommuner) $ 9 angir når og
hvordan strykninger i årsregnskapet skal foregå. Dersom årsregnskapet viser seg å gi et
regnskapsmessig merforbruk (underskudd), så skal dette reduseres gjennom å redusere
budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet, budsjetterte avsetninger til fond og
inndekning av tidligere års merforbruk.

12014 ble det ikke gjennomført strykninger etter disse reglene.

MVA..KOMP. OG NETTO DRIFTSRESULTAT
Mva.-kompensasjon som tilhører investering ble tidligere inntektsført i driftsregnskapet først,
for deretter å utgiftsføres i drift og inntektsføres i investeringsregnskapet når den overføres.
Det nedfører høyere netto driftsresultat enn det som er reelt. Når netto driftsresultat beregnes,
gør man det på grunnlag av driftsinntektene.

Regnskapsåret2014 er første året hvor mva.-komp. Ikke føres på denne måten. Nå er det ført
direkte i investeringsregnskapet.

Alle tall i 1000

2009 20to 20Lt 2012 20t3 20L4
Netto driftsresultat 4 407 3 863 3 189 8 4t7 5712 -5 210

Sum driftsinntekter 123 938 131.O72 135284 1_42 500 145 060 134 IO2
Netto drift i % av sum driftsinnt. 3,56yo 2,95Yo 2,36Yo 5,9tYo 3,94Yo -3,88Yo
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På grunn av endringene i2014 er det viktig å tilpasse inntektsnivået man til enhver tid har for å
unngå underskudd.

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL
Arbeidskapital er den mengden av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital. Den
beregnes ved å se på differansen mellom omløpsmidler (penger i banken og kortsiktige
fordringer) og kortsiktig gjeld i balansen. Det er viktig at man har tilstrekkelig med
arbeidskapital for å klare å betale alle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Dersom
man ikke hhar tilstrekkelig med arbeidskapital kan man komme inn i en likviditetskrise, og må
sette inn tiltak som f.eks. kassakreditt. Det er av den grunn særlig viktig â følge med på
utviklingen i arbeidskapitalen, og endring i arbeidskapital er et viktig nøkkeltall.

Alle tall i 1000

Dersom endringen i arbeidskapital fra et år til neste er positiv, betyr det at man har styrket
likviditeten i forhold til året før. Dersom endringen er negativ, betyr det at man har svekket
likviditeten i forhold til året før- Vi ser av tabellen at likviditeten har blitt styrket i
regnskapsåret 2014.

GJELDSUTVIKLING
Langsiktig gjeld har økt betydelig de siste årene. Det kommer av at Måsøy kommune har
gjennomført store investeringer.

Gjeldsutvikling

2009 20to 20Lt 20L2 2013 20L4
Sum Omløpsmidler 35 810 41 74\ 39 549 47 769 39 447 35 852

Sum kortsiktie gjeld 12944 17 163 2t2L4 29 50L 20 439 T6 T74
Arbeidskapital 22866 23 978 18 335 18269 19 008 L9 679
Endring av arbeidskapital -387 tt12 -5 643 -66 739 671
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12014 har man betalt avdrag på løpende lån, men også tatt opp nye lån. Dermed har den
langsiktige gjelden økt med 8,1 mill. i2014 for Måsøy kommune, men nettoeffekten er en

økning på kr 3,9 mill. sammenlignet med 2013.
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Måsøy kommunes konsernregnskap har en betydelig høyere langsiktig gjeld. I konsern-
regnskapet inngår alle de kommunale foretakene samt kommunens pensjonsforpliktelse.
Konsernets ser slik ut siden 2009:
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Den øverste linjen er sum fond. Totalt har fondsmidlene blitt redusert de siste årene, men det er
utbetalingen av de tre store bundne fondene (Vest Finnmark Regionråd, Næringsfondet og
Omstillingsfondet) som fører til denne store nedgangen i de totale fondsmidlene.

REGNSKAPSRESULTAT 2014 PER SEKTOR
Netto utgifter per sektor fordeler seg slik:

I Sentra¡administrasjonen

I Oppvekstsektoren

r Helse- og omsorgssektoren

r Teknisk drift og utbygging

Ser vi nærrnere hver enkelt sektor sitt resultat ser det slik ut:
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21 s40 19 935 15 ¡136 15 1Nl 17 9;16 u 6Ea

74 o/"
77 o/o

26%

43%

Buds{end} 2014 Regnskap 2014 %-vis forbruk
Sentraladministrasjonen 15 969 000,00 L5 434L99,40 97

Oppvekstsektoren 29 43I000,00 28 515 149,37 97

Helse- og omsorgssektoren 43 777 000,00 45087 339,75 103

Teknisk drift og utbygging 3 703 000,00 4907 679,75 133
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OPPSUMMERING
Netto driftsresultat bør ifølge KS være over 3 Yo, og aller helst over 5 o/o for å ha mulighet til å
møte svingninger i inntekter og utgifter. Netto driftsresultat er for Måsøy kommune -3,89 yo,

noe som er en kraftig nedgang fra20l3.

Langsiktig gjeld bør ikke oversti ge 50 Yo av driftsinntekter. Den utgjør 82 %o av driftsinntekter,
mot74 yo i2013 og2012.l2012 forlenget man løpetid på en stor del av gieldsporteføljen som
igjen medfører en lengre nedtalingstakt. Måsøy kommune er særlig sårbar dersom rentenivået
øker vesentlig når andel langsiktig gjeld er så høy.

Vekst i driftsinntekter bør være større enn vekst i driftsutgiftet I 2014 hadde vi en reduksjon
pâ 7,55 % i driftsinntektene og en vekst pâ 0,73 % i driftsutgiftene. Dette er noe vi må være
obs på.

Avsetninger til fond bør også være større enn bruken av fond, slik at man bygger seg buffer for
å takle svingninger som kan komme i framtiden. Uten buffere eller sparepenger vil man ha
vanskelig for å takle evt. uforutsette utgifter som kan komme. | 2014 var bruken av fond større
enn avsetningen til fond, men dette er forklart tidligere.

I litteraturen omtaler man et krav til holdbar budsjettbalanse som <The Golden Rule> eller <<

Den Gylne Regel> på norsk. Den sier at <<kommunene kan lånef,rnansiere investeringer, men
driften må gå i balanse>. Når det er sagt, må man også vite konsekvensen av økt
rentefølsomhet i driftsregnskapet.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenserl:

Vedlegg:

- Årsregnskap 2014
- Revisjonsberetning
- Kontrollutvalgetsuttalelse

Havøysund, den 18. mai2015

Inga Sørensen
Rådmann

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi
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Saksbehandler Telefon
Helene Bakken Arnessn 46847713

REVISORS BERETNING 2OI4

Vedlagt oversendes revisors beretning for2014. Beretningen skal vedlegges sakspapirene når
regnskapssaken behandles av kommunestyret.

Regnskapssaken vil bli tatt opp til behandling i kontrollutvalget på førstkommende møte.

Utskrift av kontrollutvalgets uttalelse om regnskapssaken, samt kopi av revisjonsberetningen vil
av kontrollutvalgssekrekriatet bli oversendt formannskapet umiddelbart etter behandlingen i
kontrollutvalget.

Med hilsen

¡¿+g"rå*;t,JJ Lkçrtr.,
oppdr¡gsansvarlig revisor

Kopi : Måsøy kommune vlformannskapet
Måsøy kommune vladministrasjonssj efen
Måsøy kommune v/økonomisjefen
Kontrollutvalget

Tclefon 78 44 94 5û Ahå H¡mnrerfrst Porsanger
Org.nr. 8E7 013 322 løkkcvcicn 2 Sjagata 25 Râdhuset
E-post: psfl@vëñk.na Postboks 1023 Po6tboks 2(X Postboks 259
Websidc: www.vcfik.no 9503 Ahe 9ó15 Hantnerfest 971 I lakselv



Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-F'innmárkku suohkanrevi5uvdna SGO

T'il kommunestyret i Måsøy kommune Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administ rasj onssj efen

REVISORS BIRETNING

Uttalelse om årsregnsknpet

Vi har revidert årsregnskapet for Måsøy kommune som viser kr 99753 714,- ttl fordeling drift, og et

regnskapsmessig mindreforbruk på lff 593 173,85-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og en beskivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Admi nß trasj onssj efens ansvar þr års regns kapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskâpet og for at det gir en elekkende

fremstilling i samsvar med lov, f'orskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggiøre utarbeidelsen av et årsregnskap

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgqver ag plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette åmregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. M har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrifl og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

Intemational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krcver at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet fnr al årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasj on.

En re.visjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjørur, herunder

vurderingen av risikoene for at årsregnskapet imeholder vesentlig feilinformasjon, ent€n det skyldes

misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kont¡allen som er
relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikks for å gi uttrykk
for en mening om eflektivitsten av kommunens inteme kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsesti¡natene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår opplhtning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

ktnklu,tjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Måsøy kommune per 31. desember 2014, og av
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar msl loX forskiíl og gd
kommunal regnskapsskikk i Norge.



Uttrlelser om øvrige forhold

KonHusjon medþrbehold om budsjett

Investeringsregnskapet viser vesentlige budsj ettawik.

Baserr på vår revisjon av årcregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene
beskevet i avsnittet ovenfoç at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med
budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

KonHusj on med þrbehold om årsberetningen

Årsberetningen tilfredsstiller ikke alle krav som stilles i kommunelovens $ 48.

Ba$Ert på vår revisjon av årsregnskapet som beskevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet
beslaevet i avsnittet ovenfor, at opplysningone i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

KonHusjon om regístrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregrrskapet som beskevet ovenfor, og kontnollhandlinger vi har funnst
nødveirdig i henhold til internasjonal st¿ndard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<ê.ttestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjou, mener vi at ledelsen har oppfrlt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
rcgistrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

AItå, 14. april 2015

G,tWw.
oppdragshnsvarl i g revisor



V Kontrollutvalget i Måsøy kommune
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Kontrollutvalgets uttalelse om Måsøy kommunes årsregnskap og årsmelding
lor 2014

Kontrollutvalget har i møte I I. mai 2015 behandlet Måsøy kommunes årsregnskap og årsmelding
for 2014.

ûrunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsmelding,
revisjonsberetningen av 14. april 2015.

Kontrollutvalget har merket seg at Måsøy kommunes regnskap for 2014 viser kr. 99 793 714,- ril
furdeling drift, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 593 ITS,SS.lnvesteringsregnskapet er
avsluttet med et udekket beløp på l<r 59 867,-.

Kontrollutvalget har fior øvrig merket seg at:

Rsvisors beretning er en beretning med avvik fra normalberetning, som følge av følge av at
investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik og årsberetning ikke tilfiedsstiller alle krav i
kommuneloven $ 48.

Ut over overnevnte og revisjonsberetningen av 14. april 2015 har ikke kontrollutvalget merknader
til kommunens årsregnskap og årsmelding for 2014.

Havøysund, de¡r l,l. mai 2015

{úJ À*{J
Knuf Amestad
kontrollutvalgsleder

Kopi: Formannskapet i Mäsøy kommune
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ÅnsnrcNsKAp 2014 - MÅsØy TNDUSTRTETENDoM KF

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
15ll4t

Arkiv:210

Saksnr.: Utvalg
25/15 Formannskapet
/ Kommunestyret

Møtedato
26.05.2015

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret viser til det framlagte årsregnskapet med et regnskapsmessig merforbruk
(underskudd) på kr 22 196,27 i driftsregnskapet, og et mer-/mindreforbruk (over-/underskudd)
i investeringsregnskapet på kr 0,-.

Regnskapet fastsettes som Måsøy Industrieiendom KF sitt årsregnskap for 2014

Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) idriftsregnskapet kr 22196,27 dekkes med:
Disposisj onsfond balansekontonummer 25 6. 5 0.000.

Dokumenter:

1. Årsregnskap 2014
2. Revisjonsberetning
3. Kontrollutvalgets uttalelse av 11.05.15

4. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Årsregnskapet2}l4 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) päkr 22 196,27 i
driftsregnskapet og et mer-/mindreforbruk (under-/overskudd) i investeringsregnskapet på kr
0,-.

,4rsregnskapet ble styrebehandlet den 17.02.15, og oversendt VEFIK IKS
(kommunerevisjonen) den 18.02.15. Kontrollutvalget behandlet årsregnskapet2014 for Måsøy
Industrieiendom KF i sitt møte I1.05.15.

Saksutredning:

Årsregnskapet2014 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) päkr 22 796,27 i
driftsregnskapet og og et mer-/mindreforbruk (under-/overskudd) i investeringsregnskapet på
kr 0,-.

I N VE S T E RI NG S R E GNS KAP E T
Investeringsregnskapet kan oppsummeres slik:
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Økonomisk oversikt

Måsøy industrieiendom KF har investert for til sammen2l 337,40 i2014.Investeringen er i sin
helhet knyttet til Hygronorbygget.

Investeringen ble finansiert slik:
Bruk av disposisjonsfond kr 21 337,40

DRIFTSREGNSKAPET
Ä.rsregnskapets regnskapsmess i ge re sultat for dri ft framkommer sl ik:

Økonomisk oversikt drift

Driftsinntekter:
Driftsinntektene til Måsøy Industrieiendom KF består utelukkende av leieinntekter. Denne
posten utgjør 2,8 mill. i2014, noe som er en marginal reduksjon på 0,01 mill. sammenlignet
med 2013.

Driftsutgifter:
Driftsutgifter består av utgifter til administrasjonen samt avskrivninger. Avskrivninger utgjør kr
686 000. Driftsutgiftene har økt med kr 558 000 sammenlignet med 2013.

Resultat eksterne finanstransaksjoner:
Resultat eksterne finanstransaksjoner (netto finansutgifter) inneholder renteinntekter på
bankinnskudd, og renter og avdrag på lån. Renter og avdrag er til sammen på kr 2,4 mill. for
foretaket. Her er en netto reduksjon pä ca.l<r 127 000 fra 2013.

Motpost avskrivninger:
Avskrivninger er i det kommunale regnskapet en kostnad som ikke har resultateffekt
Avskrivningene framkommer under driftsutgifter, og legges til igjen under Motpost
avskrivninger. Avskrivningene for 2014 utg¡ør kr 686 000.

Reenskap 2014 Budsfendl 2014 Reenskap 2013
Sum inntekter
Sum utgifter 21337,40 25 000,00 1 263 696,80
Finansieringsbehov 2t3t7,4O 25 000,00 1 263 696,80
Sum finansiering 2L337,40 25 000,00 1 263 696,80

Udekket/udisponert

Regnskap 2014 Buds(endl 2014 Reenskap 2013
Sum driftsinntekter 2800-166,38 2 693 000,00 2 8L0 050,12

Sum driftsutgifter L244093,72 1 058 000,00 948 L44,56
Brutto driftsresultat t5s6 672,66 1 635 000,00 1 861 905,56
Resultat eksterne finanstransaksioner -2 397143,00 -2 479 000,00 -2 508 70r,87
Motpost avskrivninger 686 039,48 665 000,00 654 030,90
Netto driftsresultat -148 430,86 -119 000,00 7 234,59
lnterne finanstransaksioner
Sum bruk av avsetninger t26234,59 119 000,00
Sum avsetninger

Regnskapsmessis mer-/m i ndreforbru k -22L96,27 7 234,59
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Netto driftsresultat:
Netto driftsresultat er resultatet før bruk og avsetninger av fondsmidler. For selskapet er netto
driftsresultat negativ kr 148 430,86. Det er anbefalt å ha et netto driftsresultat i prosent av
driftsinntekter på mellom 3 og 5 Yo. Et negativt resultat fører derfor til en negativ prosent.

Interne finanstransaksj oner:
Bruk av avsetninger: Det er brukt av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk og
disposisjonsfond for til sammen l<r 126 234,59.
Avsetninger: Det ble ikke avsatt noe til disposisjonsfondi2014.

S TRYKNINGS B E S TE MME LS E NE
Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fulkeskommunale
foretak $ l4 sier at <avslutning av foretakets særregnskap skal følge forskrift 15. desember
2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) $ 9>. Det
betyr at kommunale foretak skal følge samme regler for avslutningen av regnskap som
kommunen gjør.

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk skulle avsettes til disposisjonsfond. På

grunn av merforbruk (underskudd) kom strykningsbestemmelsene inn her.

NETTO DRIFTSRESULTAT I % AV SUN DRIFTSINNTEKTER

Netto drift iYo av sum driftsinntekter bør være minimum 3 %ó, aller helst over 5 Yo for å være i
stand til å opparbeide seg reserver. Disse reservene gjør Måsøy Industrieiendom KF i stand til
ä møte svikt i inntekter og uforutsette økninger på utgiftssiden. Vi ser av tabellen at foretaket
helt fram til og med 20ll har levert fodt over anbefalt nivå. | 2014 ser vi en kraftig nedgang
sammenlignet med 2013. Selskapet må forbedre driftsresultatet en hel del for å komme på

anbefalt nivå.

ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN
Arbeidskapital er den mengden av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital. Når
den beregnes så ser man på differansen mellom omløpsmidler (penger i banken og kortsiktige
fordringer) og kortsiktig gield i balansen. Det er viktig at man har tilstrekkelig med
arbeidskapital for å klare å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, da innbetalinger
og utbetalinger ikke kommer til samme tid. Dersom arbeidskapitalen ikke er tilstrekkelig, kan
man komme inn i en likviditetskrise, og tiltak som f.eks. kassakreditt, må settes inn. Av den
grunn er et viktig äfølge med utviklingen av arbeidskapitalen.

2009 20LO 20tt 2012 20t3 20t4
Netto driftsresultat 829340 840 952 308 108 -82 4r9 7 235 -748 437

Sum driftsinntekter 2 840 000 2800077 2804 672 2608973 2 810 050 2800766
Netto drift i % av sum driftsinnt. 29,20% 30% L0,98% -3,16% 0,26% -5,30%

(Tall i hele tusen) 2009 20to 20Lt 20t2 2013 2014
Sum omløpsmidler 640 1.646 1_ 830 3 155 1704 L726
- Sum kortsiktie eield 335 331 207 532 337 329

= Arbeidskapital 305 1 315 L623 2623 1367 r397
Endring i arbeidskapital 828 1 009 308 1 000 -L256 30

Side l7 av 36



Sak 25115

Vi ser av tabellen at arbeidskapitalen i selskapet i2014 var på nærrnere 1,4 mill.

Endringen fra2013 er på 30 000, dvs. at foretaket har forbedret sin arbeidskapital.
Arbeidskapitalen kan fortsatt vurderes som å være på et kritisk nivå, hvor innbetalingene og
utbetalingene ikke kommer til samme tid. Foretaket er nå avhengig av at utestående krav blir
innbetalt for å kunne betjene sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Det vil være svært
viktig å følge med i utviklingen av arbeidskapitalen også framover, for å være i stand til å sette

i verk tiltak ved en evt. likviditetskrise.

GTELDSUTVIKLING
Måsøy Industrieiendom KF har i2014 tatt opp ett nytt lån på kr 200 000,-. Gjeldsutviklingen
siden 2009 ser slik ut:

eld lihelel

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡ogsa personal- og økonomiske konsekvenserl:

Vedlegg:

- ,4.rsregnskap 2014
- Revisjonsberetning
- Kontrollutvalgetsuttalelse

Havøysund, den 18. mai2015

Inga Sørensen
Rådmann

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi

2009 20to 20tt 2012 2013 20t4
Langsiktig lånegield pr. 1.1 21548 20 380 27 987 26369 2675t 25 080
- Betalte avdras 1 168 1 393 1 618 L 618 1.6tL 1.729
+ Nve låneopptak 0 9 000 0 2 000 200

= langsiktis låneeield pr. 31.12 20 380 27 987 26 369 2675t 2s 080 23 551
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RSVISJONSBERETNING 2OI{ - MÅSøY INDUSTRIEIENDOM KT

Vedlagt oversendes revisors beretning for 2014. Beretningen skal vedlegges sakspapirene når
regnskapssaken behandles av kommunestyret.

Regnskapssaken vil bli tatt opp til behandling i kontrollutvalget på førstkommende møte.

Utskrift av kontrollutvalgets uttalelse om regnskapssaken, samt kopi av revisjonsberetningen vil
av kontrollutvalgssekretariatet bli oversendt formannskapet umiddelbart etter behandlingen i
kontrollutvalget.

Med hilsen

'I

LL*,t 5r,1nnu* t u

Aud Synnøve Opgård
regnskapsrevisor

(:r;lur

Kopi : Måsøy kommune v/fonnannskapet
Måsøy kommune vladrninistrasjonssjefen
Måsøykommune v/økonomisjef
Måsøy Industrieiendom KF v/daglig leder
Måsøy Industrieiendom KF v/styret
Kontrollutvalget i Måsøy kommune

cl"

YEFIK IK¡i
Telcfbn 78 44 94 5Q

Org.nr'. 887 0l 3 322
E-post: po¡tlà;vsfi k.l¡s
Websidc: rvww,vcfik.no

Adresrcr:
Alla
l¿kkcvcien 2
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Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanreviðuvdna SGO

Til kommunestyret i Måsøy kommune Kopi:
Kontrollutvalg
Formannskap
Ad m i n i strasj on s sj efen
Styret

REVISORS BERETNING

Utt¡lelse om særregnsknpet

Vi har revidefi særregnskapet for Måsøy lndustrieiendom KF' som viser el netto driflsunderskudd på k
148430,86, og et regnskapsmessig merforbruk pâtr 22196,27. Sænegnskapet består av balanse per

31. desember 2014, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital for regnskapsåret

avsluttet per denne datoen, og en beskrivelsc av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre

noteopplysninger.

Slyrel og daglig lederl¡ ansvar.þr særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særuegnskapet og fbr at det gir et rettvisende bilde i

samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemrnelser i kommuneloven, forskrift om særbuclsjett,

særegnskap og årsberetning fbr kommunale og folkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i
Norge, og for slik intenl kontroll som rityret og daglig leder fïnner nødvendig for å rnuliggiøre

utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
rnisligheter eller fei!.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har

gjennomført revisjonen i samsval med lov, forskrifl og god komrnunal revisjonsskikk i Norge, herunder

Intemational Standards on Aucliting. Revisjonsstandardene krever at vi ettedever etiske krav og
planlegger og gjennomfbrer revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særegnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinfonnasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisols skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at sænegnskapet inneholclcr vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes

misligheter eller fcil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den inteme kontrnllcn som er
relevant for foretakets utarbeiclelse av el særregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en

rnening om effektivitsten av fbretakets interne kontroll. En revisjon omfàtter også en vurdedng av om

cle anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vudering av den samlede presentâsjonen av særregnskapet,

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonstrevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

G ru nn I ag.fitr konkl usj on med,forbehol d

_._,*._***89!.el iklq forcþq_c_y!*elnr4c.ledry_i."ldr¿-þetydehs"!¿r i forþi¡¡&lsç ned çtfst¡aû.¡e.dem1_lù!ru_ej&ct



Tingrett i årsregnskapet. Etter vår mening er dette brudd på vurderingsreglene gitt i $ 8 i forskrifl orn

årsregnskap og årsberetning.

Ko n k ltt sj o n med .þrhe hol cl

Ëtter vår mening er årsegnskapet, med unntak av virkningen av forholdet o¡ntalt i avsnittet "Grunnlag
for konklusjon med forbehokl", avgitt í samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en

dekkende frernstilling av den finansielle stillingen til Måsøy Industrieiendom KF per 31. desember

2014, og av resultatef for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Utt¡lelser orn øvrige forhold

Konklusjctn med Jbrbehold om hudsjetl

Driftsregnskapet viser vesentlig budsjettawik på området for driftskostnader og på området for
avsetninger.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskevet ovenfo¡ mener vi, med unntak av forholdet
beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige
er i samsvar med budsjettvedtak, og at trudsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Ko n k I usj o n med .fbr lte ho I d om års bere ln i n ge n

Årsberetningen inneholder ikke redegiørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges

iverksatt for å sike baryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten, slik kommuneloven

krever.

Basert på vår revisjon av årcregnskapet som besk¡evet ovenfor, mener vi, med unntak av fbrholdet

bcskrevet i avsnittet ovenfor, at opplysningone i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med

årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om regislrering og dohtmetttttsjon

Baseil på vår revisjon av sænegnskapet som beskrevet ovcnfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvenclig i henhold til internasjonal stanclard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
<<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjonr), mener vi at ledelscn har oppfult sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Alta, 15. april20l5

,¡
_1.{' \ l"1lu,lu, 1'Iove Mathlsen
Oppdragsansvarl i g revisor
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Kontrollutvalgets uttalelse om Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap og årsberetning
for 2014

Konttollutvalget har i møte den I l. mai 2015 behandlet Måsøy lndustrieiendom KF's særrcgnskap
far 2014. Grunnlagel for behandlingen har vært det avlagte sænegnskapet og årsberetning. og
revisors beretning av 15. april 2015.

Kontrollutvalget har merket seg at Måsøy Industrieiendom KF's sænegnskap fbr 2014 viser et
netto driftsunderskudd på kr 148 430,86,- og e1 regnskapsmessig mert'orbruk päkr 22 ß6)7 .

Kontrollutvalget har itillegg merket seg at:

Revisors beretning er en beretning med avvik fra normalberetning som fblge av fbrbehold
for særregnskap: Det er ikkeJoretütl üvsein¡ng,vedrørende betydelÍg tup i.fbrhindelse med
retlskraftig dom i Hammeqþsl Tíngrett i (irsregnsküpet.

Drillsbudsjett viser vesentligc budsjettavvik og årsberetning tilfredsstiller ikke krav i
kommuneloven $ 48.

Det er ikke mottatt nummererte revisor brev på særregnskapet 2014.

Ut tia ovennevnte og revisors beretning av 15. april 2015 har kontrollutvalget ikke merkrrader til
Måsøy Industrieiendom KF's særegnskap og årsberetning flor 2014.

a

a

a

Havøysund, den I l. mai 2015

K**#¿
Kontrollutvalgsleder

Kopi: l;ormannskapet i Måsøy konrmune
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ÅnsnncNSKAP 2014 - Måsøy i vekst KF

Saksbehandler: Ingrid Majala
Arkivsaksnr.: l5lll2

Arkiv: Måsøy i Vekst

Saksnr.:
26/15

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
26.05.2015

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret viser til det framlagte årsregnskapet med et regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk (under-/overskudd) på kr 0,- i driftsregnskapet.

Regnskapet fastsettes som Måsøy i Vekst KF sift årsregnskap for 2014.

Dokumenter:

l. ,4.rsregnskap 2014
2. Revisjonsberetning
3. Kontrollutvalgets uttalelse av 11.05.15
4. Rådmannens utredning og innstilling

lnnledning:
Årsregnskapet2014 viser et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (under-/overskudd) på kr 0,-
i driftsregnskapet.

,4.rsregnskapet ble styrebehandlet den 13.02.15, og oversendt til VEFIK IKS
(kommunerevisjonen) den 16.02.15. .Ârsregnskapet for Måsøy i Vekst ble behandlet i
kontrollutvalget i møte den 11.05.15.

Saksutredning:

Årsregnskapet2014 viser et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (under-/overskudd) på kr 0,-
i driftsregnskapet.

DRIFTSREGNSKAPET
,{rsregnskapets regnskapsmessi ge resultat for drift framkommer sl ik :

Økonomisk oversikt drift
Regnskap 2014 Budsfendl 2014 Regnskap 2013

Sum driftsinntekter 8275 764 3 700 000

Sum driftsuteifter 2252897 3 446 000
Brutto driftsresultat 6022267 254 000

Resultat eksterne finanstransaksioner 12 80L 1 000

Netto driftsresultat 6 035 067 255 000
I nterne f inanstransa ksioner

Sum bruk av avsetninger 2033772
Sum avsetninger 8 068 839 255 000

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
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Driftsinntekter:
Driftsinntektene til Måsøy i vekst KF består utelukkende av fylkeskommunale tilskudd til

omstillingsarbeid og påfyll av midler til næringsfondet'

Driftsutgifter:
Driftsutgifter består av videretildeling av tilskudd og den administrative driften av foretaket'

Resultat eksterne finanstransaksjoner:
Resultat eksterne finanstransaksjonir (netto finansutgifter) inneholder renteinntekter på

Interne finansieringstransaksj oner:
Bruk av avsetningen D"t 

". 
brukt av bundne fond for kr 536 016,-.

Avsetninger: Det ble avsatt 6,5 mill. til bundne fond i 2014'

Netto driftsresultat i%o av sum driftsinntekter bøt væte minimum 3 Vo' allet helst over 5 -5' for

å være i stand til å opparbeide seg reserver. Måsøy i vekst KF skal ikke driftes med reserves

siden de skal drive måd omstilliù og forvaltning av næringsfondet. Arbeidet til foretaket har

kun halvårseffekt i 201 4.

ENDzuNG I ARBEIDSKAPITALE,N
Arbeidskapital er den mengden av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital' Når

den beregnes så ser man på differansen mellom omløpsmidler (penger i banken og kortsiktige

fordringJr) og kortsiktig gield i balansen. Det er viktig at man har tilstrekkelig med

arbeidskapital for a r<rar!ãuetale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, da innbetalinger

og utbetalinger ikke kommer til samme tid'

bankinnskudd.

Netto driftsresultat:
Netto driftsresultat er resultatet før bruk og avsetning av fondsmidler. For foretaket er netto

driftsresultat 6 mill.

6 035 067

På grunn av at dette er et nyopprettet foretak har vi ingen sammenligningsdata fra 2013' Men

foretaket starter med en god endring i arbeidskapitalen'

20t420t3
6 035 067

Netto driftsresultat
8275 t64

Sum driftsinntekter
%

Netto drift i% av sum driftsinnt'

20t420L3
6L6273L

Sum idler
127 064

- Sum
6 035 067

= Arbeids ital

End ¡
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Etatssjefens/rådmannens vurdering logså personat- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

- ,Arsregnskap2014
- Revisjonsberetning
- Kontrollutvalgetsuttalelse

Havøysund, den 18. mai2015

Inga Sørensen

Rådmann

Sak 26115

Ingrid Majala
Sekforleder økonomi

Side 2l av 36
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Arkivkode Saksbehandler
Aud Synnøve Opgård

Deres ref
Rådmannen

Dato
16.04.20 t 5

Telefon

REVISJONSBERTNING 2OI4 - MÅSøY T VEKST KT'

Vedlag oversendes revisors beretning for 2014. Beretningen skal vedlegges sakspapirene når
regnskapssaken behandles av kommunestyret.

Regnskapssaken vil bli tatt opp til behandling i kontrollutvalget på førstkommende møte.

Utskrift av kontrollutvalgets uttalelse om regnskapssaken, samt kopi av revisjonsberetningen vil
av kontrollutvalgssekretariatet bli oversendt formannskapet umiddelbart etter behandlingen i
konhollutvalget.

Med hilsen

(k**1,;î# tp'¡,f,,l
regnskapsrevisor

Vedlegg

Kopi: Måsøy kommune v/formannskapet
Måsøy kommune v/administrasjonssj efen
Måsøykommune v/økonom isjef
Måsøy i Vekst KF vldaglig leder
Måsøy i Vekst KF v/styret
Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Tclcfon 78 44 94 50

Org.nr. 887 {l l3 322
E-mst: oostf¿)vcfik.no

Wcbsidc; www.vef¡k.no

Alla
lskkeveim 2
Postboks 1023
9503 Alta

Han¡mcrfe;t
Sjøgata 25
Postboks 204
9ó15 Hr¡nrnerftxt

Porsangcr
Rådhuset

Postboks 259
9?l I l.¿lsclv



Vest-I¡innmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanreyiõuvdna SGO

Til kommunestyret i Måsøy kommune Kopi:
Kontrollutvalg
Formannskap
Administrasj onssj efen
Styret

REVISORS BERET'NING

Utt¡lelse om særregnskapet

Vi hal reviclsrt sænegnskapet for Måsøy i Vekst K-[. som viser et netto driftsresultat på kr 6 035 067, og

et regnskapsmessig resultat i balanse. Særregnskapet bsstår av balanse per 31. desember 2014,

resultatrcgnskap, oppstilling over endringer i egenkapital for regnskapsåret avsluttet per clenne datoen,

og en besklivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Slyrel og daglíg leders an.çvarfor ,rærregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og fbr at det gir et rettvisende bilcle i
samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbesfemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett,

særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i
Norge, og fbr slik intern kontroll som styret og daglig leder hnner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et sæüeg¡rskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjou, verken som følge av
misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette sæmegnskapet på bakgrunn av vår revisjon, Vi har
gjennonrført revisjonen i salnsvar med lov, forskifì og gocl kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

lntemational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfbrer revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særegnskapet ikke
in¡leholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon imebærer utførelse av handlinger for å imlrente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder

vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes

misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til clen inteme kontrollen som er

relevant for forefakets utarbeidelse av ct sænegnskap som gir et rettvisencle bilde. Formålet er å ulfonne
revisjonshandlinger som er hensikts¡nessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en

mening om effektiviteten av foretakets intemr: kontroll. En revisjon onfatter også en vurdering av om

de anvendte regnskapsprinsippene er hcnsiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, sarnt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grururlag for vår
konklusjon.



Konklusjon

Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av

den finansielle stillingen til Måsøy iVekst KF per 31. desernber 2014, og av resultater, endringer i
egenkapitalen for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens

regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, sænegnskap og årsberetning

fbr kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge.

Uttnlelser om øvrige forbokl

Konklusjon ned forbehold on buds'jett

Det cr vesentlige budsjettawik i driftsregnskapet.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mÊner vi, med unntak av forholdet
beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige

er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Ko n klttsj o n o m års beret n in gen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen ol'ì1 særegnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med særregnskapet

og er i samsvar med lov og forskifter.

Konklusjon om registreritrg og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000

<tAttestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklel revisorkontroll av historisk finansiell
infonnasjoo, mener vi at leclelsen har oppfult sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foletakets regnskapsopplysninger i sa¡nsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norye.

Alta, I4. april 2015

,fi"w*å'&li{ b;r*f
Oppdragsansvarlig revisor
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Kontrollutvalgets uttalelse om Måsøy i Vekst KFns særregnskåp og
årsberetning for 2014

Kontrollutvalget hat i møte den I L mai 2015 behantllet Måsøy i Vekst KF"s særregnskap tor
2014. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og årsberetning, og revisors
beretning av 14, april 2015.

Kontrollutvalget har ¡nerket scg at Måsøy i Vekst KIls særregnskap lbr 2014 viser et nettcr

driftsresultat på kr 6 035 067,- og et regnskapsmessig resultat i balar¡se.

Kontrcllutvalget har i tillegg merket seg at:

a Ilevisors beretning er en beretning mecl avvik fia normalberetning som følge av vesentlige
budsjetkvvik i driflsregnska¡rct.

Ut l'ra ovennevnle og revisors beretning av 14. april 2015 ha¡' kontrollutvalgct ikk{: merknader til
Måsøy i Vekst Kli"s særregnskap og årsberetning fot 2014.

llavøysund. dcq I I, mai 2015

l6-t À*S.l
Knut Arnestacl
Kontrollutvalgsleder

Kopi: Formannskapet i Måsøy kommune
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ÅRsnncNSKAp 2014 - HAvØysuND HAVNEVESEN MÅsØy KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
t5/142

Arkiv:210

Saksnr.:
6/t5
27115

t6/15

Utvalg
Havnestyret
Formannskapet
Havnestyret
Havnestyret

Møtedato
05.03.2015
26.05.20t5
07.05.20t5
07.05.2015

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret viser til det framlagte årsregnskapet med et regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) i driftsregnskapet på kr 391 722,- oget regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
(over-/underskudd) i investeringsregnskapet på kr 0,-.

Regnskapet fastsettes som Havøysund Havnevesen Måsøy KF sitt årsregnskap for 2014.

Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på kr 391 722,- oveførestil
disposisjonsfond, balansekont o 256.66.001 .

Dokumenter:

1. Årsregnskap 2014 - Havøysund Havnevesen Måsøy KF
2. Revisjonsberetning 2014
3 . Kontrollutvalgets uttalelse av I 1 .05. I 5
4. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

,4,rsregnskapet2014 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet på

kr 391 722,- og et mer-/mindreforbruk (over-/underskudd) i investeringsregnskapet på kr 0,-.

,4rsregnskapet ble behandlet i Havnestyrets møte den 05.03.15.

Saksutredning:

DRIFTSREGNSKAPET
Ä.rsregnskapets regnskapsmessige resultat for drift framkommer slik

Økonomisk oversikt drift
Regnskap

2014
Buds(end)

2014
Budsjett

20L4
Regnskap

2013
Sum driftsinntekter 5 053 468 4732047 4072047 4548 rr7
Sum driftsutgifter 5 190 638 5 t79 463 4 481 595 3969232
Brutto driftsresultat: -tt7 L70 -447 4L6 -409 548 578 884

Resu ltat eksterne finanstransaksjoner: -707584 -727 602 -851 000 -1016 1_88

Motpost avskrivninger 1431_ 054 1 375 595 1 375 595 t r49 034

Netto driftsresultat: 592299 200577 tL5047 7Lt730
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Driftsinntekter:
Driftsinntekter består av avgifter, leieinntekter og salg av vann, renovasjon og strøm. Til
sammen 5 mill. Det er en økning på 0,5 mill. sammenlignet med året før.

Driftsutgifter:
Driftsutgifter består av alle utgifter som Havnevesenet har gjennom året. I tillegg til
administrasjon inngår vedlikehold,kjøp av tjenester som revisjon og renovasjon samt
avskrivninger. Det er viktig å vite at avskrivninger ikke har noen resultateffekt. Avskrivninger
blir lagt til, under motkonto avskrivninger, fØr resultatet framkommer. Driftsutgiftene utgjør
5,1 mill. i2014, hvorav avskrivninger 1,4 mill. Det er økning på til sammen 1,2 mill. fra året
før.

Resultat eksterne finanstransaksj oner:
Resultat eksterne finanstransaksjoner (netto finansutgifter) inneholder både renter på innskudd
og renter på lån, samt avdrag på lån. Posten er pâ0,7 mill. sammenlignet med 1 mill året før.

Interne finansieringstransaksj oner:
Bruk av avsetninger: Det er brukt tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk kr 552 569,-
Avsetninger: Det er avsatt kr 753 146,- til disposisjonsfond

INVE S T E RING S R E GNSKA P E T
Årsregnskapets regnskapsmessige resultat for investering framkommer slik:

Økonomisk oversikt

Havøysund Havnevesen Måsøy KF hadde investeringer på til sammen 254 724,15 i2014
Investeringene ble fi nansiert slik:

- Bruk av lån 0,00
- Bruk av disposisjonsfond 3 845,00
- Bruk av ubundne investeringsfond 786 393,70

Sum finansiering inneholder bruk av disposisjonsfond og ubundne investeringsfond.

ARBEIDSKAPITAL
Havøysund Havnevesen Måsøy KF må ha likviditetsbeholdning av en viss størrelse da inn- og
utbetalinger ikke kommer fram til samme tid. Arbeidskapital er et økonomisk nøkkeltall som
gir et godt bilde på det, og framkommer i balansen som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld.

Sum bruk av avsetninger 552 569 5s2 s69 243 L96

Sum avsetninger 753 t46 753 746 r15047 402357
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 391722 552 s69

Regnskap 2014 Buds(endf 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013

Sum inntekter 2 080 000,00

Sum utgifter 254724,L5 272079,15 257 573,04

Su m finansieringstra ns 535 523,55 536 670,00 5 000,00 1 839 795,58

Finansieringsbehov 790247,70 808 749,15 5 000,00 t7 368,62

Sum finansiering 790 247,70 808 749,15 5 000,00 L7 368,62

Udekket/udisponert
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Ved årsavslutningstidspunktet hadde Havøysund Havnevesen Måsøy KF arbeidskapitalpä3,5
mill.

Dersom vi ser på hvordan arbeidskapitalen har endret seg fra år til år siden 2010, ser det slik
ut:

I feltet for endring i arbeidskapital finner vi hva som har skjedd fra et år til neste. Et positivt tall
betyr at arbeidskapitalen er blitt styrket, og et negativt tall viser at arbeidskapitalen har blitt
svekket sammenlignet med äret før.

Havøysund Havnevesen Måsøy KF har svekket arbeidskapitalen sin i2014. Foretaket har
alikavell en sterk arbeidskapital og vil være i stand til å betjene sine forpliktelser etter hvert
som de forfaller.

DRIFTSRESULTAT I % AV SUN DRIFTSINNTEKTER
Netto driftsresultat iVo av sum driftsinntekter bør være minimum 3 Yo, ogaller helst over 5 %o,

slik at man kan opparbeide reserver i foretaket. Reservene vil gjøre Havnevesenet i stand til å
møte evt. svikt i inntekter eller uforutsette økte utgifter i framtiden.

For Havøysund Havnevesen Måsøy KF er dette drift ll,72yo av sun driftsinntekter i20l4.Det
er godt over anbefalingen pä 5 Vo, og foretaketbør være i stand til å bygge opp reserver.

UTWKLING AV LÅNEGJELD OG FOND
Utviklingen av langsiktig gield og fondsmidler har vært slik for Havøysund Havnevesen Måsøy
KF:

U av fond:

Utvikli

2010 20tt 20L2 2013 20t4
Sum omløpsmidler 7 356573 L 949 963 1.229 996 3773080 3766334
- Sum kortsiktie eield 2602952 472910 57277 63762 254965

= Arbeidskapital 4753 62r 1 537 053 1. L78 7L9 3 709 3r8 3 511 369

Endring i arbeidskapital 1 904 301 -3 216 568 -358 334 2 530 598 -r97 949

20LO 20tt 20L2 20t3 2014
Netto driftsresultat 374768 -t377227 244 601 7tt730 592299
Sum driftsinntekter 3705282 3 6687Lr 3 998 976 4 548 L17 5 053 468

Netto drift i % av sum driftsinnt. IO,LO% -37,20% 6,00% 75,60% tL,72%

2010 20Lt 20L2 2013 20t4
Fond pr 1.1 2282820 2 540 865 L948 404 949 333 3 t56748
- Bruk av fond 433 000 59246t to00 476 77 367 790248
+ Avsatt til fond 691 045 0 L406 2224784 753 L46

= Fond pr.3L.t2 2 540 865 L948 404 949 333 3 156 750 3 Lrg 647

20LO 20Lt 20t2 20t3 2014
Langsiktig låneeield pr. 1.1 3760 478 I 066 844 7 947 900 6747 916 5 877 622
- Betalte avdrag 893 634 tL78944 1 199 984 870294 637 602
+ Nve låneopptak 5 200 000 1 000 000

= Lanssiktis låneeield pr.37.L2 8066 844 7 947 900 6747 916 s 877 622 5240020

av
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Etatssiefens/rådmannens vurderil$ (også personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Vedlegg:

- Ärsregnskap 2014
- Revisjonsberetning
- Kontrollutvalgetsuttalelse

Havøysund, den 18. mai 2015

Inga Sørensen

Rådmann

Sak27ll5

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi
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REVISORS BERtrTNING 2014. HAVøYSUND HAVNEVESEN MÅSøY KT

Vedlagt oversendes revisors beretning for2014. Beretningen skal vedlegges sakspapirene når
regnskapssaken behandles av kommunestyret.

Regnskapssaken vil bli tatt opp til behandling i konhollutvalget på førstkommende møte.

Utskrift av kontrollutvalgets uttalelse om regaskapssaken, samt kopi av revisjonsberetningen vil
av kontrollutvalgssekretariatet bli oversendt formannskapet umiddelbart etter behancllingen i
kontrollutvalget.

revlsor

Vedlegg

Kopi : Måsøy kommune vlformannskapet
Måsøy kommune v/adm inistrasjonssjefen
Måsøy kommune v/økonomisjef
Havøysund Havnevesen Måsøy KF v/daglig leder

Havøysund Havnevesen Måsøy KF v/styret
Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Tclcftn 78 44 94 50
Org.nr. 8E7 013 322
E-post; postldvefik.Ío
lücbsidc: wrvw'vsf¡k.no

Alta
løkkevcien 2
Postboks l()23
9503 Al1â

Hammerlist
Sjøgata 25
Poslboks 204
9615 Hûnilnerfest

Ponanget
Rådhu¡et
Poslboks 259
971 I Lakselv



Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finrrmárkku suohkanrevi5uvdna SGO

Til kommunestyret i Måsøy kornmune Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Administrasjonssj efen
Styret i Havøysund Havnevesen Måsøy
K!'

REVISORS BERgTNING

Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidcd sænegnskapet for Havøysund Havnevesen Måsøy KF som viser et netto ddftsresultat på

kr 592 299,- og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 391 722,-. Særregnskapet består av balanse per

31. desember 2014, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne

datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Slyret og daglig leders ansvarfor særregnskapel

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide sænegnskapet og for at dct gir en dekkende

frernstilling i sarnsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intem kontroll
som styrel og daglig leder firrner nødvendig for å muliggiøre utarbeidelsen âv et sænegnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgc¿ver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en meuing om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennornført revisjonen i samsvar med lov, forskift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

lnternational Standards on Auditing, Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og

planlegger og giennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinforrnasjon.

En revisjon innebærer utførclse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av rcvisors skjønn, herunder

vurderiugen av risikoene f'or at særregnskapet inneholder vesentlig fbilinforrnasjon, Gntçn det skyldes

misligheter eller f'eil. Ved en slik dsikovurdering tar revisor lrcnsyn til den interne kontrollen sonÌ er

relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling, Formålet er å
utfonne revisjonshandlinger som el'hensiktsnressige etter omstendighetene, nren ikke for å gi uttrykk
for en mc¡rirrg orn effektivitetcn av foretakets intcrne kontroll. En revisjon omfatter også en vurclering

av onr de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om rcgnskapsestimatene utarbeidet av

ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Ettel vår oppfatning er in¡¡hentel revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig sorn grunnlag for vår

konklusjon.

Konklusjort

Etter vår mening er særregnskâpet avgitt i samsvar mecl lov og forskrifler og gir i det alt vesentlige en

clekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Havøysuncl Havnevesen Måsøy KF pr,31.
desember 2014, og av resultatet f'or regnskapsåret sorn ble avslr¡ttet per clenne datoen i samsvar med

lov, ftrrskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.



Utt¡lelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjell

Basert på vår revisjon av særegnskapet som besk¡evet ovenfoç mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet

stemmer med regulert budsjett.

Konkl usj on med þrbehold om års beretningen

.Ä,rsbereuringen inneholder ikke redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges
iverksatt for å sik¡e betryggende kontroll og en høy standard i virksomheten, slik kommuneloven
k¡ever.

Basert på vår revisjon av særreglìskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om sænegnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter^

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
<cAttestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjou, mener vi at ledelsen har opp$lt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Andreþrhold

Oppgiørskontoen merverdiavgift viser fordring pâkr.245 757,77, men i henhold til terminoppgaven ó.

termin 2014 skal denne vise gield på kr.l04 379,-.

Alta,2l. april20l5

,,* p,lot¡"'-
Tove Maùisen
oppclra gsånsuarlig revisor
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KONTRO LI,UT'VALGETS TJTT'AI,ELSE OM }TAVøYSU N I)
HAVNEVESEN MÅSøY KF'S SÆRROGNSKAP OG ÅRSBIiRNT'NINC FOR 2OI4

Konbollutvalget har i møe den I l. mai20l5 behandlet l-lavøysund Havnevesen Mfuiøy KÍ;'s
særregnskap for 2014. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og
årsberetning, og revisors lreretning av 21. april 2015.

Kontrollutvalget har merket seg at Havøysund Flavnevesen Måsøy KF"s særregnskap fbr 2014
viser et netto driftsresultat på l<t 592 299,- og et regnskapsmessig nrindrelbrbruk på

kr 391722,-.

Kontrollutvalget har i tillegg merket seg at:

Revisors beretning er en beretning mecl avvik fra normalberetning som følge av:
Oppgjørskontoen mçrverdiavgilt viser fbrdring på kr. 245 757,77 men i henhold til
tenninoppgave 6. termin 2014 skaldenne vise gjeld på kr. 104 379,-.

Revisor hzu'videre påpekt spesielt vedrurende årsmeldingen at clenne tilfiedsstillcr ikkc allc
krav som stilles i kommunelovens $ 48 nr.5 som spesiclt omhancller årsberetningen og sier
følgende:

t<l årsheretningen skal det gis tspplysninger omlìrhold x¡m er viktige.l'or å hedømne hom¡nunens eller
tylkeskommunens økommiske srillitrg og resultalal av virk,;omheten, sam ikke./i'engÌu'at, år,rregnskaFct,
samt oû undre forfutld uv vesenllig hetydning,fir kommunen eller tylkeskommunen. I)e! skul ogsi'r radegjorcs

.[or tìilah som er iverksstt og likuk som planlegges iverksatt.fitr å sikrc hctryggcnde k¡ntroll og en høy etisk
stanclard ivirløomhclen. Det skal reclegiøres.for den.faktiske tílstunden når del gjeldet' likestilling i
fylkestcommunen eller lromnunen. Del skal også redegjøre.rJbr tikaft som er iwrlcçrrl, og liltak xnn
plunlegges iverksattJitr åJi,emme likølttilling og.fir å hindrefin'skjellshehundling i strid med
tikestillingsloven, saml for å.fi"emne.þrmålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og
I i I gj engel i ghettt I oven. l

lJt fra ovennevnte og revisors beretning av 21. april 2015 har kcntrollutvalget ikke merknader til
l lavøysuncl l-Iavnevesen Måsøy KF''s sænegnskap og årsbcretning for 2014.

Ilavøysund. den I I . mai 201 5

t(r* F*{".1
Knut Arnestad
Kcrntro llutvalcsleder

a

a

Kopi: Fcrmzurnskapet i Måsøy konrmune
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Ånsnnnr,uNc 2or4 - MÅsØY KoMMUNE

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
151148

Arkiv:004

Saksnr.:
28115

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
26.05.2015

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret godkjenner årsmeldingen 2014 for Måsøy kommune.

Dokumenter:

l. Årsmelding 2014 - Måsøy kommune

2. Kontrollutvalgets uttalelse av 11.05.15

3. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:
,4.rsmelding 2014 for Måsøy kommune ble oversendt VEFIK IKS (kommunerevisjonen) den

27.03.15. Kontrollutvalget behandlet årsmeldingen2014 for Måsøy kommune i sitt møte

I I .05.15.

Saksutredning:

Kommunelovens $ 48 nr. 5 sier at det i årsberetningen skal redegjøres for alle forhold som er

viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling som ikke framkommer i regnskapet,

samt andre forhold av vesentlig betydning. .Ârsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold,
men ikke senere enn 31 . mars året etter regnskapsåret, jf. Forskrift for årsregnskap og

årsberetning (for kommuner og fulkeskommuner) $ 10.

Årsregnskapet ble avsluttet innen fristen den 15. februar året etter regnskapsåret

Årsberetningen ble sendt inn innen fristen den 31. mars året etter regnskapsåret.

I årsmeldingen for 2014har Måsøy kommune fütt bemerkning om at den ikke tilfredsstiller alle

kravene i kommunelovens $ 48.

$ 48. Årsregnskapet og årsberetningen.

1. Kommuner og fulkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og

årsberetning.
2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og

anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for
vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluffes. Årsregnskapet skal

føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.
3. Kommunestyret og fflkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på

grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fflkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform
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skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig

overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.
4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet

legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan

kommunestyret og fflkestinget, effer å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen,
vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de

samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen skal

dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan
departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd
kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år.

5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme

kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som

ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen
eller frlkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.
Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fulkeskommunen
eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges

iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med

likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet,
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.

6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet,

årsberetningen og regnskapsføringen.

Administrasjonen vil ta dette med i rutinene for utarbeidelse av årsmelding, og skal være giort
rede for i neste årsberetning.

Etatssiefens/rådmannens vurdering iogså personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Vedlegg:

- ,4.rsmelding2014* Måsøy kommune

Havøysund, den 18. mai2015

Inga Sørensen

Rådmann

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi
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Ånsvrnr,uNc 2014 - MÅsØy INDUSTRTETENDoM KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
l5/147

Arkiv:004

Saksnr.:
29/15

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
26.05.2015

Rådmannens innstillins:
Komm unestyret godkj enner årsmel ding 20 I 4 for Måsøy Industrie iendom KF.

Dokumenter:

l. Årsmelding 2014 - Måsøy Industrieiendom KF
2. Kontrollutvalgets uttalelse av 11.05.15
3. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:
,4.rsmelding 2014 for Måsøy Industrieiendom KF er styrebehandlet den 17.02.15. og oversendt
VEFIK IKS (kommunerevisjonen) den I 8.02. 1 5. Kontrollutvalget behandlet årsmeldingen
2014 til Måsøy Industrieiendom KF i sitt møte I 1. mai 2015.

Saksutredning:

Viktige hendelser/arbeider:
o Foretaket har en uenighet med Leietaker av klippfisktørkeriet om forståelsen av

utgiftsdekningen i leieavtalen. Motpart tok ut stevning i mars, og foretaket har kommet
med forslag til minnelig løsning

o Foretaket har forberedt svar på stevning og rettsak. Foretaket har brukt ressurser på å leie
advokat og økonomisk rådgiver i denne prosessen.

o Foretaket har leid inn advokat Espen Rønning for å bistå seg konflikten med Hermann
Export AS.

o Lill Torbjørg Leirbakken har vært innleid som økonomisk rådgiver i forberedelse til , og
selve rettsforhandlingene.

o Foretaket har tatt opp et lån på kr 200 000,-. Da er hele investeringen for Hygronorbygget
lånefìnansiert, og der er ikke brukt av foretakets midler.

o Styret har bestått av faste fem medlemmer, tre kvinner og to menn.
o Styret har valgt å leie inn daglig leder til foretaket, da det har vært vanskelif å ñ fristilt

kapasitet fra rådmann.
o Styret har i beretningsåret avholdt 4 styremøter.

Etatssiefens/rådmannens vurderi[g (også personal- ogøkonomiske konsekvenserJ:
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Vedlegg:

- Årsmelding2}l| - Måsøy Industrieiendom KF

Havøysund, den 18. mai 2015

Inga Sørensen

Rådmann

Sak 29115

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi
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Ånsvrnr,uNc 2ot4 - MÅsØY I vEKST KF'

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
151215

Arkiv: NA\,rN Måsøy ivekst

Saksnr.:
30/15

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
26.05.2015

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret godkjenner årsmelding20l4 for Måsøy i Vekst KF.

Dokumenter:

l. Årsmelding 2014 - Måsøy i Vekst KF
2. Kontrollutvalgets uttalelse av 11.05.15
3. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Årsmelding 2014 for Måsøy i Vekst KF ble styrebehandlet den 13.02.15, og oversendt til
VEFIK IKS (kommunerevisjonen) den 16.02.15. Kontrollutvalget behandlet årsmeldingen
2014 for Måsøy i Vekst KF i sitt møte I I .05.15.

Saksutredning:

HOVEDAKTI\rITETER
Det har fra styret hadde sitt første ordinære møte primo desember 2013 og fram til daglig leder
tiltrådte, vært jobbet med å Ë organisasjonsmessige og administrative forhold på plass. Store
deler av første halvår 201,4 mä derfor sies å ha vært en <etableringsfase>>. Konsulent Gunn
Heidi Henriksen ble ijanuar 2014 innleid for å bistå i utarbeiding av foretakets første
omstillings- og handlingsplan, tilrettelegging for prosesser relatert til utarbeiding av
omstillings- og handlingsplan, tilrettelegging av administrative systemer, rekruttering av daglig
leder mv. Engasjementet av Henriksen utløp imai2014.

Styret giennomførte 20. og 21. januar 2014 strategisamling på Skaidi. Samlingen ble brukt til å
gjennomføre ulike strategiske prosesser som i sin tur la grunnlaget for utarbeiding av foretakets

første omstillings- og handlingsplan. Av hensyn til at man på dette tidspunkt var i en meget

tidlig fase av foretakets virksomhet og at man da enda ikke hadde på plass verken daglig leder
eller etablerte administrative systemer, la styret til grunn at omstillings- og handlingsplanen for
2014 skulle revideres høsten 2014.1tråd med dette ble det 6. og 7. november 2014
gjennomført en strategiprosess iHavøysund der konsulent Knut Baglo var innleid som
prosessleder. Prosessen ledet fram til en mer gjennomarbeidet omstillingsplan for perioden

2015 - 2018 samt en handlingsplan for 2015, begge vedtatt av kommunestyret i møte ll.l2 14.

I omstillings- og handlingsplanen er det definert 4 innsatsområder; <Fellestiltakr>, <<Havet>>,

<Reiseliv og kulturnæringer>> samt <Leverundør og energi>. Styret har i2014 hatt et særlig
fokus på å ffi iverksatt tiltak innenfor områdene <Haveb og <Reiseliv og kulturnæringen. Det
har i denne forbindelse værtkjørt forstudier med innleid prosessledelse innenfor begge

innsatsområder der målsettingen har vært å identifisere potensielle utviklingsprosjekter samt
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sikre forankring til prioriterte prosjekter gjennom aktøreierskap. De gjennomførte forstudiene
konkluderte bl.a. med at det innenfor området <Haveb> var identifisert 10 konkrete prosjekter
med utviklingspotensial samt innenfor området <Reiseliv og kulturnæringer> i alt I I potensielle
prosjekter. Det vil i2O15 bli jobbet videre med å realisere nevnte prosjekter samt også nye

som er kommet til etter at forstudiene ble avsluttet.

Omstillingsprogrammene skal evalueres årlig gjennom en såkalt programstatusvurdering.
Første evaluering av Måsøy i Vekst KF sin virksomhet ble gjennomført av Innovasjon Norge
ved innleid konsulent Roald Johansen, den 28. o929. november 2014.Fra Måsøy i Vekst KF
deltok følgende i evalueringsprosessen; daglig leder Even Johansen, styreleder Sigurd Larsen,

nestleder Ann Synnøve Hansen, varamedlem Irene Ramberg Eliassen samt under deler av

evalueringen, også ordfører Gudleif Kristiansen. Hovedkonklusjonen i evalueringsrapporten
var bl.a.;

Omstillingsprogrammet har gjennomført et målrettet orbeíd i 2014 og har allerede
knnlcretisert eget ståsted og hvor programmet skal spisse innsatsenfor 2015. Programleder
(daglig leder) komførst på plass andre halvår. Selv om styret måtte ta et operativt ansvar

første halvår er ikke alle tiltak og prosjekt som var planlagt i 2014 iverksatt. Programmet

fremstår i dag som proaktivt og med klare målfor hvor innsatsen skal rettes i 2015.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Vedlegg:

- .A.rsmelding2}l4 - Måsøy i Vekst KF

Havøysund, den 18. mai2015

Inga Sørensen

Rådmann

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi
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Ånswrnr,uNc HAVN A2or4

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
15/308

Arkiv:210

Saksnr.:
3Ut5

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
26.05.2015

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret godkjenner årsmelding2Dl4 for Havøysund Havnevesen Måsøy KF.

Dokumenter:
1. Årsmelding 2014 - Havøysund Havnevesen Måsøy KF
2. Kontrollutvalgets uttalelse av 1 1.05.15
3. Rådmannens uhedning og innstilling

Innledning:

Á.rsmelding 2014 for Havøysund Havnevesen Måsøy KF ble behandlet i Havnestyret 05.03.15,
og oversendt VEFIK IKS (kommunerevisjonen) den 15.04.15. Kontrollutvalget behandlet
årsmeldingenã}l4 for Havøysund Havnevesen Måsøy KF i sitt møte 11.05.15.

Saksutredning:

Viktige hendelser som kan nevnes:
o Montering av bølgedemper i Tufiord
o Utbedret kai fronter päIngøy og Måsøy. Starter opp arbeider med å utbedre fenderverk på

samtlige trekaier i Havøysund
o Arbeider for å fâ fiernet vrak fra havna

I henhold til kommunelovens $ 48 skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy standard i virksomheten. Disse
opplysningene framkommer ikke.

Framtidige utfordringer innenfor Havnedistriktet
o Fjerning av etterlaffe vrak innenfor havnedistriktet vil päføre havnedistriktet store

kostnader. I verste fall 1,5 til 2 millioner kroner.
o Ny katodisk beskyttelse på betong pir, kostnad kr 430 000,-
o Skjerming av flytebrygge anlegg päIngøy, kostnad ca.l<r 557 000,-. Under forutsetning av

tilskudd over post 60 til utbedring infrastruktur i fîskerihavner.
o Utskifting av gammel flytebrygge i Havøysund, samtidig som en legger ut en ny flytebrygge

for å øke kapasiteten på liggeplasser. Kostnad ca. kr 420 000,-. Under forutsetning av
tilskudd via post 60 til utbedring av infrastruktur for fiskerihavner.

o Oppgradering av lysanlegg i havnedistriktet, kostnad ca. kr 600 000,-.
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Etatssiefens/rådmannens vurderi[$ ¡også personal- og økonomiske konsekvenserJ:

Vedlegg:

- Årsmelding2}l{ - Havøysund Havnevesen Måsøy KF

Haveysund, den 18. mai20l5

Inga Sørensen

Rådmann

Sak 31/15

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi

Side 33 av 36



Sak 32115

FINANSREGLEMENT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
151274

Arkiv:250

Saksnr.:
32115

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
26.05.2015

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret godkjenner finansreglementet som det foreligger. Administrasjonen påser at
finansreglementet behandles i starten av hver valgperiode.

Dokumenter:

1 Kommunestyrets vedtak av 17.06.10, sak 36110

2. Finansreglement
3. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Endring i finansreglementet for Måsøy kommune med virkning fra og med I . juli 201 5

Saksutredning:

Jf. forskrift om kommuners og fulkeskommuners finansforvaltning av 09.06.09 skal
finansreglementet vedtas av kommunestyret minst én gang i valgperioden. Finansreglementet
ble sist vedtatt av kommunestyret 17. juni 2010. På bakgrunn av dette er ikke
finansreglementet vedtatt av kommunestyret for valgperioden 20 1 l -201 5.

For at kommunestyret skal være med på å bestemme den daglige finansforvaltningen i Måsøy
kommune er det anbefalt å vedta dette reglementet i starten av hver valgperiode. Dermed vil
det nye kommunestyret ha en større innvirkningskraft.

Etatssiefens/rådmannens vurderiflg (også personal- og økonomiske konsekvenser]:

Vedlegg:

- Finansreglement

Havøysund, den 18. mai2015

Inga Sørensen
Rådmann

Ingrid Majala
Sektorleder økonomi
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Reg I em ent fo r M âsøy ko m m unes f i n a n sfo rva ltn i n g
(finansreglement)

Vedtatt av kommunestyret sak 36/10 den 17.06.2010

l. Hjemmel
Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens $ 52 og Forskrift om kommuners og frlkeskommuners
finansforvaltni ng av 09.06.2009 med ikrafttredelse 0 I . 07.20 I 0.

2. Formål
Kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer
vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser
ved forfall.

3. Målsetting
Finansforvaltningen skal

¡ ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnytting av kommunens
tilgiengelige ressurser med sikte på å kunne gi et best mulig tjenestetilbud

r sikre stor grad av forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling
. bidra til stabilitet og langsiktighet.
¡ inneholde bestemmelser som hindrer kommunen i å ta vesentlig finansiell risiko.

4. Risikoprofil
Kommunen skal ved forvaltning av ledig likviditet ha en lav risikoprofil og det skal legges vekt på høy likviditet.
Kommunen skal til en hver tid ha kunnskap om finansforvaltning som er i tråd med reglementet. Dette gielder
også når kommunen kjøper finansforvaltningstjenester fra andre.

5. Finansiell risiko og forklaringer

l. Kredittrisiko
Risiko for tap som følge av at låntaker eller i motparten i en kontrakt unnlater å innfri sin forpliktelse.

2. Likviditetsrisiko
Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi i løpet av en avgrenset tidsperiode.

3. Finansierinesrisiko
Risiko for ikke å kunne finansiere sine lånebehov.

4. Kurs-/renterisiko
Risiko for endring av verdien på eiendeler, gield, egenkapital som følge av renteendringer.

5. Valutarisiko
Risiko for endring av verdien på eiendeler, gield, egenkapital som følge av endringer i valutakurser.

6. Adm inistrativ/operasjonell risiko
Risiko for at kommunen internt (eller hos motpart i transaksjoner) ikke har tilstrekkelig kompetanse/bemanning,
systemer, rutiner, samt ressurser generelt til å gjennomføre kommunens vedtatte fìnansforvaltning.

7. Risiko i aksjemarkedet
Risiko for aksjemarkedet eller det aktuelle investeringsobjekt vil stige eller falle - både på kort eller lang sikt.



6. Rammer for risiko
Kommunens finansforvaltning skal drives slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko.

a. Innlån

o Det skal innhentes tilbud fra minst to låneinstitusjoner.
o Renteutviklingen skal kontinuering overvåkes for å vurdere binding av lån.
o For å redusere renterisikoen skal minst 20%o av kommunens innlån være til fast rente.
. Gjeldsportefølien skal bestå av et mindre antall lån.

b. Plassering av ledig likviditet som disponeres innenfor årsbudsjettperioden

¡ Ved plassering av penger skal den finansie lle risiko være minimal.
. Ved plassering av penger i andre porteføljer skal den finansielle risiko være lav.
o Inntil 30 %o av kommunens totale likvider kan plasseres i norske eller nordiske pengemarkeds- eller

obligasjonsfond.
r Lån til årets investeringer kan plasseres i pengemarkeds- eller obligasjonsfond med kort durasjon inntil

de skal disponeres.

c. Plassering av langsiktige finansielle aktiva
Omfatter aktiva hvor kun avkastning skal disponeres i arsbudsjettperioden.

¡ Ved plassering av langsiktige finansielle aktiva skal den finansielle risiko være lav.
o Langsiktige finansielle aktiva kan foruten bankinnskudd, plasseres i pengemarkeds-, obligasjons- eller

aksjefond inkl. garanterte plasseringer/indeksobligasjoner.
o Maksimum plassering i pengemarkeds- og obligasjonsfond er l0 mill. kroner.
r Maksimum plassering i aksjefond er 3 mill. kroner.
r Midler plassert i aksjefond skal ha en tidshorisont på minst 5 år.
. Ingen fondstype skal ha mer enn 50% av plasseringen.
¡ Ved kursoppgang på minst l0% netto kan gevinsten tas ut og plasseres på et "gevinstfond" i bank.

Gevinstfondet skal ikke disponeres før det utgiør minst l0% av den samlede plassering i aksjefond.

8. Fullmakter til administrasjonssjefen
Kommunestyret gir administrasjonssjefen følgende fullmakter:

a. Opptak av lån (gielder også refinansiering og sammenslåing av lån)

. ta opp lån for lån innarbeidet i budsjettet som er vedtatt av kommunestyret
e refinansiere eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som harvært

vedtatt ved første gangs laneopptak
. velge låneinstitusjon, avdragstid og rentebetingelser

b. Plassering av ledig likviditet

. velgefinansinstitusjon
o forhandle og bestemme vilkår for plassering
o bestemme sammensetningen av plasseringen

c. Plassering av langsiktig finansiell aktiva

o velgefinansinstitusjon
¡ bestemme fondstype
. forhandle og bestemme vilkar for plassering
¡ bestemme sammensetningen av plasseringen



9. Rapportering og kontroll
Formål med rapportering er å informere om finansforvaltningens faktiske resultater, samt hnansforvaltningens
eksponering i forhold til de rammer og retningslinjer som er fastsatt.

Administrasjonssjefen rapporter minst to ganger pr. år til formannskapet. Rapporten skal inneholde:

¡ Oversikt over gieldens fordeling på lanenes type, renteutvikling og laneinstitusjon.
¡ Oversikt over plassering av ledig likviditet med fordeling på aktivaklasse og vilkar.
o Oversikt over plassering av langsiktig finansiell aktiva med fordeling på aktivaklasse og vilkår.
¡ En beskrivelse av forventet utvikling i markedet frem til neste rapporteringstidspunkt og hvilke

konsekvenser adminisrtrasjonssjefen trekker av dette.

Etter årets utgang skal administrasjonssjefen legge frem en rapport for kommunestyret som viser utuiklingen
giennom året og status ved utgangen av året.

10. Evaluering
Reglementet skal vedtas minst èn gang i hver kommunestyreperiode. Før hnansreglementet vedtas skal rutinene
giennomgås av uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning



Sak 33/15

BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014-2016

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Inga Sørensen

t4/16
Arkiv: F30

Saksnr.:
4lt4
2/14
33lrs

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2014
13.03.2014
26.0s.2015

Rådmannens innstillins :

Rådmann ønsker å utsette utredning av mottak av flyktninger. Dette til organisasjonen i Måsøy
kommune er rustet for en slik utredning. Den bemanningsmessige situasjonen er, for tiden,
både krevende og mangelfull, og vil ikke kunne håndtere verken utredning eller mottak av
flyktninger i2015.

Behandlin g/vedtak i Kommunestyret den 13.03.2 014 sak 2l 14

Representant Arvid Mathisen fremmet følgende forslag på vegne av AP:
Kommunestyret ber om at det gjøres en konsekvensutredning for å se på muligheten for
bosetting av 2-3 familier i2014 og en mulig økning av dette i2015 o92016.
Kommunestyret i Måsøy tar pä alvor våre internasjonale forpliktelser, og ser mange
positive sider ved å bosette flytninger i våre lokalsamfunn.
I sammenheng med en slik konsekvensutredning kan det også være formålstjenlig å

avholde et folkemøte, slik at innbyggerne blir tatt med på råd og forberedt på den
integrering som er nødvendig i et lite lokalsamfunn. Dersom administrasjonen ikke har
kapasitet og kompetanse til å foreta en slik konsekvensutredning, ber en om at ekstern
bistand vurderes brukt. Kommunestyret ber om å ffi saken til sitt møte den 19. juni
201 4 for realitetsbehandling.

Votering:
Formannskapets innstilling settes opp mot forslag fremmet av repr. Arvid Mathisen.
Formannskapets innstilling - vedtatt mot 6 stemmer
Forslag fra repr. Arvid Mathisen - falt

Vedtak:
Kommunestyret i Måsøy ser ikke at kommunen har mulighet for å bosette flyktninger i2014.
I hovedsak skyldes dette mangel på flere nøkkelstillinger i kommune, og dermed har man ikke kapasitet
til planlegging og iverksetting av de nødvendige tiltak.

Kommunestyret i Måsøy tar på alvor våre internasjonale forpliktelser, og ser også mange positive sider
ved å bosette flyktninger i vårt lokalsamfunn. Det gjelder både i forhold til positiv befolkningsutvikling
og behovet for mere arbeidskraft i årene som kommer. Derfor vil kommunestyret be om at det gjøres en
konsekvensutredning og vurdering om det i 2015 og 2016 vil la seg giøre på en ansvarlig og god måte.

Vedtatt mot 6 stemmer
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Dokumenter:
23.04.2015 Fra Det kongelige bame-, likestillings- og inkluderingsdepartamentet
Bosetting av flyktninger med bakunn i dagens flyktningekrise

30.05.2014 Fra Intergrerings og mangfoldsdirektoratet
Ny anmodning om boseffing av flyktninger i2014 og 2015

29.04.2014 Fra KS - Behov for økt bosetting

19.03.201 4 Kommunestyrevedtak sak 2l I 4

Innledning:

Saksutredning:

Måsøy kommune ser alvorlig på den internasjonale situasjonen for flyktninger.
Derimot anser kommunen det som svært viktig at forholdene er lagt til rette for mottak dersom
kommunen eventuelt skulle bestemme seg for å ta imot flyktninger.

Vedtaket i kommunestyret i mars2014 konkluderte med at det ikke var muligheter for Måsøy
kommune å bosette flyktninger slik daværende situasjon var. Det gjald mangel på

nøkkelstillinger for å kunne bl.a. utrede konsekvensene av å ta imot flyktninger

Dagens situasjon er ikke forbedret.
Kommunen mangler nøkkelstillinger i alle sektorene for å kunne utrede, bygge opp og ta imot
flyktninger.
Det mangler kompetanse og nøkkelstillinger innen oppvekstsektoren når det gjelder barneverno

PPT og ikke minst helsesøster.

Det mangler tilgang til psykologtjenester og kapasitet innen lege- og helsevesen.
På teknisk mangler man kapasitet når det gjelder planlegging av bl.a. infrastruktur.
I tillegg har kommunen stor boligmangel og vil ikke kunne bosette flyktninger slik
boligsituasjonen er nå.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt forespørsel til alle landets
kommuner, der Måsøy kommune står oppført som aktuell for ätaimot2l flyktninger.

Måsøy kommune har igangsatt et prosjekt i samarbeid med Måsøy i vekst, der bolig politisk
plan skal utarbeides. Dette er også et arbeide som må ligge i bunn for en slik utredning.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- ogøkonomiske konsekvenserl:

Vedlegg:

Havøysund, den 18. mai 2015

Inga Sørensen

Rådmann
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