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ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 

Regnskapsprinsipper 
Elverum kommunes regnskap er ført og avsluttet i henhold til gjeldende regnskapslover, forskrifter og anbefalinger gjort 
av foreningen for god kommunal regnskapsskikk. Alle forskriftsbestemte noter og anbefalte noter er vurdert. Dette for å 
gi utdypende informasjon til poster i driftsregnskapet, investeringsregnskapet, balansen samt økonomiske oversikter. 

Årets resultat 
Driftsregnskapet 

Elverum kommunes årsregnskap for 2014, ble avlagt 11. mars 2015, med et netto driftsresultat som viser underskudd på 
kr. 37 115 026,-. Regnskapet avlegges med et merforbruk på kr. 26 659 417,-, etter at det er foretatt pliktige avsetninger, 
strykninger (jfr. forskrift om årsregnskap § 9 1. ledd nr. 1.). Inndekning via sektorenes/stabenes driftsreserver er også 
vurdert i henhold til Økonomireglementet for 2014.  

Investeringsregnskapet 

Investeringsregnskapet avsluttes separat og viser et udekket finansieringsbehov på kr. 13 389 834,-. 

Spesielle regnskapsmessige forhold 
Det er bokført en estimert inntekt på kr 71 632 729,53 i henhold til regelverket for refusjon av utgifter på ressurskrevende 
brukere, med krav på staten. Det hefter noe usikkerhet til denne posten, hvor endelig oppgjør ikke er mottatt. Estimatet 
fordeler seg med kr. 64 060 105,32 på Sektor for pleie og omsorg og kr. 7 572 624,32 på Sektor for familie og helse. 
 
Det er bokført en estimert utgift på kr. 27 589 559,- til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten etter oppgave fra 
Helsedirektoratet. Endelig avregning er ikke mottatt, men estimatet antyder at sluttberegningen vil bli ca. kr. 578 000,- 
høyere enn de forskudd som er betalt gjennom året. Det vises til Note 23 – Samhandlingsreformen – hovedprinsipper for 

estimatet på side 65 for nærmere beskrivelse av grunnlaget for anslaget. 
 
Det er korrigert en feil fra tidligere år som skriver seg fra vurdering av kortsiktige fordringer i balansen. I henhold til 
anbefaling gitt i GKRS nr. 5 er dette resultatført i årets driftsregnskap mot inntekt av renter og utbytter som økes med kr. 
11 000 000,-. Denne hendelsen må hensyntas ved vurdering av årets resultat. 

 

Disponering av årets resultat 
Forslag til inndekking av årets regnskapsmessige merforbruk og forslag til inndekking av udekket finansieringsbehov i 
investeringsregnskapet vil bli fremlagt i årsregnskapssaken. 

 


