Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Lierne kommune
Arkivsak:

18/275

Møtedato/tid:

02.05.2018 Kl 10:00

Møtested:

Kommunehuset / kommunesalen

Møtedeltakere:
Arnodd Lillemark
Oddny Aagård Aamo
Tore Solstad
Nils Vidaar Bratlandsmo
Forfall:

Kopi: Rådmann, ordfører, Revisjon Midt Norge SA

Rådmannen og økonomiskjef oppstart kl.11.00
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Jorunn Sund på telefon 959 85 828, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 24.04.2018

Arnodd Lillemark (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Jorunn Sund
Kontrollsekretær,
Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
05/18
06/18
07/18
08/18

Sakstittel
Referatasker 02.05.2018
Orientering fra revisor
Orientering fra rådmannen
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2017

Referatasker 02.05.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Lierne kommune
Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/37 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Kommuneindeks 2018
NOU 2018.6 Varsling - verdier og vern
Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
Folkehelseprofil 2018 Lierne
Forslag til ny personopplysningslov
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli lagt frem i møtet:
1. Kommuneindeks_2018-002
2. NOU 2018.6 Varsling - verdier og vern
3. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 01.01.2017
4. Folkehelseprofil 2018 Lierne
5. Forslag til ny personopplysningslov

Møtedato
02.05.2018

Saknr
05/18

Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018
Pressens offentlighetsutvalg, april 2018

Les hele rapporten her:
http://presse.no/wp-content/uploads/2018/04/Kommuneindeks_2018-002.pdf

NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern

Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. november 2016.
Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 15. mars 2018.
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd4f61bba893409a9b715ee1971a0004/no/pdfs/no
u201820180006000dddpdfs.pdf

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
(anskaffelsesforskriften)
Brosjyre/veiledning, 07.12.2017

Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.
Departementet har siden vedtakelsen av det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1.
januar 2017 fortløpende lagt ut veiledningstekster til de nye anskaffelsesreglene på
departementets nettsider. Disse veiledningstekstene, i tillegg til noen nye, er nå samlet i en
helthetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser som finnes i dokumentet ovenfor.
Veilederen gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen
inneholder også omtale av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 og
håndhevelsesreglene. Departementet planlegger å utarbeide egne veiledere til forskrift om
innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter.
Veilederen er kun lagt ut elektronisk på departementets nettsider. Bakgrunnen for dette er å
legge til rette for at veilederen kan endres, suppleres og utfylles fortløpende ved behov. På
denne måten kan departementet sørge for at veilederen oppdateres i forbindelse med nye
lov- og forskriftsbestemmelser, ny rettspraksis fra EU-domstolen og norske domstoler, ny
KOFA-praksis mv.
Veilederen er omfattende, og det er gitt veiledning til de fleste av reglene i
anskaffelsesforskriften. Departementet planlegger imidlertid å utarbeide ytterligere veiledning
til anskaffelsesforskriften. Hvilke temaer dette gjelder er angitt i veilederen, og omfatter blant
annet unntak fra anskaffelsesforskriften, blandede kontrakter og rammeavtaler. Disse
veiledningstekstene vil bli lagt inn i veilederen når de blir klare.

Veilederen finner du her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/df547bb0f73d43d9b90756002473f680/veileder-tilreglene-om-offentlige-anskaffelser002.pdf

Forslag til ny personopplysningslov
Justis- og beredskapsdepartementet, pressemelding 23.03.2018 Nr: 20 – 2018

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny personopplysningslov som styrker personvernet
og skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.
Ny teknologi gir nye muligheter for innsamling og bruk av informasjon om enkeltmennesker.
Da må vi sørge for å ivareta personvernet. Den nye loven gir et godt vern for den enkelte,
sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Per Sandberg (Frp).
Lovforslaget viderefører hovedprinsippene i den gjeldende personopplysningsloven, men
styrker personvernet på viktige punkter:
• Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. Den som ber om
samtykke til å bruke opplysninger skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan
personopplysningene skal brukes.
• Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det vil ikke være lov å samle
inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det ikke lenger er
behov for, skal slettes.
• Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes.
• Det innføres en rett til å ta med seg personopplysninger fra en virksomhet til en annen.
• Den enkelte får rett til å protestere mot behandling av sine personopplysninger.
• Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne basert på
en helautomatisert behandling av personopplysninger.
• Det vil blir adgang til å ilegge et betydelig høyere gebyr ved overtredelse av reglene
Virksomhetene får et større ansvar for å ivareta personvernet, og må jobbe systematisk for å
sikre at personopplysningene behandles i tråd med regelverket, sier Sandberg.
Loven implementerer EUs personvernforordning, som skal sikre et felles
personvernregelverk i Europa. Også aktører utenfor EU vil bli omfattet av det europeiske
regelverket når de tilbyr varer og tjenester til personer i EU/EØS.
Loven vil settes i kraft når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Forslag til
innlemmingsbeslutning ligger for tiden til behandling i EU. Det er usikkert om loven vil settes i
kraft 25. mai 2018, da prosessen i EU vil kunne ta noe tid og med det forskyve ikraftsettingen
noe.

Orientering fra revisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
02.05.2018

Saknr
06/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/256 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Notat og beretning og nummerert brev 2017
Saksopplysninger

·

Kontrollutvalget ber revisor gå igjennom revisjonen av regnskapet og gjerne
med eksempler opp mot regnskapet for å gi kontrollutvalget en regnskapskyndig
veiledning og fortolkning, slik at kontrollutvalget skal kunne stille rådmannen
gode spørsmål om fjorårets regnskap og årsberetning.
· Kontrollutvalget ønsker også at revisor går igjennom sitt valg av
revisjonstilnærming for regnskapet 2017.
· Hvordan er rådmannens egenkontroller testet?
·

Hvilke opplysninger i årsberetningen har revisor kontrollert opp mot
regnskapet?

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de
midlene som er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens
årsmelding - hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er
oppnådd. Sammen utgjør disse derfor de viktigste dokumentene en kommune avgir i
løpet av året.
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver med hensyn til årsregnskap og årsberetning er å
gi en uttalelse til disse dokumentene. Det er derfor viktig at kontrollutvalget får en
gjennomgang fra revisor vedrørende revisors arbeid med regnskapsrevisjon 2017,
før rådmannen gir sin presentasjon.
Det kan bli gitt informasjon om interne forhold hos revisor. Da lukkes møtet, jf.
forvaltningslovens § 13.

Orientering fra rådmannen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
02.05.2018

Saknr
07/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/256 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering
Saksopplysninger

·
·
·

Kontrollutvalget har innkalt rådmannen til å orientere om årsregnskapet og
årsberetning for 2017.
Rådmannen orienterer kontrollutvalget om aktuelle saker.
Kontrollutvalget avslutter møte ved å besøke nybygd omsorgsleiligheter.

Vedlegg:
Se orientering fra revisor.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Det er viktig at kontrollutvalget og rådmannen har en god dialog. Kontrollutvalget vil
her få en orientering om årsregnskapet og årsberetning for 2017.
Kontrollutvalget kan stille spørsmål. Det vil gi kontrollutvalget et godt innblikk i
beretning og regnskapet for Lierne kommune.

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
02.05.2018

Saknr
08/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/256 - 3
1. Kontrollutvalgssekretariatets
innstilling
Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til Lierne kommunes årsregnskap for
2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Vedlegg
Uttalelser til årsregnskapet 2017
Saksopplysninger
Årsregnskapets funksjon gjør rede for tilgangen på, og anvendelsen av de midlene som har
vært stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsberetning - hvor
det redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er oppnådd. Sammen utgjør disse
noen av de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet for 2017
Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr. 1 426.000. Regnskapet viser at de
samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis kr. 202 693 000 og
kr. 205 946 000, noe som ga et brutto driftsresultat på kr 3 253 000.-.
Driftsregnskapet – nøkkeltall (alle tall i 1000 kr)
Regnskap
2016
Til fordeling drift
130 971
Netto driftsresultat
4 800
Bruk av tidligere års
17 134
avsetninger
Årets avsetninger
10 908

Budsjett
2016
132 328
11 332
18 999

Regnskap
2015
116 596
4 867
11 051

7
667
-

14 902

Regnskapsmessig mindre
1 426
1 016
forbruk
Investeringsregnskapet for 2017
Investeringsregnskapet for 2017 er gjort opp i balanse med et en sum på kr 38 996 000.-.
Noter til regnskapet
Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for
forståelsen av regnskapet. Revisor har uttalt seg om foreslåtte endringer.
Årsberetningen
Kommunens årsberetning for 2017 redegjør for kommunens drift og aktivitet gjennom året.
Om frister for årsavslutningen
Følgende frister gjelder, jfr. Forskrift om årsregnskap og årsberetning og Forskrift om revisjon
i kommuner og fylkeskommuner:

·
·
·
·

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.

Revisjon
Lierne kommunes 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.
Dersom revisor avdekker mangler eller svakheter gjennom revisjonen av regnskapet, vil
revisor etter en fast og innarbeidet praksis sende et revisjonsnotat til administrasjonssjefen
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 under orientering fra revisor.
Enkelte forhold anser lovgiver som så vesentlige at revisor skriftlig skal påpeke dem overfor
kontrollutvalget, med kopi til administrasjonssjefen. 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. Lierne kommune vil på sin side ha en tilsvarende plikt til å utbedre de påpekte
mangler og svakheter.
Ved vesentlige mangler og svakheter ved økonomiarbeidet og regnskapsføringen
(årsregnskapet), vil revisor måtte avgi sin revisjonsberetning med forbehold for virkningen av
disse. Er summen av avdekkede feil omfattende vil revisor ikke kunne anbefale at
regnskapet blir godkjent slik det foreligger (negativ revisjonsberetning).
Revisjonsberetningen
Revisor har avgitt revisjonsberetning den 05.04 2017. Samtidig har revisor sendt Brev nr. 1 2016 vedrørende for sent avlagt regnskap.
Revisor mener 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.

Konrollutvalgets 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.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Revisjonsberetningen er avgitt, selve regnskapet uten bemerkninger, samtidig har revisor
sendt Brev nr. 1 -2017 vedrørende for sent avlagt regnskap. Saksbehandler har intet å
bemerke.
Det anbefales at kontrollutvalget avgir en uttalelse i tråd med forslaget gitt i vedlegg. Forslag
til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet følger vedlagt.

LIERNE KOMMUNE

Kontrollutvalget

Lierne kommunestyre
7882 Nordli

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL LIERNE KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG
BERETNING FOR 2017
Kontrollutvalget har i møte den 02.mai 2018, under sak 18/919, behandlet Lierne kommunes
årsregnskap og årsberetning for 2017. Årsregnskapet består av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter, samt noter. Sammen med
regnskapet foreligger rådmannens årsberetning for 2017 og revisjonsberetning avgitt av
Revisjon Midt Norge SA.
I forbindelse med gjennomgangen av regnskapet har kontrollutvalget fått muntlig orientering
fra fagansvarlig for kommunens regnskap og rådmannen. Kontrollutvalget har fått alle de
opplysninger og dokumenter som de har bedt om.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner
og noter vil tilfredsstille brukernes informasjonsbehov med revisors foreslåtte justeringer i
revisjonsnotat 2017. Det vil da gi et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen omfatter.
Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler.
Kontrollutvalget har merket seg nummerert brev nr. 1 – 2017 vedrørende for sent avlagt
årsregnskap.
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 12.04.
2017 av Revisjon Midt Norge AS, har kontrollutvalget ingen merknader til Lierne kommunes
årsregnskap for 2017.
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskap kan fastsettes som Lierne kommunes
årsregnskap for 2017.

Lierne 02. mai 2017

Arnodd Lillemark
Leder

Kopi til formannskapet

Oddny Aagård Aamo

Tore Solstad

