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Kopi:
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Einar Østereng (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær, Konsek
Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
19/18

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbake rapportering til
kommunestyret mht. status for kommunestyrets vedtak
Kontrollkomiteens uttalelse til Stjørdal kommunes årsregnskap for 2017
Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så langt i 2018
Orientering fra rådmannen vedrørende brann og redning
Orientering fra rådmannen vedrørende tilfluktsrommene i kommunen
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/272 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Revisjonsnotat Stjørdal kommune 2017
Leveranseavtale - Stjørdal
Presisering av leveranseavtalen
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Revisjonsnotat 2017
2. Leveranseavtale

Møtedato
27.04.2018

Saknr
12/18

Notat
Til:
Kontrollutvalgene i eierkommunene
Fra:
Torbjørn Berglann (torbjorn.berglann@konsek.no)
Dato:
Arkivsaknr:

20.03.2018
17/172-10

Presisering av leveranseavtalen
Leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag og eierkommunene er sendt kommunene for
signering og blir samtidig lagt fram for kontrollutvalgene til orientering.
Avtaleteksten er utformet for å favne hele tjenestespekteret, uavhengig av dagens leveranse til
kommunen. Jeg vil presisere at avtalene ikke endrer den etablerte arbeidsdelingen mellom
revisjon og sekretariat i eierkommunene.

Torbjørn Berglann
daglig leder

Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbake
rapportering til kommunestyret mht. status for kommunestyrets
vedtak
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
27.04.2018

Saknr
13/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/271 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
I kontrollkomiteens møteplan for 2018 er det satt av tid til en orientering fra rådmannen
vedrørende rådmannens tilbakerapportering til kommunestyret mht. status for
kommunestyrets vedtak.
Rådmannen vil som anmodet gi en orientering i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Orienteringer fra rådmannen etter en på forhånd fastsatt plan gir rådmannen
muligheter til å legge opp sin tid og til å forberede seg. Samtidig er det også lagt opp
til at bredden i kommunens virksomhet blir dekket. Dette gir kontrollkomiteen gode
muligheter til å holde seg orientert om de viktigste sidene ved kommunens
virksomhet.

Kontrollkomiteens uttalelse til Stjørdal kommunes årsregnskap for
2017
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
27.04.2018

Saknr
14/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/77 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollkomiteen vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollkomiteens
uttalelse til årsregnskapet for Stjørdal kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollkomiteens uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Vedlegg
Kontrollkomiteens uttalelse til årsregnskapet 2017
Revisjonsberetning Stjørdal 2017.dotx.pdf
Saksutredning
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de midlene
som er stilt til rådighet. Årsregnskapet må sees i sammenheng med kommunens årsrapport
2017 - hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og hva som er oppnådd. Sammen
utgjør disse derfor de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet for 2017
Årsregnskapet er publisert på kommunens nettside, se denne. Regnskapet viser at de
samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis 1.936,2 og 1.825,8 millioner
kroner, noe som ga et brutto driftsresultat på 110,3 millioner kr. Regnskapet ble gjort opp
med et mindreforbruk på 22,5 mill. kr.
Driftsregnskapet – nøkkeltall i 1000 kr.
2017
Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig mindreforbruk

867 485
82 273
35 876
95 618
22 532

Bud.
2017
828 622
15 194
27 208
42 402
0

2016
983 347
33 539
33 770
49 710
17 600

Investeringsregnskapet for 2017
Finansieringsbehovet, inkl. avsetninger, var på 286,7 mill. kroner. Investeringsregnskapet ble
gjort opp i balanse.
Noter til regnskapet
Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for
forståelsen av regnskapet.

Årsberetningen for 2017
Kommunens årsberetning er publisert på kommunens nettside, se denne.
Årsberetningens lovmessige innhold er fastsatt i kommunelovens § 48, nr 5.

Årsrapporten for 2017 synes å gi et godt bilde over aktiviteten i kommunen.
Revisjon
Stjørdal kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor la fram sin
uavhengighets erklæring og presenterte revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon for
regnskapsåret 2017 den 15.09.17, sakene 31 og 32/17. Kontrollkomiteen har på denne
måten påsett at regnskapet er blitt revidert av revisor som tilfredsstiller kravene i
kommuneloven § 79 (revisors uavhengighet) samt forskriftens kap. 5 (revisors
kvalifikasjoner) og 6 (Krav til revisors uavhengighet og objektivitet).
Revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk krever. Revisor skal også vurdere risikoen for at det kan foreligge
feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil.
Dersom revisor avdekker mangler eller svakheter gjennom revisjonen av regnskapet, vil
revisor etter en fast og innarbeidet praksis sende et revisjonsnotat til rådmannen med kopi til
kontrollkomiteen.
Enkelte forhold anser lovgiver som så vesentlige at revisor skriftlig skal påpeke dem overfor
kontrollkomiteen, med kopi til rådmannen. Jf. forskrift om revisjon §4:
1. «mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger,
2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,
3. misligheter,
4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,
5. om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges
årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet
på riktig beslutningsnivå,
6. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter
som gis i henhold til lov eller forskrift, og
7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.»

Slike brev skal nummereres fortløpende, og omtales gjerne som nummererte brev.
Kontrollkomiteen har plikt til å påse at påpekninger som nevnt i nummerte brev bli fulgt opp
og utbedret. Kommunen vil på sin side ha en tilsvarende plikt til å utbedre de påpekte
mangler og svakheter.
Ved vesentlige mangler og svakheter ved økonomiarbeidet og regnskapsføringen
(årsregnskapet), vil revisor måtte avgi sin revisjonsberetning med forbehold for virkningen av
disse. Er summen av avdekkede feil omfattende vil revisor ikke kunne anbefale at
regnskapet blir godkjent slik det foreligger (negativ revisjonsberetning).
Revisjonsberetningen
Revisor har avgitt sin revisjonsberetning den 12.04.18. Revisjonsberetningen er avgitt uten
forbehold eller merknader, se vedlegg.
Kontrollkomiteens uttalelse
Kontrollkomiteen skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap. Det vises her til forskrift om
kontrollutvalg § 7, hvor det bl.a. heter:
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen

avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan
tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.”
Kontrollkomiteen skal forsikre seg om at regnskapene revideres på betryggende måte, av
kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk.
Kontrollkomiteen følger opp revisors arbeid bl.a. ved å motta statusrapporter og orienteringer
fra revisor mv.
Kontrollkomiteen skal i sin uttalelse kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter,
samt eventuelle tidligere revisjonsmerknader som ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp.
Ettersom dokumentene er en oppsummering av fjoråret, kan kontrollkomiteen også
kommentere andre forhold som måtte være mangelfullt fulgt opp.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det anbefales at kontrollutvalget avgir en uttalelse i tråd med forslaget gitt i vedlegg.
Kontrollutvalget har imidlertid anledning til å knytte kommentarer opp mot årsregnskapet og
årsberetningen utover dette.

STJØRDAL KOMMUNE

Kontrollkomité

Til Stjørdal kommunestyre

KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE TIL STJØRDAL KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Kontrollkomiteen har i møte den 27.04.18 sak 14/18 behandlet Stjørdal kommunes
årsregnskap for 2017. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter samt noter. Sammen med regnskapet foreligger
rådmannens årsberetning for 2017, samt revisjonsberetning avgitt den 12.04.18 av Revisjon
Midt-Norge SA.
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollkomiteen fått muntlig orientering fra
rådmannen. Kontrollkomiteen har fått alle de opplysninger og dokumenter som den har bedt
om. Etter kontrollkomiteens vurdering er årsregnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og
regler. Kontrollkomiteen viser her til revisjonsberetningen.
Kontrollkomiteen mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen.
Kontrollkomiteen mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Stjørdal kommunes
årsregnskap for 2017.

Stjørdal, 27.04.18

Einar Østereng
Leder

Marius Haugan Lillegjære

Arild Gressetvold
nestleder

Inger Vikan Svee

Kopi: Formannskapet Stjørdal kommune

Elin Helene Friheim

Bidrar til forbedring

Til kommunestyret i Stjørdal kommune

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer
Besøksadresse:

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Stjørdal kommunes årsregnskap som viser kr 867 485 274 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 22 531 592. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stjørdal kommune per
31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Steinkjer 12. april 2018

Knut Tanem
registrert revisor
oppdragsansvarlig

Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så
langt i 2018
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
27.04.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/271 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
I kontrollkomiteens årshjul - møteplan for 2018 er det satt av tid til en orientering fra
rådmannen vedrørende kommunens økonomi. Kontrollutvalget ønsker i denne saken
informasjon om kommunens økonomi så langt i år.

Orienteringen vil bli gitt i møte.

Orientering fra rådmannen vedrørende brann og redning
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
27.04.2018

Saknr
16/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/271 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollkomiteen har anmodet rådmannen om en orientering vedrørende enheten Brann og
redning.
Orienteringen vil bli gitt i møte

Orientering fra rådmannen vedrørende tilfluktsrommene i
kommunen
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
27.04.2018

Saknr
17/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/271 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollkomiteen har anmodet rådmannen om en orientering vedrørende tilfluktsrommene i
kommunen.
Orienteringen vil bli gitt i møte.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
27.04.2018

Saknr
18/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/272 - 2

Saksutredning
Det treffes ikke vedtak under eventuelt. Skulle kontrollkomiteen ønske å treffe et vedtak
vedrørende et tema som tas opp i møte, må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/272 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokoll fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Protokoll fra dagens møte blir opplest og godkjent i møte.

Møtedato
27.04.2018

Saknr
19/18

