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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar Innherred samkommunes årsberetning for 2017 til
orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til kommunestyret
vedrørende Innherred samkommunes årsregnskap for 2017.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for fremleggelse i
forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Innherred
samkommune.

Vedlegg
Verdal kontrollutvalgs uttalelse årsregnskapet for ISK 2017
Revisjonsberetning ISK 2017.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 hva som
er oppnådd gjennom året.
Årsregnskapet for 2017
Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis
153,8 og 164,3 millioner kroner, noe som ga et negativt brutto driftsresultat på 10,5
millioner kroner. Årsregnskapet for 2017 er gjort opp i balanse. Se årsregnskap for
Innherred samkommune for 2017 (http://www.innherredsamkommune.no/saker/arshjul.html)
Årsberetningen for 2017
I årsberetning for 2017 blir det redegjort for driften og samarbeidet mellom Levanger
og Verdal kommuner fremover. Se årsberetning for Innherred samkommune for 2017
(http://www.innherred-samkommune.no/saker/arshjul.html).
Revisjon
Innherred samkommunes årsregnskap er revidert av KomRev Trøndelag IKS.
Revisor tilfredsstiller de krav som er stilt i kommunelovens §§ 78 og 79 og i forskrift
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
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.

Revisor har avgitt sin revisjonsberetning den 09.04.18. Revisjonsberetningen er
avgitt uten forhold eller merknader. Kontrollutvalget har ikke mottatt nummert brev fra
revisor i forbindelse med revisjonen av årsregnskapet for 2017.
Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til samkommunens 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.”
Kontrollutvalget skal i sin uttalelse kommentere eventuelle revisjonsmerknader av
vesentlig karakter, samt eventuelle tidligere revisjonsmerknader som ikke er blitt
tilfredsstillende fulgt opp.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget har forsikret seg om at regnskapene revideres på betryggende måte
av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Revisor
tilfredsstiller kravene i kommuneloven § 79 (revisors uavhengighet) samt forskriftens
kap. 5 (revisors kvalifikasjoner) og 6 (Krav til revisors uavhengighet og objektivitet).
Innherred samkommune er avviklet og 2017 var siste driftsår. Dette medfører at det
nå er kommunestyrene i Verdal og Levanger kommuner som må behandle
årsregnskapet og årsberetningen for 2017.
Kontrollutvalget anbefales å avgi en uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen for
Innherred samkommune 2017 i tråd med det vedlagte forslag.

