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Regnskap Karlsøy kommune 2018 med overskudd 

 

Karlsøy kommune avla regnskap for 2018 på fristen 15. februar. Driftsregnskapet viser et lite 

overskudd på knapt 2,2 millioner. Ordinær drift hadde et overskudd på 2,8 millioner, mens 

selvkostområdene hadde et underskudd på 0,6 millioner. 

 

Den ordinære drifta i etatene har totalt sett vært i samsvar med budsjett, og det er rådmannen 

svært godt fornøyd med. Overskuddet kan i hovedsak forklares med innsparing på pensjon. 

 

Regnskapet er ellers sterkt preget av en rekordstor utbetaling fra Havbruksfondet på nesten 36 

millioner. Av dette er nesten 35 millioner avsatt til fond som planlagt. Totalt har nå 

kommunen over 58 millioner på disposisjonsfond, etter en betydelig styrking de tre siste 

årene. Dette gir kommunen betydelig handlekraft for å kunne videreutvikle kommunen i 

samsvar med kommunestyrets vedtatte planer.  

 

Med Havbruksfondet har vi i 2018 et netto driftsresultat på 13,6% som er langt over anbefalt 

nivå på 1,75 %. Ser vi bort fra midlene fra Havbruksfondet er driftsresultat på 1,9 %, altså da 

også over anbefalt nivå og det er rådmannen godt fornøyd med. 

 

Kommunen har over tid opparbeidet høy samlet gjeld og trenden fortsatte i 2018. Etter 

rådmannens oppfatning er gjelden for høy og medfører at det årlig brukes forholdsmessig for 

stor andel av frie inntekter til avdrag og renter. Dette vil etter vedtatt økonomiplan fortsette 

framover og rådmannens bekymring er at dette vil gi tilsvarende mindre til kommunens 

løpende tjenester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et levende øyrike 
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Nøkkeltall 2018, beløp i mill. kr.: 

 

 

 Regnskap 2018 Regnskap 2017 Endring 

Driftsinntekter 302,4 260,5 +41,9 

Driftsutgifter 260,3 250,7 +9,6 

Netto driftsresultat 41,1 5,1 +36,0 

Netto dr.res korrigert 

for Havbruksfondet 

5,1   

Overskudd drift 2,2 5,4 -3,2 

Netto dr.res i % av 

inntekt 

13,6 1,9 +11,7 

Netto dr.res i % 

korrigert for 

Havbruksfondet 

1,9   

Disposisjonsfond 58,7 13,3 +45,4 

Langsiktig gjeld 338,3 325,9 +12,4 

 

 

 

 

Vedlegg: Regnskap 2018 


