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Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Paul Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 18.04.2018

John Hermann (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær, Konsek
Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
19/18
20/18
21/18
22/18

Sakstittel
Referatsaker
Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sakene 3/18 og 54/17
Statusrapport fra forvaltningsrevisor vedrørende undersøkelsen ved Teknisk
Drift – offentlig anskaffelser
Orientering fra Brann og redning
Orientering fra rådmannen vedrørende miljø og forurensning - Varsel om
gjødsel lekkasje
Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbake rapportering til
kommunestyret mht. status for kommunestyrets vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse til Innherred samkommunes årsregnskap for 2017
Kontrollutvalgets uttalelse til Verdal kommunes årsregnskap for 2017
Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så langt i år
Orientering fra sekretær vedrørende kontrollutvalgskonferansen 2018 i regi av
NKRF
Eventuelt
Godkjenning av dagens protokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/115 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Revisjonsnotat 2017 Verdal kommune
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Revisjonsnotat 2017 Verdal kommune
2. Leveranseavtale

Møtedato
24.04.2018

Saknr
11/18

Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sakene 3/18 og 54/17
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
12/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/115 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Brev fra rådmannen, datert 13.03.18, Tilbakemelding til kontrollutvalget – vedtakets pkt. 1c,
d, f og g – U.off jf. Forvaltningslovens §13.
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollutvalgets sak 3/18
2. Kontrollutvalgets sak 54/17
3. Kontrollutvalgets sak 51/17

Saksutredning
Kontrollutvalget har mottatt et brev fra rådmannen, datert 13.03.18. Brevet er unntatt
offentlighet jf. Forvaltningslovens §13. Brevet vil derfor bli delt ut i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
I den grad en vil berøre personopplysninger må møtet lukkes.

Statusrapport fra forvaltningsrevisor vedrørende undersøkelsen
ved Teknisk Drift – offentlig anskaffelser
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
13/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/117 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Ikke trykte vedlegg
1. Kontrollutvalgets sak 54/17
2. Kontrollutvalgets sak 51/17
3. Kontrollutvalgets sak 4/18

Saksutredning
Kontrollutvalget har anmodet forvaltningsrevisor om en statusrapport for revisors arbeid med
den bestilte undersøkelsen ved enheten teknisk drift, jf. sak 4/18.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken sees som et ledd i kontrollutvalgets oppfølging av og med revisor. I den grad det vil bli
gitt informasjon om taushetsbelagte opplysninger, vil kontrollutvalget ha plikt til å bevare
taushet om innholdet i revisors orientering, jf. forvaltningslovens § 13. I så fall må deler av
orienteringen gis for lukkede dører, jf. komm.l. §31.2 og forv.l. §13.

Orientering fra Brann og redning
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
14/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/115 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget har tidligere fått orienteringer om enheten Brann og redning. En registrerer
fortsatt en del uro knyttet til enheten.
Kontrollutvalget har derfor anmodet Brann og redning orientering vedrørende status.
Slik en har oppfattet det er det ventet en rapport om arbeidsmiljø fra bedriftshelsetjenesten
med det første. Dersom mulig ber en også om en presentasjon av denne i møtet.

Orientering fra rådmannen vedrørende miljø og forurensning Varsel om gjødsel lekkasje
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/115 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Her skrives innstillinga.
Saksutredning
Leder i kontrollutvalget har mottatt et tips vedrørende en lekkasje fra et gjødsellager på
Rossvoll. I følge tipseren skal lekkasjen ha oppstått i april 2017. Videre skal gjødsellekkasjen
ha vedvart etter dette.
På basis av dette tipset sendte kontrollutvalgets leder en e-post til rådmannen. Det kom
ganske raskt et svar tilbake fra administrasjonen. "Status i saken er at det er ilagt forurenser
en tvangsmulkt. Tvangsmulkt begynner å løpe den 22. april dersom forurensningen ikke er
stoppet.”
KU-leder har sendt følgende oppfølgingsspørsmål til landbrukssjefen:
I. Hvordan vil du beskrive omfanget og alvoret i utslippet?
II. Hvordan har saksgangen vært i kommunen siden dere første gang fikk informasjon om
dette?

I tillegg til ovennevnte punkter ønsker kontrollutvalget at rådmannen gir en redegjørelse for:
· Hvordan utøver kommunen sitt tilsynsansvar?
· Hvordan løser kommunen sitt ansvar mht. overvåking av forurensningssituasjonen i
kommunen og kommunal beredskap?
· Hvor ligger terskelen for å iverksette kommunale tiltak?
· Hvilke virkemidler kan kommunen iverksette?

Henvendelsen til KU-leder, skal besvares til varsleren, men kontrollutvalget vil også gjerne
ha informasjon fra rådmannen om hvordan kommunen håndterer denne saken, både som
varsel og som ”miljøsak”.
Er det beskrevet i kommunes prosedyrer hvordan eksterne varsler håndteres? Hvordan er i
tilfelle slike varsler kategorisert?
Rådmannen vil som anmodet gi en orientering i møte.

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

Møtedato
24.04.2018

Saknr
16/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/115 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksutredning
I kontrollutvalgets møteplan for 2018 er det satt av tid til en orientering fra rådmannen
vedrørende rådmannens tilbake rapportering 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 kontrollutvalget gode
muligheter til å holde seg orientert om de viktigste sidene ved kommunens
virksomhet.

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

Møtedato
24.04.2018

Saknr
17/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/89 - 3
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.

VERDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Til Verdal kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED
SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Kontrollutvalget har i møte den 24.04.18, sak 17/18, 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.

Verdal, 24.04.18

John Hermann
leder

Astrid Tromsdal

Kopi: Formannskapet

Kristine Karlgård
nestleder

Knut Snorre Sandnes

Kristine Johanne Hildrum

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 Verdal kommunes årsregnskap for
2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
18/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/89 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Verdal
kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet –
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Verdal kommune for 2017” til orientering.
4. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen vil gripe tak i revisors merknader og
utbedrer de nevnte mangler. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen
om hvilke tiltak som er iverksatt i sitt første møte i 2019.

Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse - årsregnskap 2017
Revisjonsberetning 2017 Verdal kommune.pdf
Nummerert brev nr 1-2018 Verdal kommune.pdf
Nummerert brev nr 2-2018 til kontrollutvalget i Verdal kommune
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.
Kommunelovens §48 fastsetter regler om årsregnskapet og om årsberetningen. Iht. 5. ledd
skal det i årsberetning gis:
«… opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller
fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår
av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller
fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i
virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i
fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt,
og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre
forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i
diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og
diskrimineringsloven om seksuell orientering.»

Behandlingsmåten og frister
Forskrift om kontrollutvalg § 7 slår fast at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om
årsregnskapet. Her heter det at:

”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.”
Ut fra bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og Forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner § 10 gjelder følgende frister:
• Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar.
• Årsberetning skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
• Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der
regnskap ikke foreligger.
• Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks
måneder etter regnskapsårets slutt.
Årsregnskapet for 2017
Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis 1 141,5
mill. kr. og 1 091,3 millioner kroner, noe som ga et brutto driftsresultat på 50,2 mill. kr.
Regnskapet er gjort opp med regnskapsmessig mindreforbruk på 27,6 mill. kr. (se
kommunens nettside)
Investeringsregnskapet for 2017
Finansieringsbehovet var på 176,1 mill kr. investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.
Noter til regnskapet
Det skal i notene til regnskapet gis en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for
forståelsen av regnskapet.
Årsberetningen for 2017
I årsberetning for 2017 gis viktig informasjon for å bedømme kommunens drift og virksomhet.
(se kommunens nettside)
Revisjon
Verdal kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor la fram sin
uavhengighets erklæring i møte 11. september 2017, sak 31/17. Revisjonsstrategien for
regnskapsåret ble presentert i samme møte, sak 32/17. 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 er av mindre vesentlig betydning, og
skal ikke 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,
feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,
misligheter,
feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,
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.»

2.
3.
4.
5.

Slike brev skal nummereres fortløpende, og omtales gjerne som nummererte brev.
Kontrollutvalget har plikt til å påse at påpekninger som nevnt i nummerte brev blir 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 2017 den 17.04.18.
Revisjonsberetningen er avgitt med 3 forbehold, se vedlegg 2.
Kontrollutvalget har mottatt 2 nummerte brev for 2017, se vedleggene 3 og 4.
Nummerert brev nr. 1 - 2018 til kontrollutvalget i Verdal kommune vedrørende mangler
ved Verdal kommunes årsregnskap for 2017
Her gir revisor uttrykk for følgende:
"Det ble ikke avlagt et fullstendig årsregnskap for Verdal kommune for 2017 innenfor frist
som følger av forskrift om årsregnskap og årsberetning. Vi har følgelig ikke vært i stand til å
utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk innen fristen
for å avgi revisjonsberetning 15. april, jf. Forskrift om revisjon § 5. Dette har medført at vi har
avgitt en negativ revisjonsberetning for årsregnskapet datert 13. april 2018. Denne
beretningen blir tilbakekalt når endelig revisjonsberetning foreligger."
Nummerert brev nr. 2 - 2018 til kontrollutvalget i Verdal kommune vedrørende mangler
ved Verdal kommunes årsregnskap for 2017
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: 1 A, 1 B, 2A og 2B. Verdal kommune har ikke vedtatt
skjema 2B for 2017. Forholdet medfører at vi må ta forbehold i vår konklusjon om
budsjett i vår revisjonsberetning.

Internkontroll
Årets årsregnskap er avlagt med unøyaktige opplysninger og flere mangler i henhold til

god kommunal regnskapsskikk. Dette gir utslag i manglende overholdelse av notekrav
og unøyaktige opplysninger i note. Forholdene som er nevnt her medfører at vi må ta
forbehold i vår revisjonsberetning relatert til internkontroll for økonomisk rapportering i
Verdal kommune for regnskapsåret 2017.
Klassifisering balanse
Egenkapitalinnskudd i KLP er i balanse per 31. desember 2017 klassifisert som
pensjonsmidler. Egenkapitalinnskuddet skal klassifiseres som aksjeinvestering. Beløpet
utgjør kr. 26 978 620. Da dette beløpet er over vår arbeidsvesentlighetsgrense må vi ta
forbehold om klassifisering i balanse i vår revisjonsberetning.
Bokføringsloven med forskrift
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 Verdal kommunes årsregnskap for 2017.
Kontantomsetning i Verdal svømmehall er ikke dokumentert iht. krav i
bokføringsforskriftens kapittel
5-3. Forholdene 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.
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.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Revisor har sendt kontrollutvalget nummerte brev og har tatt 3 forhold i sin beretning.
Kontrollutvalget plikter å følge dette opp, og en vil derfor anbefale kontrollutvalget å avgi en
uttalelse i tråd med det vedlagte forslag.

VERDAL KOMMUNE

Kontrollutvalget

Til Verdal kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VERDAL KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Kontrollutvalget har i møte den 24.04.18 sak 18/18 behandlet Verdal 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 14.04.18 av Revisjon Midt-Norge
SA.
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering av rådmannen
og kommunens økonomiansvarlige. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og
dokumenter som det har bedt om.
Årsregnskapet er i hovedsak ført i samsvar med gjeldende lover og regler. Kontrollutvalget
mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter i hovedsak
tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov. Kontrollutvalget vil likevel bemerke at fler av
notene er til dels uleselige og/eller inneholder feil eller mangler.
Revisors beretning er avgitt med 3 forbehold, se revisjonsberetningen. Kontrollutvalget har
videre mottatt 2 nummerte brev fra revisor, som omhandler de nevnte forbehold samt for sent
avgitt årsberetning.
Kontrollutvalget mener i likhet med revisor at det fremlagte årsregnskap kan fastsettes som
Verdal kommunes årsregnskap for 2017 og at årsberetningen kan godkjennes - men
kontrollutvalget forutsetter at rådmannen vil gripe tak i revisors merknader og utbedre de
nevnte mangler.

Verdal, 24.04.18

John Hermann
leder

Astrid Tromsdal

Kopi: Formannskapet

Kristine Karlgård
nestleder

Knut Snorre Sandnes

Kristine Johanne Hildrum

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

Møtedato
24.04.2018

Saknr
19/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/115 - 10
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 sekretær vedrørende kontrollutvalgskonferansen
2018 i regi av NKRF
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
20/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/115 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018 #ku1
Saksutredning
Kontrollutvalget har anmodet sekretær om en orientering om kontrollutvalgskonferansen som
ble avholdt den 7-8/2-18 i regi av NKRF. Se vedlagte PDF kopi av NKRF sin samleside med
lenker til aktuelle presentasjoner mv.
Kontrollutvalgets sekretær vil som anmodet gi en orientering i møte.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) | NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018 | #ku18nkrf
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Onsdag 7. februar 2018:

NFLGA

Møteleder: Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Lenker
Ledige stillinger (5)
Medlemssider

Søk på nkrf.no:

10.00: Velkommen | #ku18nkrf #kontrollutvalg
► Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)
Bruk den sunne fornuften - ta grep!
Tilliten må bevares

Søk

Tips en venn

Ditt navn her
Din venns e-post her

10.10: Åpning
► Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), leder av Stortingets kommunal- og
forvaltningskomite | @SV_Karin | Ingen presentasjon
______________
#DIGITALISERING

       Følg @NKRF

10.40: En tilstandsrapport fra digitaliseringen i kommune-Norge | #digitalisering
► Elin Wikmark Darell, leder av Værnesregionen IT | @elindar | Presentasjon

Følg @Kommunerevisor1
Følg oss på

Facebook »

11.10: Digitaliseringsstrategi i kommune-Norge | #digitalisering
► Line Richardsen, avdelingsdirektør for digitalisering i KS | Presentasjon
Digital kompetanse i kommunene (KMD)
Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017-2020 (KS)
12.40: Innovasjonsbyen Bergen | #digitalisering #innovasjon
► Dag Inge Ulstein (KrF), byråd for finans og innovasjon i Bergen kommune | @dagiulstein
| Presentasjon

NKRF
Munkedamsveien 3B
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo
Tlf: +47 23 23 97 00
post@nkrf.no

______________
13.45: Hvordan kan den etiske standarden som lages for kommunene bistå
kommuneledelsen og kontrollutvalgene? | #etikk
► Tina Søreide, professor ved NHH | Presentasjon
Råd om etikkarbeid i kommuner (KS)
14.50: Kontrollutvalgets rolle i undersøkelsen av byggesaksbehandling i Tjøme kommune |
#etikk #korrupsjon
► Dag Erichsrud (H), leder av kontrollutvalget i tidl. Tjøme kommune | Presentasjon
Henter Økokrim til Tjøme (Nrk Vestfold)
16.00 - 17.00: Hvordan kan en offentlig eier sikre seg bedre mot korrupsjon og svart

http://www.nkrf.no/nkrfs_kontrollutvalgskonferanse_2018/[17.04.2018 12.53.15]

Delta i dialogen!
Bruk #ku18nkrf i dine meldinger
(klikk på knappen under):
Tweet #ku18nkrf
Om #ku18nkrf på Twitter:
#ku18nkrf-tweets

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) | NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018 | #ku18nkrf
arbeid? | #korrupsjon #akrim
► Geir Lippestad, advokat i Advokatfirmaet Lippestad | @GeirLippestad | Ingen
presentasjon

Torsdag 8. februar 2018:
Møteleder: Daglig leder Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) og
leder av NKRFs kontrollutvalgskomite | @MonaMonmoe
09:00: Er den nye personopplysningsloven svaret på de teknologiske utfordringene vi møter
de neste årene? | #personvern
► Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet | @bjornerikthon | Ingen presentasjon
10.20: Kriminelle bygger Norge | #akrim
► Einar Haakaas, journalist og forfatter av boka "Svartmaling. Kriminelle bygger Norge" |
@aphaakaas | Ingen presentasjon
11.25: Etikk i en ny mediehverdag | #etikk
► Per Arne Kalbakk, NRKs etikkredaktør | @perakalbakk | Presentasjon
12.15 - 13.00: Omdømme, varsling og kontroll - et skråblikk | #omdømme #varsling
► Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten | @HStanghelle | Ingen presentasjon

             Velkommen tilbake til #ku19nkrf
           30. - 31. januar 2019 på samme sted!
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http://www.nkrf.no/nkrfs_kontrollutvalgskonferanse_2018/[17.04.2018 12.53.15]

Nettstedkart | Erling Storvik Design - Siteman CMS

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
21/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/264 - 1

Saksutredning
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Skulle kontrollutvalget ønske å fatte et vedtak på en
sak som tas opp i møte, må det i så fall føres opp egen sak på sakslisten i møtet.

Godkjenning av dagens protokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/264 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Dagens protokoll leses opp og godkjennes i møtet.

Møtedato
24.04.2018

Saknr
22/18

