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Udisponert mindreforbruk - RKK Vesterålen 
 
 
Innstilling  
Sekretariatet foreslår at kontoene 55950000 – 55950009 i balansen til RKK Vesterålen overføres 
til disposisjonsfond. Arbeidsutvalget godkjenner sekretariatets innstilling. 
 

 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
I kommunelovens § 48 (Årsregnskap og årsberetning) står følgende; 

«Kommunestyret og fylkesting (her; Regionrådet) vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på 
grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget (her; Arbeidsutvalget). Ved 
parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av 
regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.» 
 
Fakta i saken 
Det har vært gjennomgang av årsregnskap 2015 for RKK Vesterålen, samt påfølgende kontroll 
av balansen. Når det gjelder kontoene 55950000 – 55950009 Overskudd (årstall) i balansen må 
disse flyttes til korrekte kontoer i balansen. 

I henhold til kml § 48 skal årsmøtevedtakene vedrørende regnskapsmessig overskudd eller 
dekning av regnskapsmessig underskudd angi hvordan disse skal disponeres. Det er ikke angitt i 
vedtakene for årsregnskapet for de overnevnte kontoer i balansen hvordan disse overskuddene 
skal disponeres. 
 
Vurdering 
Det er i hovedsak tre måter vi disponerer overskudd på; betale ned underskudd, inntektsføre i 
driftsregnskapet eller avsette til disposisjonsfond. 

Ut fra at dette gjelder flere år foreslår sekretariatet at kontoene 55950000 – 55950009 overføres 
til disposisjonsfond.  
 
 
Konklusjon 
Sekretariatet foreslår at kontoene 55950000 – 55950009 i balansen til RKK Vesterålen overføres 
til disposisjonsfond. 
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