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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

Råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing
KS 05.04.2018

Det er mye å huske på når kommuner skal slås sammen. Vi har derfor laget en veileder til
offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing, i håp om at dette vil gjøre det hele mer
oversiktlig. Her ser du hovedpunktene fra veilederen i en kortfattet form.
Fra 1. januar 2020 vil Norge bestå av 11 fylkeskommuner og 354 kommuner. Det betyr at det
er mange kommuner og fylkeskommuner som skal slås sammen innen den tid.
Ved kommunesammenslåing vil hver kommune ha sin egen kontraktsportefølje. Kommunene
kan ha helt eller delvis overlappende avtaler, avtaler med ulik varighet og de kan ha
kontrakter med ulike leverandører og på ulike fagsystemer.
Rådene i kortversjon
1. Kartlegge kommunens kontraktsportefølje
Gjør en «due dilligence», slik som private aktører gjør når de vurderer å kjøpe et selskap:
Sjekk hvilke kontrakter kommunen har inngått, når de løper ut og hvilke
oppsigelsesmuligheter som eventuelt finnes. Lag en overordnet strategi for innkjøp, inkludert
tidsløpet. Hva er kritisk for sammenslåing, og hva kan eventuelt vente? Koordiner arbeidet i
de ulike kommunene.
2. Legg inn endringsklausuler i fremtidige kontrakter
Dette gjelder både klausuler som gjør det mulig å utvide og videreføre kontrakten ved en
eventuell kommunesammenslåing, og klausuler som gir kommunen mulighet til å si opp
kontrakten hvis dette skjer.
3. Vurder innkjøpssamarbeid med de kommunene det kan være aktuelt å slå seg sammen
med.Dette har fungert godt ved tidligere kommunesammenslåinger. Kommunene vil da ofte
ha inngått likelydende avtaler med samme leverandør, noe som gjør situasjonen enklere
dersom kommunene senere skulle bli slått sammen.
Slike avtaler kan da også inneholde endringsklausuler om at for eksempel avtalene for
kommune A, B og C forenes og overdras til det nye rettssubjektet når sammenslåingen skjer.
4. Publiser en intensjonskunngjøring
Dersom det er usikkert om den ønskede endringen er innfor den lovlige endringsadgangen,
gjør dere en intensjonskunngjøring. En intensjonskunngjøring er en sikkerhetsventil for
oppdragsgiver.
I intensjonskunngjøringen kan for eksempel oppdragsgiver varsle om en utvidelse av
kontraktens volum. Det skal gis en begrunnelse for at endringen er å anse som lovlig, og det
skal være en karensperiode på minst ti dager. I karensperioden har interesserte leverandører
muligheten til å stanse kontraktsinngåelsen.
Utlyse nye konkurranser
Avslutningsvis vil vi også minne om at det ofte kan være fordeler ved å bryte opp
eksisterende leverandørrelasjoner og utlyse nye konkurranser. Konkurranse om kontrakter
vil i mange tilfeller kunne gi bedre og rimeligere leveranser. En stor kommunes
forhandlingssituasjon vil også ofte være bedre enn en for en liten kommune.

Veiler finner du her:
http://www.ks.no/globalassets/a-marianne/kommunesammenslaing-oganskaffelsesregelverket.pdf?id=102312

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
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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

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Bidrar til forbedring
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Svein Vikestad

Namsskogan kommune
Rådmannen
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7735 Steinkjer
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Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658
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T +47 907 30 300

REVISJONSNOTAT 2017
1 Innledning
Vi viser til revisjonsberetning for Namsskogan kommunes regnskap for 2017, datert 13.04.2017
Vi gjør oppmerksom på at det er revisjonsberetningen som skal følge regnskapet fram til behandling i
kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre. Dette revisjonsnotatet er ment som en orientering og
eventuelt oppfølging av administrasjonen. Kopi av notatet vil bli oversendt kontrollutvalget til orientering.

Kopi av revisjonsberetningen vil i samsvar med økonomiforskriftene bli oversendt direkte fra revisjonen
til formannskap og kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal behandle regnskapssaken i møte mai måned
2017.
Årsaken til dette brevet er at vi i tillegg til revisjonsberetningen ønsker å gi enkelte kommentarer og
vurderinger til kommunens regnskap.

2. Forhold tatt opp i nummerert brev til kontrollutvalget
Ifølge forskrift om revisjon § 4 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i nummerert
brev til kontrollutvalget. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold som kan medføre
feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll.
For Namsskogan kommune er følgende to forhold tatt opp i nummerert brev 1/2017:
For sent avlagt regnskap
Fristen for avleggelse av årsregnskap er 15.2. Vi mottok årsregnskapet den 14.3.2018. Ettersom vi har
vært i stand til å avlegge vår revisjonsberetning innen fristen den 15.4. vil for sen avleggelse bli omtalt i
revisjonsberetningen under andre forhold.
Manglende kvalitetssikring og dokumentasjon av regnskapet
Vi skal i revisjonsberetningen uttale oss om hvorvidt 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. Herunder at kommunen forholder seg til
bokføringslovens bestemmelser. Bokføringsloven har nå vært gjeldende for kommunene fom 2011.
Forholdet rundt manglende dokumentasjon og avstemming av balanseposter er tatt opp i
revisjonsnotat hvert år siden 2013.

Etter bokføringslov og forskrift skal alle balanseposter avstemmes og dokumenteres med mindre de er
ubetydelige. Det skal eksistere kontrollspor mellom balansepostene og tilhørende dokumentasjon.
Ved avleggelse av regnskapet skal regnskapet være avstemt og dokumentert. Flere av
balansekontoene er først avstemt og dokumentert i ettertid, etter at vi har etterspurt avstemminger og
det er også balanseposter hvor det ikke foreligger noen avstemming/dokumentasjon.
Vi ser også at forhold som er omtalt i tidligere års revisjonsnotat fortsatt ikke er korrigert i regnskapet for
2017. Da har det i realiteten ikke vært noen kvalitetssikring av regnskapet.
Forholdet er omtalt under «Konklusjon om registrering og dokumentasjon» i revisors beretning.

3. Driftsregnskapet
3.1 Selvkost
Regnskapet for selvkostansvarene 4500/4501 Vann og 4511 Tømming av private slamavskillere er
ikke korrekt.
Ansvar 4500/4511 skulle samlet vist et overskudd på kr 2.973 mens regnskapet viser et overskudd på
kr 102.184,-.
Ansvar 4511 skulle vist et overskudd på kr 99.240 mens regnskapet viser kr 0,-.
Differansene viser at det har skjedd en feilføring mellom ansvarene. Således er
fondsavsetningen/memoriaføringen korrekt.
Indirekte kostnader selvkostområdet er beregnet til kr 166.000,- . Vi kan ikke se at disse er belastet
var-området da det er foretatt en bokføring som er ført både debet og kredit art 16900.
Namsskogan kommune har gått til innkjøp av Momentum selvkost, slik at vi for ettertiden skal
få selvkostområdene beregnet korrekt. Programmet ble innkjøpt i 2017 og i 2018 skal dette
være på plass.
3.2 Lønn periodisering
Innføring av A-ordningen har medført at lønnsutbetaling skjer etter kontantprinsippet.
Kontantprinsippet innebærer at en inntekt skattlegges det året da beløpet utbetales eller ytelsen
mottas. For en del av kommunens lønnsutgifter medfører dette at utbetalingsdato og
opptjeningsmåneden/-år ikke er den samme. Hvis utbetalingsdato ikke endres må det foretas en
periodisering i regnskapet ved at det avsettes for påløpt lønn i 2017. Dette er for så vidt ingen endring
fra tidligere, men kravet til anordning av utgifter medfører at vi er nødt til å kreve endringer på dette
området.
Periodisering gjennomføres for andre type utgifter i kommunens regnskap, og fordi lønnsutgiftene
utgjør såpass store beløp og vil kunne variere mye fra år til år, må det fra og med regnskapsåret 2018
foretas periodisering.
Det anbefales å opprette egne kontoarter for periodiseringstransaksjonene. Dette vil gjøre det enklere
å følge opp ved avstemming av lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift, samt utarbeidelse av skjema
RF-1022. Periodiseringen må dokumenteres enten med kopi av rapport for lønnskjøring i januar eller
ved henvisning til denne. I forbindelse med utarbeidelse av RF-1022, gjør vi oppmerksom på at
påløpte lønnsutgifter skal tas med i skjemaet på lik linje som påløpte feriepenger.
I Visma HRM finnes det en egen rapport for periodisering av lønn som heter Periodisering av lønn.
Med denne rapporten er det mulig å lage regnskapsbilag for periodisering av lønnstransaksjoner på
en enkel måte.

Anbefalingene er tatt opp med IN lønn og anbefalingene tas til etterretning.
3.3 Kjøp av konsesjonskraft
På art 14703 er det kun utgiftsført 3 terminer kjøp av konsesjonskraft fra NTE. Kjøp 4 termin er
belastet regnskapet for 2018 og utgjør en nettoutgift på kr 770.601,-. Tas til orientering. Må
hensyntas ved budsjettrevidering i mai/juni.
3.4 Ressurskrevende tjenester
Det er inntektsført/balanseført et for høyt beløp mht tilskudd ressurskrevende brukere 2017. Beløpet
er kr 369.000,- høyere enn det innsendt krav tilsier. Tas til orientering.

4. Balanseregnskapet
4.1 Anleggsmidler
I september 2017 ble det foretatt en sammenligning mellom det som var lagt inn i anleggsmodulen og
det som var UB i regnskapet for 2016. Vi fant da et avvik på kr. 1.656.576,- Det ble i e.post spurt om
årsaken til avviket – konkret tilbakemeldig ble ikke gitt.
Ved årsavslutning 2017 er det foretatt tilsvarende kontroll og en får samme avvik. Detaljert
gjennomgang viser:
Balansen
224* 5 år
224* 10 år
224* 20 år
227* 20 år
227* 40 år
227* 50 år
SUM

kr 1.602.077,76
kr 7.056.866,72
kr 2.056.846,kr 2.717.390,91
kr 69.932.083,51
kr 124.656.685,52
kr 208.021.950,42

Anleggsmodul
A
kr
655.977,B
kr 7.892.589,C
kr 1.886.759,C1
kr
3.171.183,20
D+D1 kr 68.102.177,38
E
kr 124.656.686,20
kr 206.365.371,78

Avvik
kr 946.100,76
kr - 835.722.28
kr
170.087,kr -453.795.29
kr 1.829.906,13
kr 0,68
kr.1.656.578,64

Vi har i en årrekke kontrollert at aktiveringer har skjedd korrekt i balansen og vil i utgangspunktet tro at
balansetallene er korrekte. Med det som utgangspunkt synes det som det er anleggsmidler som ikke
er lagt inn i ny modul for anleggsregnskap.
Det må sørges for samsvar mellom balansetallene for anleggene og anleggsmodulen.
Avskrivninger anleggsmidler.
Det er anleggsmodulen som er utgangspunktet for avskrivningene. Balansen viser noe høyere
grunnlagstall og ville således gitt noe større avskrivninger. Påvirker ikke regnskapsresultatet.
Anleggsmodulen vil bli korrigert slik at balansetallene for anleggene og anleggsmodulen er i
samsvar.
4.2 Formidlingslån
Ekstraordinære avdrag avsatt til fond tidligere år er innbetalt i 2017. Årets ekstaordinære avdrag,
kr 434.270,09 er imidlertid ikke avsatt på fond eller innbetalt som ekstraordinære avdrag.

4.3 Fond
Disposisjonsfond
I balansen under disposisjonsfond inngår det en konto 5610150 Opplæringsplan/kompetansmidler, kr.
183.100,-. Dette er et eget disposisjonsfond som vi ser er lagt inn i Agresso ved oppstart i 2004, uten

senere bevegelser. I og med at dette er frie midler kunne fondet vært tillagt det generelle
disposisjonsfondet. Dette er også kommentert i tidligere års notat.
Dette fondet er det ikke foretatt noe på fordi midlene skal brukes når endelig kompetanseplan for
Namsskogan kommune er rullert og vedtatt.
Bundne driftsfond
Av 35 bundne driftsfond er det 19 hvor det ikke har vært bevegelser i 2017. Av disse er det flere som
har utgangspunkt i avsetninger fra 2005 eller tidligere. Fonds det ikke har vært bevegelser på de siste
tre år må gjennomgås og vurderes mht inntektsføring og avsetning til disposisjonsfond. Oftest er
årsaken at prosjektene er finansiert opp med driftsmidler. Samme forhold er tatt opp i tidligere års
revisjonsnotat. I 2016 der det ble gitt tilbakemelding på at det ville bli tatt en gjennomgang av fondene.
Det synes ikke å være gjennomført/fullført en slik gjennomgang.
Dette er blitt tatt opp flere ganger med enhetene som har ansvaret for disse fondene uten at det er blitt
gitt noen tilbakemelding.
Fond 25110424 Kartlegging og bekjempelse av fremmede arter, kr. 56.560,-.
Følgende ble tatt opp i notatet både i 2015 og 2016
Dette er et "spesielt" fond. Det er midler fylkesmannen, i samsvar med tilsagn, tidligere har overført
Namsskogan kommune. Det viser seg at dette ikke er midler til prosjekt i Namsskogan, men er "lagring"
av midler som i hovedsak nå i 2015 er overført andre kommuner etter utbetalingsanmodninger fra
fylkesmannen. I og med at dette ikke har vært kommunens midler, har føringen som bundne fond vel
ikke vært riktig. I og med at administrasjonen, ut fra mottatt tilsagn, har trodd at dette var kommunens
midler er det vanskelig å si noe på dette.
Inngående balanse i 2015 var kr. 979.000,-. Av dette er kr. 922.440,- overført andre kommuner i
2015. Resterende midler, kr. 56.560,-, sies å være gitt kommunen som betaling/kompensasjon. Må
inntektsføres når tilsagn fra fylkesmannen mottas. Kan ikke se at det er mottatt tilsagn på disse midlene.
Ubundne investeringsfond
Konto 25300910 Fond lånemidler til videreutlån har i 2015 økt fra kr. 193.928,30 til kr. 583.866,78. Dette
gjelder ekstraordinære avdrag formidlingslån og skal innbetales til husbanken. Dette skulle vært
innbetalt i 2016. I tillegg er det i 2016 avsatt kr. 141.581,69 i ekstraordinære avdrag. Dette er avsatt til
ubundet investeringsfond 25300901 . Dette er innbetalt i 2017 og det er vel i praksis brukt av

ubundet investeringsfond, men ikke av 25300910 Fond lånemidler til videreutlån. Fondet bør
nå gå inn i 2530901 Ubundet investeringsfond.
I denne sammenheng vil vi tilføye at ekstaordinære avdrag mottatt i 2017 verken er innbetalt eller avsatt
til fond.
Tas til etterretning og korrigeres.

4.4 Manglende avstemming og dokumentasjon av balanseposter
Nedenfor settes opp de balansepostene hvor vi ikke har fått noen avstemming og dokumentasjon av
postene, eller hvor det er gamle uendrede saldoer uten bevegelse. Oppramsingen nedenfor er
sammen med andre kommentarer i notatet med å underbygge forbeholdet tatt i revisors beretning
rundt manglende kvalitetssikring og dokumentasjon av regnskapet.
Manglende avstemming av balansekontoer tas til etterretnign og det utarbeides rutiner for å
kvalitetssikre og kvalitetssikre regnskapet.
4.4.1 Merverdiavgift -balansekontoer.
I balansen er det flere kontoer som vedrører merverdiavgift. For enkelte av disse har vi ikke fått
avstemminger/tilfredsstillende dokumentasjon.

Konto 21364100 Til gode mva kr. - 279.652,-. Ved forespørsel til øk.sjef og avstemming og
dokumentasjon får vil følgende svar: "Differansen her skyldes at det er en feil i termin 1 og 2, samt at 6.
termin var ført på feil konto. Dette skal være korrekt nå." Bokført for 6. termin var kr. 308.391,-. Dette
er også det beløpet som er mottatt på denne kontoen i 2018. Ingen andre føringer i 2018 på denne
kontoen som kan ha rettet opp avviket mellom 6. termin og saldo ved årsskiftet.
Konto 21364801 Avgift momskomp høy kr. 1.001,-. Økonomisjefen har ikke funnet årsaken til
differansen.
Konto 23214999 Oppgjørskonto mva kr. -255,-. Ikke mottatt avstemming/dokumentasjon.

4.4.2 Konto 23275400 Div. leverandører (årsavslutning) viser kr - 665.157.
Ikke mottatt dokumentasjon på saldo.

4.4.3 Konto 22270608 Elvekanten Ysteri – saldo kr 49.470,- Det var ikke vært noen bevegelse på
kontoen verken i 2015, 2016 eller 2017. Resterende burde vært tapsført da Elvekanten Ysteri
(opprinnelig selskap) sies å ikke eksistere lenger. Kommentert i tidligere års notat uten at det foretatt
noen korreksjon. Tas til etterretning.
4.4.4 Konto 23250002 Grong kommune
En gjennomgang av kontoen fra vår side viser at det er et mindre beløp på kr 10.000,- som feilaktig er
belastet regnskapet 2017. Må korrigeres i 2018.

5. Budsjett
Driftsbudsjettet
Fra notatet 2016: Kommunens praksis med å ta inn all bruk og avsetning av bundne fond i skjema 1A
bør endres.
I skjema 1A er det avsetning og bruk av fondsmidler som kommunestyret selv administrerer, som skal
inngå. All annen fondsbruk skal inngå i 1B. Bruk og avsetning av bundne fond styres i sin helhet av
regnskapsreglene og de forutsetninger som ligger fra tilskuddsgiver. Ved endring av praksis fra 2017
må også budsjettet reguleres.
-------------------Vi kan ikke se at det er gjort i 2017. I forbindelse med våre temadager i desember 2017 ble dette
teamet tatt opp og dokumentasjonen fra temadagen ble oversendt økonomisjefen da hun ikke deltok.
Vi forventer at budsjett og regnskap 2018 innrettes etter det som er omtalt ovenfor. Vi vil følge opp
dette i 2018.
Bakgrunnen for dette er at det var budsjettert slik for 2017 og derfor ble dette behold ved
utarbeidelse av regnskapsskjemaene for 2017. Dette er endret ved budsjetteringen i 2018.
Budsjett/budsjettkontroll
I sammenheng med kontroll av budsjettet mot kommunestyrets vedtak kommenterer vi følgende.
• Det er ikke vedtatt budsjettregulering i alle vedtak der dette forutsettes.
• Noen av budsjettreguleringsvedtakene er ikke korrekte, noe på grunn av feil utgangspunkt
i forhold til tidligere budsjettert.
• Ikke alle budsjettreguleringsvedtak er gjort etter innstilling fra formannskap slik kommuneloven
sier.
Tas til etteretning.
Budsjettavvik - regnskap
Gjennomgang/analyse av regnskapet viser at det på noen områder (eks sykeheim) ikke har vært
samsvar mellom regnskapsføring og budsjettering. Dette mener i løpet av året burde vært løst ved
budsjettendringer.

Tas til etterretning og følges opp i 2018.
6. Noter
Vi har hatt en gjennomgang både av innholdet i notene samt de formelle kravene som fremgår av
forskriften. I den forbindelse har noen få kommentarer:
Note 9 Selvkost
I og med at regnskapet ikke er korrekt så er heller ikke noten korrekt når det gjelder Vann og
slamtømming, jmf punkt 3.1.

Note 11 Anleggsregister
Noten er satt opp i samsvar med anleggsregistertet og er således ikke i samsvar med balansen.
Tidligere år er noten satt opp i tråd med balansen, noe vi har ansett som korrekt.
Jmf punkt 4.2.

Note 12 Langsiktig gjeld
Det er oppfattende krav til note for langsiktig gjeld. Vi kan ikke se at følgende forhold er omtalt:
• Hovedprinsipper for beregning av minste låneavdrag
• Forholdet mellom utgiftsført avdrag og minste låneavdrag etter KL § 50 nr 7
• Forholdet mellom årets betalte avdrag, mottatte avdrag fra videre utlån og forskutteringer og
avsatte midler på bundet investeringsfond etter KRS nr.3, i henhold til kommuneloven § 50 nr.
6e
• Når det gjelder selvfinansierende gjeld er det kun ført opp det som gjelder som grunnlag
rentekompensasjon. Lån tatt opp til selvkostområdet er ikke oppført/spesifisert

Samme forhold når det gjaldt note for langsiktig gjeld ble tatt opp både i notatet for 2015 og 2016. Vi vil
henvise til regnskapsmappen og forslag til note.

Tas til etterretning. Det bestrebes å få notene så korrekt som mulig.
7. Annet
7.1 Justeringsforskrift
Dokumentasjon vedr. bygg, anlegg m.v. – justering m.v.a. og merverdiavgiftskompensasjon.
Lov og forskrift vedr. merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon for kommuner/fylkeskommuner
krever at det skal utarbeides dokumentasjon over investeringer hvor det er krevd kompensasjon for
merverdiavgift eller vanlig merverdiavgift. Oversikten skal vise hver enkelt investering. Dette for å
kunne foreta riktig justering av mva. ved evt. salg eller endringer i bruk.
Vi har ikke mottatt slik dokumentasjon pr. 31.12.2017. Manglende dokumentasjon er etterlyst også
tidligere år. Vi forutsetter at dette ordnes i 2018. Vi har eksempel på hvordan denne kan utarbeides og
etter avtale med økonomisjefen vil denne bli oversendt.
Dette blir ordnet i 2018.
7.2 Lukking av regnskap.
Ved kontroll den 11.04.2018 fant vi at regnskapet ikke var lukket for videre bokføring. Når årsregnskapet
er avlagt skal regnskapet lukkes.

Tas til etterretning.
Svar på revisjonsnotatet ønskes innen 1.mai 2018.

Med vennlig hilsen

Heidi Galguften

Svein Vikestad

Oppdragsansvarlig revisor

Revisor
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Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
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Arkivsaknr
18/278 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering
Saksutredning
Rådmannen orienterte om:
· Årsregnskap og årsrapport 2017
· Annet

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

Møtedato
30.05.2018
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Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
30.05.2018

Saknr
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Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/278 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til Namsskogan kommunes
årsregnskap og årsberetning for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet –
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Vedlegg
KU uttalelse for 2017
Revisors beretning samt nummerert brev 1 2017 Namsskogan kommun
Saksutredning

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 mindreforbruk på kr 3 457 445. Regnskapet viser at
de samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis kr. 147 002 625, og kr.
137 229 189. noe som ga et brutto driftsresultat på kr. 9 773 435.
Driftsregnskapet – nøkkeltall
Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskap
Budsjett
2017
2017
99 148 988
98 161 616
8 743 017
4 683 990
10 988 218
11 177 268
16
15 861
273790
258
3 457 445
0

Regnskap 2016
84 407 728
13 268 863
13 268 863
19 288 743
6 997704

Investeringsregnskapet for 2017
Investeringsregnskapet for 2017 er gjort opp i balanse med et en sum på kr. 62 254
002.Noter til regnskapet
Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning
for forståelsen av regnskapet.

Revisjonsberetningen
Revisor har avgitt revisjonsberetning den 13.04. 2018. 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.
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.
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.
Namsskogan kommunes årsregnskap for 2017 er revidert av Revisjon Midt Norge
SA.
Revisor tilfredsstiller kravene stilt i kommunelovens § 79 og i forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner.
Revisor la fram sin uavhengighetserklæring og revisjonsstrategien i samme sak for
kontrollutvalget i regnskapsåret 2017. Kontrollutvalget har på denne måten påsett at
regnskapet er blitt revidert av revisor som tilfredsstiller kravene i kommuneloven § 79
(revisors uavhengighet) samt revisjons-forskriftens kap. 5 (revisors kvalifikasjoner) og
kap. 6 (krav til revisors uavhengighet og objektivitet).
Kontrollutvalget følger opp revisors arbeid bl.a. ved å motta rapporter etter
statusrapporter og orienteringer fra revisor mv.
Kontrollutvalget skal i sin uttalelse kommentere revisjonsmerknader av vesentlig
karakter og 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
Revisjonsberetningen er avgitt med forbehold, dette på grunn av funn av vesentlige mangler i
forhold til avstemming og dokumentasjon av balansekonti. Forholdet er omtalt i nummerert
brev 1-2017 til kontrollutvalget, der også for sent avlevert årsregnskap er omtalt.
Kontrollutvalget vil også poengtere at forhold som er omtalt i tidligere års revisjonsnotat,
fortsatt ikke er korrigert i regnskapet for 2017. Revisor stiller her spørsmål ved kvalitetsikring
av regnskapet.
Revisor mener likevel at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt
vesentlige er i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak. Budsjettbeløpene i
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett og opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget avgir en uttalelse i tråd med forslaget gitt i
vedlegg. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet følger vedlagt.

NAMSSKOGAN KOMMUNE

Kontrollutvalget

Til
Namsskogan kommune
v/kommunestyret
7890 Namsskogan

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NAMSSKOGAN
KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Kontrollutvalget har i møte den 30.04. 2017, behandlet Namsskogan kommunes årsregnskap
for 2017. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter samt noter. Sammen med regnskapet foreligger rådmannens
årsmelding for 2017 og revisjonsberetning avgitt av Revisjon Midt Norge SA den 13.04.2018.
I forbindelse med gjennomgangen av regnskapet har kontrollutvalget fått muntlig orientering.
Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som de 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.
Revisjonsberetningen er avgitt med forbehold, dette på grunn av funn av vesentlige mangler i
forhold til avstemming og dokumentasjon av balansekonti. Forholdet er omtalt i nummerert
brev 1-2017 til kontrollutvalget, der også for sent avlevert årsregnskap er omtalt.
Kontrollutvalget vil også poengtere at forhold som er omtalt i tidligere års revisjonsnotat,
fortsatt ikke er korrigert i regnskapet for 2017. Revisor stiller her spørsmål ved kvalitetsikring
av regnskapet.
Revisor mener likevel at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt
vesentlige er i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak. Budsjettbeløpene i
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett og opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, av revisjon Midt
Norge SA, har kontrollutvalget ingen merknader til Namsskogan kommunes årsregnskap for
2017.

Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskap kan fastsettes som Namsskogan
kommunes årsregnskap for 2017.

Namsskogan 30.04.2017.

Elisabeth Vollmo Bjørhusdal

Kåre Vik

Kopi: Formannskapet

Svein Sørum

