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Hva saken gjelder
Tromsø kommunes årsregnskap og årsmelding for 2019

Saksutredning
1 – Godkjenning av årsregnskap 2019
I henhold til kommunelovens § 48 skal det for hvert kalenderår utarbeides årsregnskap og
årsberetning. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året og
anvendelse av midlene. Tromsø kommunes årsregnskap er presentert og avlagt etter de krav
som fremkommer i kommuneloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning samt tilhørende
regnskapsstandard utarbeidet av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk.
Kommunestyret vedtar årsregnskapet. Ifølge forskrift skal årsregnskapet og årsberetning vedtas
senest 30. juni. Årsberetningen legges frem til kommunestyret i egen sak.
I henhold til kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
§ 7, skal kontrollutvalget påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte.
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Kontrollutvalget
behandlet Tromsø kommunes årsregnskap for 2019 i møte 03. juni 2020. Utvalgets uttalelse,
inkludert revisjonsberetning fra KomRev Nord IKS er vedlagt saken.
Det gjøres oppmerksom på at revisjonsberetningen og uttalelsen fra kontrollutvalget «står på
egne ben» og skal verken vedtas eller tas til orientering av kommunestyret. Dokumentene fra
revisjonen og kontrollutvalget skal hjelpe kommunestyret å ta sin beslutning i saken.
Tromsø kommunes årsregnskap for 2019 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i
kommuneloven av 25. september 1992, forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15.
desember 2000 (regnskapsforskriften), god kommunal regnskapsskikk (GKRS), herunder
bestemmelsene i kommunal regnskapsstandard (KRS), og i henhold til veilederen til
regnskapsrapportering i KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) for regnskapsåret 2019.
Tromsø kommunes årsregnskap for 2019 inneholder obligatoriske oversikter i drift- og
investeringsregnskapet, balanseregnskapet, økonomiske oversikter, samt noteopplysninger
som skal bidra til forståelse og vurdering av årsregnskapet.
Resultat
Driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig resultat på 56,5 mill. kroner. Brutto- og
netto driftsresultat er negativt med henholdsvis 90,4 mill. kroner og 155,9 mill. kroner. Netto
driftsresultat har en negativ resultatgrad på 2,53 %, sammenlignet med en resultatgrad på 1,66
% i 2018.
Det er investert for 984,1 mill. kroner i 2019, noe som er en reduksjon på 363,9 mill. kroner
sammenlignet med 2018. Investeringsregnskapet avsluttes i balanse.
2 – Konsernregnskap 2019
Kommunestyret vedtok i sak 68/04, punkt 4 at det skal utarbeides et konsolidert regnskap som
inneholder hovedtall både for kommunen og de kommunale foretakene. Konsernregnskapet for
2019 omfatter Tromsø kommune, Tromsø Havn KF og Tromsøbadet KF.
Resultat konsern
Tromsø kommunes konsern driftsregnskap 2019 viser et regnskapsmessig merforbruk på 37,3
mill. kroner. Tromsø kommunekasse legger frem et merforbruk på 56,5 mill. kroner, Tromsø
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Havn KF legger frem et mindreforbruk på 16,4 mill. kroner, og Tromsøbadet KF legger frem et
mindreforbruk på 2,8 mill. kroner.
Investeringsregnskapet for konsernet avsluttes med et udisponert beløp på 24,5 mill. kroner.
Tromsø kommunekasse avslutter investeringsregnskapet i balanse, Tromsø Havn KF avslutter
investeringsregnskapet med et udisponert beløp på 24,5 mill. kroner, mens det i Tromsbadet KF
ikke har vært investeringer i 2019.
Tromsø kommunes konsernregnskap for 2019 inkludert noter er vedlagt saken.
3 – Årsmelding 2019
Årsmeldingen er administrasjonssjefens rapportering til kommunestyret. Meldingen er utarbeidet
i henhold til bestemmelsene i kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning.
Årsmelding 2019 er levert til KomRev Nord og kontrollutvalget.
Årsmeldingen er en kortfattet fremstilling av vesentlige forhold i kommunen i 2019. Den gir
opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens stilling og resultat av
virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet.
Årsmeldingen følger opp de siste års meldinger, med fortsatt vekt på et ryddig og lettleselig
format. Artikler, bilder og enkel infografikk beskriver sentrale tema og begivenheter i året som
gikk. Meldingen er ytterligere strammet inn i formen på rapporteringspunkter fra hver avdeling
og stab.
Ifølge kommuneloven paragraf 48, nr. 5, skal årsberetningen inneholde:
«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 fylkeskommunen. 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 fylkeskommunen 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 likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme
formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn,
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.»
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