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Kopi:
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Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
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Hans Heieraas (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær, Konsek
Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18

Sakstittel
Referatsaker
Kontrollutvalgets uttalelse til Innherred samkommunes årsregnskap for 2017
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 for Trønderhallen Levanger
KF
Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap for 2017
Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så langt i år.
Orientering fra rådmannen vedørende spesialundervisning - utsatt sak
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/291 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Revisjonsnotat Trønderhallen Levange KF 2017
Revisjonsnotat 2017 Levanger kommune
Leveranseavtale - Levanger kommune
Presisering av leveranseavtalen
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Revisjonsnotat Trønderhallen Levange KF 2017
2. Revisjonsnotat 2017 Levanger kommune
3. Leveranseavtale – Levanger kommune
4. Presisering av leveranseavtalen

Møtedato
08.05.2018

Saknr
10/18

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

Kontrollutvalgets uttalelse til Innherred samkommunes årsregnskap
for 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
11/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/135 - 6
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
Kontrollutvalgets uttalelse til Innherred samkommunes årsregnskap 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.

LEVANGER KOMMUNE

Kontrollutvalget

Til Levanger kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED
SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Kontrollutvalget har i møte den 08.05.18, sak 11/18, behandlet Innherred samkommunes
årsregnskap for 2017. Årsregnskapet består av driftsregnskap, balanseregnskap, økonomiske
oversikter samt noter. Sammen med regnskapet foreligger administrasjonssjefens årsberetning
for 2017, samt revisjonsberetning avgitt den 09.04.18 av Revisjon Midt-Norge SA.
I forbindelse med gjennomgangen har utvalget fått muntlig orientering av
administrasjonssjefen og den økonomiansvarlige. Kontrollutvalget har fått alle de
opplysninger og dokumenter som det har bedt om.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og
noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som
årsberetningen omfatter.
Det framlagte årsregnskap kan etter kontrollutvalgets oppfatning fastsettes som Innherred
samkommunes årsregnskap for 2017.

Levanger, 8. mai 2018

Hans Heieraas
leder

Johan Fossan

Kopi: Formannskapet

Asbjørn Folkvord
nestleder

Anne Grete Hojem

Mette Jørstad

Bidrar til forbedring

Til samkommunestyret i
Innherred samkommune

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 særregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Innherred samkommunes årsregnskap som viser kr 105.230.836,87 til fordeling drift og
et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr 0,- Årsregnskapet består av balanse per 31.
desember 2017, driftsregnskap og økonomisk oversikt 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 Innherred samkommune 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 samkommunen 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
Administrativ leder er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av [informasjon i
samkommunens 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.
Administrativ leders ansvar for årsregnskapet
Administrativ leder 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. Administrativ leder 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 samkommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Steinkjer 9. april 2018

Knut Tanem
registrert revisor
oppdragsansvarlig

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 for Trønderhallen
Levanger KF
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
12/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/135 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for
Trønderhallen Levanger KF for 2017
2. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyre – med kopi til formannskapet –
for framleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Trønderhallen
Levanger KF for 2017.
3. Kontrollutvalget forutsetter at Trønderhallen KF vil gripe tak i det forhold revisor
påpeker og utbedrer de angitte mangler.

Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse - Trønderhallen KF 2017
Revisjonsberetning 2017 Trønderhallen Levanger KF.pdf
Nummerert brev 1-2018 Trønderhallen Levanger KF
Årsregnskap Trønderhallen Levanger KF for 2017
Årsberetning for 2017
Styrets vedtak vedrørende årsregnskap og årsberetning 2017
Saksutredning
Iht. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak heter det i § 16 regnskapsfrister og behandling av særregnskap og
årsberetning:
"Særregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest
seks måneder etter regnskapsårets slutt. Vedtaket må angi foretakets anvendelse av
regnskapsmessig mindreforbruk, eventuelt positivt årsresultat, eller dekning av
regnskapsmessig merforbruk, eventuelt negativt årsresultat.
Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter
regnskapsåret.
Styret utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det organ kommunestyret eller
fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen
31. Mars året etter regnskapsåret. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget,
skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til særregnskapet.
Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med
at særregnskapet skal behandles.
Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i særregnskapet og bevilgning til formålet i
regulert særbudsjett, skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom
inntekter i særregnskapet og regulert særbudsjett.
Styret skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen gjennom året dersom det
har oppstått vesentlige avvik fra regulert særbudsjett"

Da et foretaks økonomiske situasjon kan ha innvirkning på kommunens økonomiske resultat
må årsregnskapet for det kommunale foretak behandles før kommunens årsregnskap.
I forskrift om kontrollutvalg § 7 går det frem at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om
årsregnskapet til kommunestyret, og at kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende
slik at de kan ta hensyn til uttalelsen.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med de kommunale regnskapsprinsipper, jf. Note 0.
Særregnskapet består av driftsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger.
Årsresultatet for Trønderhallen Levanger KF for 2017 viser et regnskapsmessig merforbruk
(underskudd) på kr. 531 858.
Årsrapporten redegjør bl.a. For organisasjon og arbeidsmiljø, forhold til det ytre miljø,
likestilling, nærmere om årsregnskapet og foretakets utsikter. Se foretakets årsrapport for
nærmere informasjon.
Selskapets daglige leder vil gi en orientering i møte.
Revisors arbeid
Trønderhallen Levanger KF årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA.
Revisor tilfredsstiller kravene stilt i kommunelovens § 79 og i forskrift om revisjon i kommuner
og fylkeskommuner.
Revisor har avgitt sin revisjonsberetning den 13.04.18. Revisjonsberetningen er avgitt med
forbehold, se vedlegg.
Kontrollutvalget har også mottatt et såkalt nummerte brev fra revisor, datert 13.04.18, som
omtaler forbeholdet, se vedlegg. Her gir revisor uttrykk for følgende:
"Bokføringslovens § 6 Sporbarhet, angir krav til sporbarhet fra regnskap til
grunnlagsdokumentasjon og krav til kontrollspor. Bokføringslovens § 10
Dokumentasjon av bokførte opplysninger angir at dersom dokumentasjonen består av
flere dokumenter, skal det være referanse fra primærdokumentasjon til øvrige
dokumenter. Vi vurderer at dokumentasjon på inntekter i Trønderhallen Levanger KF
ikke er i tråd med nevnte krav og vi må derfor ta forbehold om overholdelse av
bokføringsloven i vår revisjonsberetning. Vi viser også til bokføringsforskriftens kapittel
5-3 for nærmere omtale av krav til dokumentasjon av kontantsalg."

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet. Kontrollutvalget har plikt til å følge opp
nummerte brev fra revisor.
Utkast til uttalelse er vedlagt.

LEVANGER KOMMUNE

Kontrollutvalget

Til Levanger kommunestyre

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017 for Trønderhallen
Levanger KF
Kontrollutvalget har i møte den 08.05.18, under sak nr. 12/18, behandlet årsregnskapet for
2017 for Trønderhallen Levanger KF. Årsregnskapet består av driftsregnskap,
balanseregnskap og noteopplysninger. Sammen med regnskapet foreligger selskapets
årsrapport for 2017 samt revisjonsberetning avgitt av Revisjon Midt-Norge SA den 13.04.18.
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering av foretakets
daglige leder. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som det har bedt
om.
Årsregnskapet er med unntak for det forbehold revisor har tatt i sin revisjonsberetning ført i
samsvar med gjeldende lover og regler, se revisjonsberetningen. Kontrollutvalget mener at
årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes
informasjonsbehov.
Det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Trønderhallen Levanger KFs årsregnskap for
2017.
Avslutningsvis vil kontrollutvalget bemerke at kontrollutvalget har mottatt brev fra revisor hvor
revisors forbehold blir beskrevet. Kontrollutvalget forutsetter at Trønderhallen Levanger KF vil
gripe tak i dette og utbedrer de nevnte mangler.

Levanger, 8. mai 2018

Hans Heieraas
leder

Anne Grete Hojem

Johan Fossan

Mette Jørstad

Kopi: Formannskapet

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Berg, Svenn Robert <svenn.berg@tronderhallen.no>
4. mai 2018 10:00
Paul Ivar Stenstuen
Årsregnskap som pdf
Årsregnskap Trønderhallen Levanger KF for 2017.pdf

Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap for
2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
13/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/135 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse
til årsregnskapet for Levanger kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen vil følge opp og utbedre de mangler som
fremgår av brev nr. 1, datert 13.04.18, fra revisor til kontrollutvalget.
4. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2017
Revisjonsberetning 2017 Levanger kommune.pdf
Nummerert brev 1-2018 Kontrollutvalget i Levanger kommune
Ikke trykte vedlegg
1. Årsregnskap for Levanger kommune 2017
http://www.levanger.kommune.no/Global/dokumenter/regnskap_2017_lk.pdf
2. Årsberetning for Levanger kommune 2017
http://www.levanger.kommune.no/Global/dokumenter/arsberetning_2017_lk.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
årsberetning. Sammen utgjør disse to av de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet
av året.
Årsregnskapet for 2017
Regnskapet viser et mindreforbruk på 1,0 mill. kr. Regnskapet viser at de samlede
driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis 1 586,2 og 1 559,8 millioner kroner, noe
som ga et brutto driftsresultat på 26,4 millioner kroner.
Driftsregnskapet – nøkkeltall i 1000 kr.
2017
Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års avsetninger
Årets avsetninger

967 182
2 694 ·
80 161
81 841

Budsjett
2017
953 230
13 054
76 199
63 144

2016
992 133
62 997
22 645
33 423

Regnskapsmessig mindreforbruk

1 014

0

52 219

Investeringsregnskapet for 2017
Finansieringsbehovet var på 400,0 mill kr. Investeringsregnskapet er 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.
Revisjon
Levanger kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor la fram sin
uavhengighets erklæring i møte 05.09.17 i sak 26/17. Revisjonsstrategien for regnskapsåret
ble presentert i samme møte, sak 27/17. Kontrollutvalget 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
kontrollutvalget. Forhold som tas opp i et revisjonsnotat vil også kunne være forhold av
mindre vesentlig betydning, som ikke skal vektlegges ved vurderingen av hvorvidt
regnskapet kan godkjennes eller ikke.
Revisjonsnotatet følger derfor ikke som vedlegg til denne sak, men blir fremlagt for
kontrollutvalget som referatsak.
Enkelte forhold anser lovgiver som så vesentlige at revisor skriftlig skal påpeke dem overfor
kontrollutvalget, 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.
Kontrollutvalget 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).
Revisors arbeid
Revisor har avgitt sin revisjonsberetning for årsregnskapet 2018 den 13.04.18.

Revisjonsberetningen er avgitt med forbehold, se vedlegg 2.
Kontrollutvalget har mottatt nummert brev for 2017 (brev nr. 1 2018), se vedlegg 3. Her gir
revisor uttrykk for følgende:
"Budsjett
Budsjett for regnskapsåret 2017 er ikke vedtatt med pliktige skjema. Budsjettforskriftens §6
«Årsbudsjettets innhold og inndeling» angir at følgende skjema skal vedtas i
kommunestyret:
1A, 1B, 2A og 2B. Levanger kommune har ikke vedtatt skjema 1B og 2B
for 2017. Forholdet medfører at vi må ta forbehold i vår konklusjon om
budsjett i vår revisjonsberetning.
Internkontroll
Årets årsregnskap er avlagt med mange feilopplysninger og mangler i henhold til god
kommunal regnskapsskikk. Dette gir utslag i manglende overholdelse av notekrav,
unøyaktige opplysninger i noter og manglende obligatoriske linjer i regnskapsskjema.
I tillegg er det vesentlige mangler i forhold til avstemming og dokumentasjon av
balansekonti. Forholdene som er nevnt her medfører at vi må ta forbehold i vår
revisjonsberetning relatert til internkontroll for økonomisk rapportering i Levanger
kommune for regnskapsåret 2017.
Bokføringsloven
Bokføringslovens § 11 Dokumentasjon av balansen mv. angir følgende krav til
dokumentasjon av balansen: «Ved utarbeidelse av årsregnskap og næringsoppgave
skal det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er
ubetydelige.» Vi kan ikke se at dette kravet er overholdt for flere vesentlige
balanseposter i Levanger kommunes årsregnskap for 2017. Forholdet medfører at vi
må ta forbehold vedrørende bokføringsloven i vår revisjonsberetning."
Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget 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.”
Kontrollutvalget skal forsikre seg om at regnskapene revideres på betryggende måte, av
kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk.
Kontrollutvalget følger opp revisors arbeid bl.a. ved å motta statusrapporter og orienteringer
fra revisor mv.
Kontrollutvalget 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 kontrollutvalget også
kommentere andre forhold som måtte være mangelfullt fulgt opp.
En kommune har som formål å produsere ulike tjenester og å fylle bestemte funksjoner i
samfunnet. Årsberetningen bør derfor utformes slik at den også gir personer som ikke er
særskilt kyndige i kommunalt regnskap tilstrekkelig og god informasjon om kommunen.
Kontrollutvalget plikter å følge opp forhold revisor tar opp i nummerte brev.
En vil derfor anbefale kontrollutvalget å avgi en uttalelse i tråd med det vedlagte forslag.

LEVANGER KOMMUNE

Kontrollutvalget

Til Levanger kommunestyre

Kontrollutvalgets uttalelse til Levanger kommunes årsregnskap for 2017
Kontrollutvalget har i møte den 08.05.18, under sak 013/18, behandlet Levanger kommunes
årsregnskap for 2017. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Sammen med regnskapet foreligger
rådmannens årsberetning for 2017 og revisjonsberetning datert 13.04.17 avgitt av Revisjon MidtNorge SA.
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering av rådmannen og
kommunens regnskapsansvarlig. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter
som det har bedt om.

Årsregnskapet er med unntak for revisors forbehold ført i samsvar med gjeldende lover og
regler, se revisjonsberetningen. Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet
med tilhørende spesifikasjoner og noter i det vesentlige tilfredsstiller brukernes
informasjonsbehov.
Kontrollutvalget mener i likhet med revisor at det fremlagte årsregnskap kan fastsettes som
Levanger kommunes årsregnskap for 2017 og at årsberetningen kan godkjennes.
Avslutningsvis vil kontrollutvalget bemerke at kontrollutvalget har mottatt brev fra revisor hvor
revisors forbehold og andre merknader blir beskrevet. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen
vil gripe tak i dette og utbedrer de nevnte mangler.

Levanger, 8. mai 2018

Hans Heieraas
leder

Johan Fossan

Kopi: Formannskapet

Asbjørn Folkvord
nestleder

Anne Grete Hojem

Mette Jørstad

Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så
langt i år.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
14/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/137 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
I kontrollutvalgets 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 vedørende spesialundervisning - utsatt
sak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/137 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Her skrives innstillinga.
Bakgrunn for saken
Saken var satt på sakslisten til kontrollutvalgets møte den 20.02.18, sak 2/18.
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:
1. "Saken utsettes til neste møte.
2. Kontrollutvalget viser til tidligere utsendte årshjul/møteplan, og finner det svært
beklagelig at rådmannen ikke har satt av tid i sin kalender til å gi denne orienteringen til
kontrollutvalget.
3. Kontrollutvalget forutsetter at dette ikke gjentar seg."

Det er ingen nye saksopplysninger i saken.
Saksutredning
I kontrollutvalgets møteplan for 2018 er det satt av tid til en orientering fra rådmannen
vedrørende spesialundervisning.
Det vil være naturlig at orienteringen fokuserer på mål, måloppnåelse samt eventuelle
utfordringer. I tillegg vil det være hensiktsmessig med litt statistikk som viser hvordan bruken
av spesialundervisning har utviklet seg over tid – gjerne brutt ned på hensiktsmessige
grupper.
Rådmannen vil som anmodet gi en orientering i møtet.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
16/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/291 - 1

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

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Levanger kommune

Møtedato
08.05.2018

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/291 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Protokoll fra dagens møte vil bli opplest for godkjenning i møtet.

Saknr
17/18

