
Årsregnskap for 2020 for Våler kommune 
 
Driftsregnskapet 
Våler kommunes regnskap for 2020 viser et regnskapsmessig overskudd på 3,9 mill. Netto 
driftsresultat ble negativt med 14,8 mill.  
 
Hovedoversikten for regnskap 2020 fremkommer i tabellen under. 

 
Følgende hovedstørrelser har medført et netto driftsresultat på 14,8 mill. som er 12,9 mill. 
dårligere enn budsjettert. 
 
Skatt på inntekt og formue       - 3,0 mill. 
Koronarelaterte utgifter utover kompensert av staten   - 7,7 mill. 
Lavere tilskudd på Ressurskrevende enn budsjettert    - 4,7 mill. 
Betalt mere ned på gjeld enn budsjettert     - 2,8 mill. 
Sum                    -18,2 mill. 
 
 
  



Investeringer 
 

 
Tabellen viser at det ble investert for 63,4 mill. i 2020. De største prosjektene er: 
 
Gang- og sykkelvei FV 120         7,4 mill. 
EPC            9,2 mill. 
Gymsal Svinndal skole       31,8 mill. 
Rehabilitering veier og bruer         2,4 mill. 
Rehabilitering, kommunale bygg        3,1 mill. 
Digitalisering           1,5 mill. 
 
Investeringene er i 2020 finansiert ved bruk av lån på 39,2 mill. og bruk av fond 
(egenfinansiering) på 18,0 mill. Årsaken til at 18,0 mill. er belastet fond i 2020 skyldes en 
tidsforskyvning i opptak av langsiktig lån. Dette vil bi foreslått inndekket med bruk av 
langsiktig lån i 2021 når saken om regnskap 2020 fremmes til politisk behandling. 
 
Balanse 
Arbeidskapitalen, omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld, gir uttrykk for kommunens 
finansielle handlefrihet. Arbeidskapitalen per 31.12.2020 er 18,9 mill. I forhold til 2019 er det 
en reduksjon i arbeidskapitalen (inklusiv premieavvik) med 62,9 mill. Premieavviket 
representerer en periodiseringspost i balansen (inngår i arbeidskapitalen) som ikke kan gjøres 
om til likvide midler. Dette er faktisk betalte utgifter som ikke har blitt belastet 
bevilgningsregnskapet. Arbeidskapitalen korrigert for premieavvik er per 31.12.2020 positivt 
med13,9 mill. Tilsvarende størrelse i 2019 var 72,9 mill. 



Kommunens premieavvik (differansen mellom innbetalt pensjonspremie og netto 
pensjonskostnad) var per 31.12.2020 netto 4,9 mill. Dette er en nedgang på 3,9 mill. fra 2019 
hvor tilsvarende størrelse var netto 8,8 mill. 
 
Verdien av bokførte eiendommer og anlegg per 31.12.2020 er 440,1 mill., mens de per 
31.12.2019 var 394,6 mill. 
 
Kommunens bokførte egenkapital per 31.12.2020 er 238,7 mill. Dette er en økning på 41,2 
mill. fra 2019. 
 
 


