Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Røyrvik kommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:

08.05.2018 Kl 10:00 – 13.00

Møtested:

Kommunehuset / 3,etage

Møtedeltakere:
Nils Enar Bertil Jønsson
Eva Bendikke Bräkkfjell Jåma
Rune Skåren
Jostein Namsvatn

Kopi: Revisjon Midt Norge SA, Rådmannen og ordfører.

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 95985 828, eller e-post: Jorunn.sund@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer 30.04.2018

Nils Enar Bertil Jønsson (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Jorunn Sund
kontrollsekretær,
Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18

Sakstittel
Referatsaker 08.05.2018
Skatteoppkreverfunksjon
Orientering fra revisor
Orientering fra rådmannen
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2017

Referatsaker 08.05.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune
Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/92 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Endring av fast kommunestyremedlem
Møteprotokoll - Representantskapet - 16.04.2018(36337)
Domssamlingen til Transparency International Norge
Forslag til ny personopplysningslov
Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018
Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Etablering av nytt revisjon selskap
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Endring av fast kommunestyremedlem
2. Møteprotokoll - Representantskapet - 16.04.2018(36337)
3. Domssamlingen til Transparency International Norge
4. Forslag til ny personopplysningslov
5. Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018
6. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
7. Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
8. Etablering av nytt revisjon selskap

Møtedato
08.05.2018

Saknr
07/18

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Sissel Anita Ditløv <Sissel.Anita.Ditlov@royrvik.kommune.no>
26. april 2018 13:41
Anders Selliås
Rune Skåren; Mari Charlotte Hagerup; Jorunn Sund
Endring av fast kommunestyremedlem
SKM_C654e18042613420.pdf

Hei
Her kommer Melding om vedtak; Permisjon fra verv i kommunestyret Røyrvik kommune

Jijnjh heelsegh / Med hilsen
Sissel Anita Ditløv Hanssen
Våarhkoeb/Tjaelije / Arkivansvarlig/Sekretær
Tlf: 743 36 304
e-post: sissel.anita.ditlov@royrvik.kommune.no <mailto:sissel.anita.ditlov@royrvik.kommune.no>

Møteprotokoll - Representantskapet
Møtedato/tid:

16.04.2018 kl 11:00 – 11:35

Møtested:

Scandic Hell hotell

Møtende medlemmer:
Kjell Inge Selbekk, Agdenes kommune
Trine Haug, Frosta kommune
Berit Flåmo, Frøya kommune
Skjalg Åkerøy, Grong kommune
Bjørg Reitan Bjørgvik, Hitra kommune
Hege Nordheim-Viken, Høylandet kommune
Ida Stuberg, Inderøy kommune
Pål Sture Nilsen, Klæbu kommune
Robert Svarva, Levanger kommune
Bente Estil, Lierne kommune
Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune
Vibeke Mehlum, Meldal kommune
Gunnar Krogstad, Melhus kommune
Kari Anita Furunes, Meråker kommune
Aina Bogen, Midtre Gauldal kommune
Steinar Lyngstad, Namdalseid kommune
Arnhild Holstad, Namsos kommune
Stian Brekkvassmo, Namsskogan kommune
Rune Arstein, Nærøy kommune
Roald Furuli, Orkdal kommune
Per Olav Tyldum, Overhalla kommune
Arnstein Trøite, Selbu kommune
Jon P. Husby, Skaun kommune
John Lernes, Snillfjord kommune
Oddvar Vigdenes, Stjørdal kommune
Randi Dille, Trøndelag fylkeskommune
Odd Gulbrandsen, Tydal kommune
Bjørn Iversen, Verdal kommune
Anders Lindstrøm, Verran kommune
Arne Skorstad, vara, Flatanger kommune
Gunn Ågot Leithe, vara, Fosnes kommune
Ola Kristian Johansen, vara Snåsa kommune
Stein Erik Aalberg, vara, Steinkjer kommune
Forfall:
Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger kommune
Trygve Jonny Sandvik, Fosnes kommune
Jostein Tetlie, Hemne kommune
Per Helge Johansen, Leka kommune
Hans Oskar Devik, Røyrvik kommune
Tone Våg, Snåsa kommune
Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune

Arkivsak: 18/214
Merknader: : Ingen merknader til innkalling og sakliste.
33 av 36 eierkommuner til stede, 97 % av stemmene i selskapet er representert.
Eva Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS, ble valgt til referent.
Hege Nordheim-Viken og Bjørn Iversen ble valgt til å underskrive protokollen.
Styreleder Gunnar Alstad orienterte om selskapet i starten av møtet.

Sakliste:
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18

Saktittel
Regnskap og årsberetning for 2017
Budsjettrammer 2019 og økonomiplan 2019-2022
Strategi for Konsek Trøndelag
Valg av revisor for regnskapsåret 2018
Leveranseavtaler for sekretariatstjenester til kontrollutvalgene
Ressursbruk Konsek Midt-Norge IKS 2015-2017

Sak 01/18 Regnskap og årsberetning for 2017
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
01/18

Innstilling til representantskapet
Representantskapet fastsetter årsregnskap for 2017 for Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet
for 2017 på kr 249.708,62 til konto annen egenkapital.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Representantskapet fastsetter årsregnskap for 2017 for Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet
for 2017 på kr 249.708,62 til konto annen egenkapital.

Sak 02/18 Budsjettrammer 2019 og økonomiplan 2019-2022
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
02/18

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2019 med en samlet ramme på
kr 10 002 000 og økonomiplan 2019-2022.
2. Representantskapet vedtar fordeling av honorar fra deltakerne for 2019 i tråd med
vedlegget.
3. Representantskapet ber styret om å legge fram et budsjett og en økonomiplan i
neste representantskapsmøte der det er tatt hensyn til effektene av
kommunereformen, herunder en ny modell for honorarfordeling.
Behandling:
Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte og svarte på spørsmål fra representantskapet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Representantskapet vedtar budsjett for 2019 med en samlet ramme på kr 10 002 000 og
økonomiplan 2019-2022.
2. Representantskapet vedtar fordeling av honorar fra deltakerne for 2019 i tråd med
vedlegget.
3. Representantskapet ber styret om å legge fram et budsjett og en økonomiplan i neste
representantskapsmøte der det er tatt hensyn til effektene av kommunereformen,
herunder en ny modell for honorarfordeling.

Sak 03/18 Strategi for Konsek Trøndelag
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
03/18

Innstilling til representantskapet
1. Representantskapet vedtar strategiplan for Konsek Trøndelag.
2. Representantskapet ber styret og daglig leder lage en handlingsplan på bakgrunn av de
overordnete målene og strategiene.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Representantskapet vedtar strategiplan for Konsek Trøndelag.
2. Representantskapet ber styret og daglig leder lage en handlingsplan på bakgrunn av de
overordnete målene og strategiene.

Sak 04/18 Valg av revisor for regnskapsåret 2018
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
04/18

Innstilling til representatskapet
Revisjon Fjell IKS tildeles revisjonsoppdraget for 2018 og 2019 med mulighet for inntil to års
forlengelse.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Revisjon Fjell IKS tildeles revisjonsoppdraget for 2018 og 2019 med mulighet for inntil to års
forlengelse.

Sak 05/18 Leveranseavtaler for sekretariatstjenester til kontrollutvalgene
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
05/18

Innstilling til representantskapet
Representantskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte representantskapet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 06/18 Ressursbruk Konsek Midt-Norge IKS 2015-2017
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Innstilling til representantskapet
Representantskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte representantskapet.

Saknr
06/18

Domssamlingen til Transparency International Norge
foreligger i oppdatert versjon (2003 - 2017).

http://transparency.no/wp-content/uploads/Dommssamling2018.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.

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

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

Eierkommuner i Konsek Trøndelag IKS
v/ordfører og leder i kontrollutvalget

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/15-1
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 26.01.2018

Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Fra årsskiftet har 36 kontrollutvalg i Trøndelag blitt eiere av et "nytt" sekretariat for
kontrollutvalgene sine, Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er en fusjon av Komsek Trøndelag
IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i Trondheim, det har 9 ansatte
i 8,6 årsverk. Dette gjør selskapet til det største kontrollutvalgssekretariatet i nasjonal
sammenheng, målt i så vel eiere som antall ansatte. Hovedkontoret ligger på Steinkjer,
avdelingskontoret i Trondheim. Undertegnede er ansatt som daglig leder fra 1. februar 2018..
Hva betyr endringene for eierne og kontrollutvalgene?
• Nettadressen er ny for mange: www.konsek.no.
• Sekretariatet driver fullelektronisk saksbehandling. Det innebærer blant annet at
dokumentene våre blir signert elektronisk og at det ikke lenger er nødvendig å
signere møteprotokoller.
• Utseendet på møteinnkallinger og -protokoller vil gjennomgå forandringer i løpet av
våren.
• På grunn av nyansettelser og nødvendige omrokkeringer i sekretariatet, vil enkelte
kontrollutvalg få ny sekretær.
Konsek Trøndelag vil i løpet av året samordne arbeidsmetodikk og rutiner mellom de to
kontorene. I dette arbeidet skal vi hente det beste fra de to fusjonerte sekretariatene for å
levere kostnadseffektive tjenester med god kvalitet. Vi har bred kompetanse på områder som
er viktige for våre eiere; jus, økonomi, revisjon, samfunnsvitenskap og kommunal forvaltning.
Vi skal legge til rette for at kontrollutvalgene får nytte av hele kompetansespekteret og
videreutvikle kvaliteten på tjenestene.
Vi ønsker å ha en god dialog med eierne og brukerne våre og hører gjerne fra dere dersom
dere har spørsmål, kommentarer, eller ønsker at daglig leder skal orientere kommunestyret
om selskapet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
påtroppende daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Skatteoppkreverfunksjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
08/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/239 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 i kommunen til orientering.
1. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 i kommunen til
orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.
Vedlegg
Årsrapport Røyrvik 2017
Kontrollrapport 2017 skatteoppkreverfunksjonen i Røyrvik
Saksutredning

Skatteoppkreverens redegjørelse om kommunes skatteregnskap for 2017
Den totale skatteinngangen for året 2017 til fordeling mellom skattekreditorene
utgjorde
kr.42 334 281.- Kommunens andel av den samlede skatteinngang er på kr. 12 378
344.- mot kr. 12 455 491 i 2016. Dette gir en mindre nedgang på kr. 77 147.- i forhold
til fjordåret.
Tallmaterialet er nærmere utdypet og forklart i skatteoppkrevers redegjørelse.
Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider
hvert år en kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til
kontrollutvalget.
Grunnlaget er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne” av 01.02.
2011. Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd
tilfredsstillende i forhold til regelverket på disse områdene:
•
•
•
•

Internkontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontroller skattekontoret har gjennomført, har de ikke avdekket
vesentlige svakheter og alt vesentlig og utførelse er i samsvar med gjeldende regler
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret ifølge kontrollrapport i brev
fra skatteetaten.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Skatteetatens kontrollrapport 2017 og Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 tas til
orientering.

Orientering fra revisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Røyrvik kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
09/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/239 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Underskrevet revisjonsnotat 2017 (002)
Underskrevet revisors beretning og nr brev 1-2017 (002)
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 Røyrvik kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
10/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/239 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Ikke trykte vedlegg

Røyrvik kommunes årsregnskap og årsberetning 2017. (sendt ut av kommunen)
Saksopplysninger

Kontrollutvalget har innkalt rådmannen til å orientere om årsregnskapet og
årsberetning for 2017.
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 Røyrvik kommune.

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

Møtedato
08.05.2018

Saknr
11/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/239 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til Røyrvik 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
Saksutredning

Årsregnskapets funksjon er å gjøre 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 i balanse. Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter
og driftsutgifter var på henholdsvis kr. 90 359 996.- og kr. 85 486 903.- noe som ga
et brutto driftsresultat på kr 4 873 93.Driftsregnskapet – nøkkeltall (alle tall i 1000 kr)
Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års
avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig
mer/-mindreforbruk

Regnskap 2017
51 568 717
2 717 787

·

8 250 354
10 968 162
21

Budsjett 2017
51 758 933
392 164
-8 452 366
8 844
500
-30

Regnskap 2016
48 540 798
4 254 597
-6 454 563
107 9 156
-2

Investeringsregnskapet for 2017
Investeringsregnskapet for 2017 er gjort opp med i balanse hvor
finansieringsbehovet var på kr. 62 797 634.- .
Noter til regnskapet
Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning
for forståelsen av regnskapet. I revisjonsnotatet for 2017 fra revisor er enkelt noter
kommentert med mangler / feil. Viktig at noter er riktige for å gi et riktig bilde av
regnskapet.
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.

Årsberetningen
Kommunens årsberetning for 2017 redegjør for kommunens drift og aktivitet gjennom
året.
Her vil vi bemerke at beretningen mangler flere av de forhold som forskriften hjemler
den skal omhandle. Omtalt i revisjonsnotatet for 2017.
Revisjon

Røyrvik 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.
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. Røyrvik kommune vil på sin side ha en tilsvarende plikt til å utbedre
de påpekte mangler og svakheter. Røyrvik kommune har for regnskapsåret 2017 fått
nummerert brev. Det er to forhold som er beslyst i brev nr 1 – 2017.
• For sent avlagt årsregnskap for 2017.
• Avslutning av drifsregnskapet.

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).
Revisor har avgitt revisjonsberetning den 09.04.2017. Revisjonsberetningen er avgitt
med forbehold. Kontrollutvalget har mottatt nummert brev nr. 1 – 2017 fra revisor i
forbindelse med revisjonen av årsregnskapet.
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.
Saksbehandlers vurdering
Revisjonsberetningen er avgitt med merknader / forbehold. Revisjonen har sendt
nummerert brev nr. 1- 2017 vedrørende for sent avlagt årsregnskap for 2017 for
Røyrvik kommune og revisor har omtalt avslutning av driftsregnskapet ikke er iht
forskrifter om årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget har også sett på/
gjennomgått revisjonsnotatet for 2017. Det er flere punkter i revisjonsnotatet
rådmannen må få orden på i 2018 regnskapet.
Det anbefales at kontrollutvalget avgir en uttalelse i tråd med forslaget gitt i vedlegg.
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet følger vedlagt.

RØYRVIK KOMMUNE

Kontrollutvalget

Røyrvik kommunestyre
7898 LIMINGEN
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL RØYRVIK KOMMUNES ÅRSBERETNING OG
ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Kontrollutvalget har i møte den 08. mai 2018 under sak 18/829 behandlet Røyrvik kommunes
årsregnskap 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. I tillegg har kontrollutvalget gått igjennom
revisjonsnotatet til regnskapet for 2017.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsberetningen og årsregnskapet med
tilhørende spesifikasjoner og noter må forbedres for å tilfredsstille brukernes
informasjonsbehov og for å gi et riktig inntrykk av forholdene.
Kontrollutvalget påpeker at revisor har sendt brev nr.1 – 2017 vedrørende to forhold. Det
gjelder for sent avlevert årsregnskap for 2017 for Røyrvik kommune og forhold angående
avslutning av driftregnskapet.
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen og revisjonsnotatet til
årsregnskapet, datert 09.04. 2018 av Revisjons Midt Norge SA, har kontrollutvalget ingen
merknader til Røyrviks kommunes årsregnskap for 2017.
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskap kan fastsettes som Røyrvik kommunes
årsregnskap for 2017.
08. mai 2017
Nils Enar Bertil Jønson

Eva Bendikke Bräkkfjell Jåma

Rune Skåren

Jostein Namsvatn

Kopi til formannskapet

