Byrådet 31-05-2022

Beslutning: Godkendelse af IT-Forsyningens årsregnskab for 2021
Sagsnr. i ESDH:
22/6537
Beslutningskompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2021 for det af
Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S
forelagt til godkendelse.
Sagsfremstilling
IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages at det fællesejede itdriftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens §60 fremgår det af vedtægterne
for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i ejerkommunerne.
IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2021 er sammen med revisionsprotokollatet for 2021
fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde den 30. marts 2022 og efterfølgende underskrevet af
bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.
Regnskabsresultat
Årsregnskabet udviser i hovedtal et underskud på -664.192 kr. en aktivsum på 60.288.9251 kr. og
en egenkapital på 9.786.298 kr.
Årets resultat er i overensstemmelse med forventningerne og følger den bestyrelsesgodkendte 10årige plan for egenkapital og reinvesteringer, hvor selskabets egenkapital nedbringes gennem
planlagte og kontrollerede underskud i en årrække til gengæld for løbende reinvesteringer i
medarbejdernes arbejdsredskaber (pc’er), i netværk og i datacenter.
I overensstemmelse med den vedtagne ejerstrategi har årets aktivitet været præget af initiativer
inden for fokusområderne:
 Stabil drift
 Sikkerhed
 Effektivisering gennem harmonisering
 Servicekultur
Revisionens gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til
anmærkninger eller forbehold.
Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet
og revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
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Lovgrundlag
Vedtægter IT-Forsyningen I/S og Lov om kommunernes styrelse.
Det videre forløb
Sagen skal godkendes endeligt I byrådet.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler at
 godkende IT-Forsyningen I/S’ årsregnskab og revisionsprotokollat for 2021.
 tage revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet efterretning.
Beslutning i Økonomiudvalget den 17-05-2022
Anbefales.
Anders Medum Groth deltog som stedfortræder.
Afbud:
Tine Hessner

Beslutning i Byrådet den 31-05-2022
Godkendt.
Matilde Powers og Muhammed Bektas deltog ikke i sagens behandling.
Fraværende:
Muhammed Bektas
Matilde Powers
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