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Kopi:
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Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
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v/Paul Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no
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Trondheim/Steinkjer, 24.04.2018

Frode Revhaug (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

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra ordfører og rådmannen
Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbakerapportering til
kommunestyret mht. status for kommunestyrets vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse til Frosta kommunes årsregnskap for 2017
Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så langt i 2018
Revisors rapport vedrørende rådmannens internkontroll
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Sak 16/18 ettersendes.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/269 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

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

Møtedato
26.04.2018

Saknr
11/18

Orientering fra ordfører og rådmannen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
12/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/5 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen. Rådmannens svar
vedlegges kontrollutvalgets svar til de som har henvendt seg til kontrollutvalget.

Vedlegg
Fradeling av to tomter i 100-meterssonen i Småland.pdf
Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
Saksutredning
Sak vedr. fradeling av 2 hyttetomter på Småland, jf. Planutvalgets sak 2/18, har fått en del
omtale i TrønderAvisa. Kontrollutvalget har også mottatt henvendelse fra 2 av naboene i det
angjeldende området, se vedlegg.
Kontrollutvalget har på denne bakgrunn anmodet ordføreren og rådmannen om en
orientering om saken. Det er særlig 3 forhold som kontrollutvalget ønsker berørt:
1. Hvordan sikres kunnskap om de gjeldende reguleringsplaner og disses grenser?
2. Er den inntegnede vernesonen fastsatt av kulturminnemyndigheten? I så fall - har
kulturminnemyndigheten truffet vedtak hvor deler av båndleggingen oppheves?
3. Hva er gjort/gjøres for å sikre gode rutiner og prosesser knyttet til plan og
bygningssaker som ikke forårsaker unødig støy?

Dersom ordfører og/eller rådmannen mener at også annen informasjon vil være relevant for
kontrollutvalget, ber en også om denne.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget skal ikke utføre saksbehandling, herunder treffe vedtak, på rådmannens
ansvarsområdet. Kontrollutvalgets rolle og mandat i denne sammenheng er å påse at lovverk
og kommunale vedtak blir etterlevd, og at saksbehandlingen skjer i samsvar med alle faglige
krav.
Kontrollutvalget har derfor en viktig funksjon mht. til utviklingen i publikums tillit til den
kommunale forvaltning og derved mht. utviklingen i kommunens omdømme.

Trude Nåvik/Henrik Sanden
Kjelsåsen
7633 Frosta
Frosta 15/4-18

Til Kontrollutvalget i Frosta kommune
v/Frode Revhaug

Fradeling av to tomter i 100-meterssonen i Småland
Vi ser i Trønderavisa at kontrollutvalget ikke har hatt henvendelser om, og derfor heller ikke har
tenkt å behandle saken om fradelingen av to tomter i Småland, omtalt i Trønderavisa og
Frostingen.
Vi ønsker at kontrollutvalget ser på rutiner for saksbehandling, og gjerne systemer innad i
kommuneadministrasjonen, samt hva som konkret har skjedd i denne saken.
Vi ser at du har fått kopi av sakspapirene i desember 2017, og selv om det på enkelte skriv fra
kommunen står svar på forespørsel, er ikke alle spørsmålene i skriv besvart, eller misvisende svar
er gitt. Allerede i vedlegg V-03-3 blir kommunen spurt om reguleringsplan for området. I vårt skriv,
V-15-1 og -2, har vi tatt med spørsmål i forhold til hyttebygging i 100-meterssonen der vi henviser
til kommuneplanens arealdel pkt 5.1. Denne henvendelsen fikk vi forøvrig ikke svar på i det hele
tatt, så til slutt måtte vi møte opp på kommunehuset for å få svar muntlig, svar som vi etter å ha
lest Trønderavisa nå er blitt i tvil om var riktige.
Det er gitt så mange innspill, helt fra nabovarsel i oktober 2016, som burde ha ført til en grundigere
undersøkelse av faktiske forhold, samt gjeldende lover og regler. Istedenfor blir det gitt
opplysninger om at alt er i orden, og alle våre og andre impliserte parters retter er tatt vare på.
Som du vil se av sakspapirene fra desember viser kartet V-16-02 feltet som er satt av til bevaring,
mens kartet til sakspapirene til høring er det tegnet over, men har samme vedleggsnummer. Da vi
spurte om dette bevaringsfeltet tidligere, fikk vi til svar at nyere beregninger hadde innskrenket
bevaringsområdet.
Da spurte om grensen for naturmangfold, V02-3, fikk vi igjen beskjed om at alt var avklart med
Roar Pettersen, selv om denne grensen går langt inn på tomtene som ble fradelt.
I tillegg er hastigheten i fradeling, godkjenning og oppmåling av en slik art at det er vanskelig i å tro
at ting er gjort i riktig rekkefølge. Saken kan følges i datoene for Delingstillatelse 21/12-16, 13/1-17
brev til oppmåler om at det kan måles opp, 16/1-17 er merkepinnene på plass, 19/1-18 sender
kartverket brev om at det er tinglyst.
Vi har selvsagt ikke mulighet til å få alle opplysninger, bl.a. er det avholdt flere møter som
sannsynligvis mangler referat (f.eks. 3/4-17), så derfor ber vi kontrollutvalget om å ettergå denne
saken grundig.

Mvh
Trude Nåvik og Henrik Sanden

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Frode Revhaug <frode.revhaug@online.no>
18. april 2018 19:21
Paul Ivar Stenstuen
Fwd: Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland

God kveld Paul.
Det er fint om du kan legge inn e-post fra Henrik Sanden til kontrollutvalgets førstkommende møte også,
se under.
Det er naturlig at vi ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunen her også.
Frode
Med vennlig hilsen
Frode Revhaug
Mobil +47 48022000
Sendt fra min iPad
Videresendt melding:
Fra: Frode Revhaug <frode.revhaug@online.no <mailto:frode.revhaug@online.no>>
Dato: 18. april 2018 kl. 18:17:48 WEST
Til: Henrik Sanden <hsanden@outlook.com <mailto:hsanden@outlook.com>>
Emne: Re: Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
Takk for e-post. Denne vil også bli tatt med i førstkommende Kontrollutvalgsmøte.
Med vennlig hilsen
Frode Revhaug
Mobil +47 48022000
Sendt fra min iPad
18. apr. 2018 kl. 15:38 skrev Henrik Sanden <hsanden@outlook.com <mailto:hsanden@outlook.com>>:
Her er også en e-post fra oss som vi ikke har fått svar på, og som kanskje bør være med i
kontrollutvalgets behandling.
Mvh

Trude Nåvik

Henrik Sanden

Videresendt melding:
Fra: Henrik Sanden <hsanden@outlook.com <mailto:hsanden@outlook.com>>
Emne: Offentlig høring hyttetomter i 100-metersbeltet Småland
Dato: 25. mars 2018 kl. 23.24.42 CEST
Til: arne.ketil.auran@frosta.kommune.no <mailto:arne.ketil.auran@frosta.kommune.no>,
postmottak@frosta.kommune.no <mailto:postmottak@frosta.kommune.no>,
trine.haug@frosta.kommune.no <mailto:trine.haug@frosta.kommune.no>
Kopi: tore.tagseth@frosta.kommune.no <mailto:tore.tagseth@frosta.kommune.no>,
Halfdan.Jonsson@frosta.kommune.no <mailto:Halfdan.Jonsson@frosta.kommune.no>
Rådmann i Frosta kommune
Ser av protokoll for planutvalget av 19/3 at det skal legges ut til offentlig høring: dispensasjon byggetiltak
innenfor 100-metersbelte fra sjø og godkjent reguleringsplan med henvisning til PBL §12-11 ( referert
under). Så vidt vi kan se omhandler den behandling av forslag til reguleringsplan, ikke dispensasjon fra
reguleringsplanen mange år etter ferdigbehandling. Kan vi få en redegjørelse for hvordan dette henger
sammen?
Når legges den ev. ut, hvor, og når er fristen?
Samtidig ønsker vi å vite videre saksgang, ifølge fylkesmannen skal impliserte, herunder naboer gis egen
varsling om slike saker. Til opplysning har vi ikke mottatt slik varsling, dette til tross for at saksbehandler
Tore Tagseth og sektorleder Halfdan Jonsson i møte 9/1-18 lovte at vi skulle både få referat fra nevnte
møte 9/1, og fullstendig informasjon om videre utvikling i saken.
Etter purring 15/2 fikk vi vite at FK og FM hadde vært på befaring, og at vi heretter skulle få tilgang til all
brevkommunikasjon i saken.
19/3 purret vi igjen på saken, uten at vi har fått noe svar. Etter samtale med Fylkesmannen, fikk vi vite at
kommunen hadde vært i kontakt med dem og fått råd for videre behandling av saken.
Som nevnt har vi sett at Planutvalget har behandlet saken, og forsøker å få til en dispensasjon fra
reguleringsplanen og bygging i 100-metersonen. Vi mener at ut fra lovnader fra saksbehandler, skulle vi
ha fått denne informasjonen.
Vi er meget misfornøyd med kommunens behandling av denne saken. Det skulle ikke være nødvendig at
privatpersoner i Frosta kommune skal måtte drive «etterforskning» i saker som kommunens
representant har lovet å holde oss oppdatert på. Tvert i mot virker det som kommunen prøver å gå så
stille i dørene med denne saken at vi ikke skulle oppdage at det var gitt dispensasjon før det var for sent?
Vi håper at kommunen tenker på å gjøre det riktige i forhold til lover og regler samt det beste for alle
kommunens innbyggere, og at det ikke ligger økonomiske grunner bak dispensasjonssøknaden fra en
gjeldende reguleringsplan.
Kan vi få en få en tilfredsstillende forklaring på ovennevnte spørsmål/tanker, helst før saken er avgjort?

Mvh
Trude Nåvik og Henrik Sanden

§ 12-11.Behandling av private reguleringsplanforslag
Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og
senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om
forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og
behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative
forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal
forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med
kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt
kommunestyret.

Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens
tilbakerapportering til kommunestyret mht. status for
kommunestyrets vedtak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
13/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/5 - 3
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 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 kontrollutvalget gode
muligheter til å holde seg orientert om de viktigste sidene ved kommunens
virksomhet.

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

Møtedato
26.04.2018

Saknr
14/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/59 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets
uttalelse til årsregnskapet for kommunens årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til
formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsrapport til orientering.

Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 - uttalelsen
Revisjonsberetning 2017 Frosta 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 (årsrapport) - hvor det også redegjøres for arbeidet
gjennom året og hva som er oppnådd. Sammen er derfor disse blant de viktigste
dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet for 2017
Regnskapet er gjort opp med regnskapsmessig mindreforbruk på 2,6 mill. kr.
Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis
232,7 og 232,5 mill. kr. noe som ga et brutto driftsresultat på 0,3 mill. kr.
(Årsregnskapet for 2017 er publisert på kommunens nettside. Det vises til denne.)
Driftsregnskapet – nøkkeltall i 1000 kr.
2017
Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig mindreforbruk

171 008
-1 853
8 981
4 544
2 584

Budsjett
2017
170 318
4 413
8 095
3 682
0

2016
163 982
2 199
6 916
5 433
3 682

Investeringsregnskapet for 2017
Finansieringsbehovet, inkl. avsetninger, var på 13,7 mill. kr. 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.

Årsrapporten for 2017
Kommunens årsberetning for 2017 synes å gi et godt bilde over aktivitetene i
kommunen.
(Årsrapporten for 2017 er publisert på kommunens nettside. Det vises til denne.)
Revisjon
Kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor tilfredsstiller
de krav som er stilt i kommunelovens §§ 78 og 79 og i forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner.
Revisor har også for 2017 avgitt en såkalt ren revisjonsberetning, dvs.
revisjonsberetning uten forbehold eller merknader av noen art. Revisjonsberetningen
er datert 05.04.18 og følger som vedlegg.
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.
Revisor la fram sin uavhengighetserklæring i sak 21/17 den 21.09.17. Revisor
presenterte revisjonsstrategien for regnskapsåret 2017 i samme møte, sak 22/17.
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).
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. Men kontrollutvalget kan eksempelvis også kommentere:
·
·
·
·
·

Kvaliteten på kommunens regnskapsarbeid
hvor lett tilgjengelig årsrapportens innhold er
hvorvidt årsrapporten gir en oversiktlig og informativ fremstilling av
kommunens virksomhet forrige år
mål og måloppnåelse for kommunens ulike virksomheter
andre forhold kontrollutvalget måtte ønske å kommentere

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Forslag til uttalelse følger vedlagt. Kontrollutvalget har imidlertid anledning til å knytte
kommentarer til kommunens årsregnskap eller årsberetning (årsrapport) ut over

dette.

FROSTA KOMMUNE

Kontrollutvalget

Til Frosta kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FROSTA KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Kontrollutvalget har i møte den 26.04.18, sak 14/18, behandlet Frosta kommunes årsregnskap
for 2017. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter samt noter. Sammen med regnskapet foreligger rådmannens årsrapport
for 2017 og revisjonsberetning avgitt av Revisjon Midt-Norge SA.
I forbindelse med gjennomgangen har utvalget fått muntlig orientering av rådmannen og
kommunens regnskapsansvarlige. Kontrollutvalget har fått alle 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.
Kontrollutvalget har ingen merknader til Frosta kommunes årsregnskap for 2017, som etter
utvalgets oppfatning kan fastsettes som Frosta kommunes årsregnskap for 2017.

Frosta, 26. april 2018
Frode Revhaug
leder

Brit-Ranveig Nielsen Hernes

Kopi: Formannskapet

Olav Galtvik
nestleder

Vigdis Juterud Lein

Dagfinn Sørheim

Bidrar til forbedring

Til kommunestyret i
Frosta 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 Frosta kommunes årsregnskap som viser kr 171.008.958,- til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2.584.044,-. 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 Frosta 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.

Stjørdal 5. april 2018

Knut Tanem
registrert revisor
oppdragsansvarlig

Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så
langt i 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/5 - 4
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.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
17/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/269 - 2

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

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/269 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokoll fra dagen møte godkjennes.

Saksutredning
Protokollen fra dagens møte vil bli opplest og godkjent i møte.

Møtedato
26.04.2018

Saknr
18/18

