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Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Tannhelsetjenesten 
i Buskerud FKF 
 

Kontrollutvalget har i møte 22.04.20, sak 2020/23 behandlet årsregnskapet 2019 for 
Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF. 

 

Grunnlaget for behandlingen har foruten det avlagte årsregnskapet, vært revisors beretning 
datert 19. april 2020 og årsberetning 2019.  

 

Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse: 

 

 

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen 

 

Driftsregnskap og budsjett 

Driftsregnskapet for 2019 viser et negativt driftsresultat på ca.2,5 mill. kr og et 
regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 448 652. kr. 

 

Driftsinntektene utgjør 175,7 mill. kr, som er 6,8 mill. kr høyere enn budsjett. Det er i 
driftsregnskapet inntektsført ca. 2,5 mill. kr. i bruk av tidligere års mindre forbruk. Bruken er 
ikke budsjettert, og forholdet er omtalt i revisors beretning under konklusjon om budsjett. 

 

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter er 2 mill. lavere enn budsjettert.  
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For ytterligere omtale vises til årsberetningen.  

 

Investeringsregnskap og budsjett 

Investeringsregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på 1 087 065 kr.  

Sum investeringsinntekter utgjør ca. 2 mill.kr., mens budsjettert viser 6,8 mill.kr. Det er i 2019 
inntektsført salg av en tannklinikk på 1, 850 mill.kr. Sum investeringsutgifter utgjør 0,9 mill. kr, 
mens budsjettert viser 6,8 mill. kr.  

Det er store avvik mellom budsjett og regnskap i investeringsdelen. Avvikene er omtalt i 
revisors beretning under konklusjon om budsjett. 

 

Balansen 

Omløpsmidler er i 2019 økt med 3,8 mill. kr, og utgjør 46,4 mill.kr.  

Kortsiktig gjeld er økt med 5,5 mill. kr fra 2018 og utgjør ca. 45,8 mill.kr. Postene gjelder i 
hovedsak mellomværende med fylkeskommunen.  

 

 

Noteopplysninger 

Det er utarbeidet noter i samsvar med regnskapsforskriftens minimumskrav og god 
kommunal regnskapsskikk.  

 

 

Tidsfrister knyttet til årsregnskapet 

Årsregnskapet 2019 er avlagt 14. februar 2020.  

 

 

Revisors beretning 

Revisors beretning er datert 19.04.20. Revisors beretning konkluderer med at årsregnskapet 
er avgitt i samsvar med lov og forskrift, og gir en dekkende fremstilling av den finansielle 
stillingen og resultatet pr 31.12.2019. Det er ikke avdekket spesielle forhold knyttet til 
budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon. 
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Revisor har under konklusjon om budsjett tatt forbehold som følge av at det i driftsregnskapet 
er brukt 2 052 034 av tidligere års mindreforbruk som ikke er budsjettert, at vedtak om 
budsjettjustering på kr. 2 717 510 ikke er innarbeidet i justert budsjett, samt store avvik 
mellom budsjett og regnskap i investeringsdelen.  

 

Avslutning 

Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som foretakets 
årsregnskap for 2019. 

 

Kontrollutvalget bemerker at det i driftsregnskapet er brukt 2 052 034 av tidligere års 
mindreforbruk som ikke er budsjettert, at vedtak om budsjettjustering på kr. 2 717 510 ikke er 
innarbeidet i justert budsjett, samt store avvik mellom budsjett og regnskap i 
investeringsdelen.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kari Sofie Bjørnsen 

kontrollutvalgsleder 

 

 

 

 

 


