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Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2018, Stjørdal kommune

1. Innledning
Vi viser til revisjonsberetningen for Stjørdal kommunes regnskap for 2018, datert 12. april 2019.
Vi gjør oppmerksom på at det er revisjonsberetningen som skal følge regnskapet fram til behandling i
kontrollkomite, formannskap og kommunestyre. Dette revisjonsnotatet er ment som en orientering og
eventuelt oppfølging av administrasjonen. Kopi av notatet vil bli oversendt kontrollkomiteen til
orientering.
Revisjonsberetningen vil i samsvar med økonomiforskriftene bli oversendt direkte fra revisjonen til
formannskap og kontrollkomite.
2. Forhold tatt opp i nummerert brev til kontrollkomite
Ifølge forskrift om revisjon § 4 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i nummerert
brev til kontrollkomite. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold som kan medføre
feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll.
I Stjørdal kommune er det ikke avdekket vesentlige forhold av slik karakter, og vi har derfor ikke
utarbeidet nummerert brev til kontrollkomiteen i forbindelse med revisjon av årsregnskapet for 2018.
3. Diverse forhold
I dette avsnittet tar revisjonen opp funn og synspunkter som ikke er så vesentlige at de er omtalt i
revisjonsberetningen eller nummerert brev, men som vi mener rådmannen bør være orientert om
og/eller følge opp.
3.1 Stjørdal Museum KF
Vi ser av note 5. at det fortsatt ikke er avklaringer når det gjelder Stjørdal Museum KF. Denne saken
har gått over mange år, og vi tok den også opp i fjorårets notat. Svaret til punktet i fjorårets notat var:
«Dette vil jeg følge opp i forbindelse med høstens budsjettprosess».
Vi antar da at det i 2019 blir laget budsjett for aktiviteten som skal skje i Stjørdal Museum KF. Hvis det
ikke blir aktivitet selskapet i 2020 forventer vi at selskapet blir avviklet.

3.2 Dokumentasjon
Vi vil gjøre oppmerksom på at dokumentasjon av balanseposter eller regnskapsopplysninger i
utgangspunktet gjøres med ekstern dokumentasjon som faktura, avtaler eller årsoppgaver. Dagens
praksis med avstemming og dokumentasjon av balanse der det meste blir lagret på papir i ringperm,
er lite tilfredsstillende og tidkrevende for revisjonen og andre brukere av regnskapssystemet.

For oss hadde det vært en stor fordel om alt lå lagret elektronisk, og det hadde vært enklere å oppfylle
bokføringsloven krav om at det skal foreligger toveis kontrollspor mellom dokumentasjon,
spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering.
Hvis det for større balanseposter som består av mange posteringer/bilag i regnskapssystemet ikke er
toveis kontrollspor, bør det foreligge en avstemming som viser hvilke bilag som utgjør saldo på
balansekontoen.
For ordinære inngående faktura er det systematisk skanning eller e-faktura, men for en del andre
transaksjoner mangler det dokumentasjon av grunnlaget for transaksjonen. Eksempelvis salg av
eiendom, tilskudd og lignende. Hvis man får innarbeidet rutiner for elektronisk lagring av
dokumentasjon, vil det for alle parter være mest effektivt at også disse grunnlag blir elektronisk lageret
som vedlegg for å dokumentere transaksjonen.
Også for kommunens ledelse må det være en stor fordel for internkontroll og oversikt at all
dokumentasjon av regnskapsopplysninger er lagret elektronisk, og vi oppfordrer ledelsen til å få dette
på plass.

3.3 Anordningsprinsippet
Stjørdal kommune sier i sin prinsippnote at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i
året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. Vi ser at kommunen har fått på plass
gode rutiner for periodisering av påløpt variabel lønn. Men enkelte faste inntekter som husleie,
barnehage og SFO er fortsatt ikke periodisert.

Vi ønsker svar på punktene tatt opp i dette revisjonsnotatet innen 16. mai 2019.

Stjørdal 12. april 2019

Knut Tanem

Mali K H Østerås

registrert revisor
oppdragsansvarlig

revisor

Vedlegg: Revisjonsberetning 2018

Kopi til:
Kontrollkomite v/KonSek IKS
Økonomisjef Roar Størset
Værnesregionen v/Jan Olav Bye
Ordfører Ivar Vigdenes
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BESTILLING AV UNDERSØKELSE -TILBAKEMELDING
Vi viser til epost av 18.februar 2019 der kontrollkomiteen i Stjørdal kommune bestiller undersøkelse
knyttet til asfaltering av Ree alleen.
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune fattet i sak 1/19 følgende vedtak:
«1.Referatsakene tas til orientering.
2.Kontrollkomiteen ber revisor foreta en gjennomgang av saksgang og vedtak vedr asfaltering av
Ree alleen og gi en skriftlig vurdering til komiteens neste møte»
Revisor har notert at komiteen ønsker svar på om sak/saksgang tilfredsstiller formelle krav, og om
vedtak er truffet av riktig organ.
Skriftlig rapport vil bli levert til møte 7.juni 2019.
Vi bekrefter med dette at vi gjennomfører oppdraget innenfor rammen av bestillingen og med de
forbehold som er nevnt ovenfor. Ressursrammen vil framgå av prosjektplan. Anna Ølnes vil være
oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjonen, og kontaktperson i det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen

Unni Romstad
Fagleder forvaltningsrevisjon

Direkte  417 39 319 eller  unni.romstad@revisjonmidtnorge.no

Til kontrollkomiteen, Stjørdal kommune
Vi ønsker med dette at Kontrollkomiteen ser på hele behandlingen/saksgangen vedr. vedtak om, og nå
gjennomført asfaltering i Reealléen (KV 24).
Veien går igjennom vårt gårdstun og vi eier trærne i den delen av alléen som går over vår eiendom (gnr.111/bnr.2).
Vi har også tidligere i denne saken tatt kontakt med Kontrollkomiteen (18.07.17)
Vi reagerer på Stjørdals kommunes behandling av saken og stiller spørsmål om tiltaket er gjort i henhold til gjeldende
plan for området (ref. Reguleringsplan for KV 24, parsell Re gård-E14, Sak nr. 62/98).
Reguleringsplanen setter rammene for et samarbeid mellom Stjørdal kommune og grunneiere for å tilrettelegge for bevaring av trærne i alléen. Sitat fra reguleringsplanen: “Rådmannen minner om at saken prinsipalt dreier
seg om å legge til rette for å restaurere og bevare alleen Re-Mæle-Haraldreina.”
Som eiere er vi dermed pålagt ansvar ift. bevaring av trærne.
Reealléen med det tilhørende kulturlandskapet har stor kulturhistorisk verdi. Vi har siden 1990-tallet hatt et samarbeid
med Fylkeskonservatoren i Nord-Trøndelag for bevaring av kulturlandskap/alléen og gårdstunet vårt med verneverdige
bygninger fra 1700-og 1800-tallet. Vi har mottatt tilskudd til dette arbeidet.
Stjørdal kommune har verdsatt arbeidet som har blitt gjort. I 2001 mottok vi Stjørdal kommunes Miljøpris for restaurering av gårdsanlegg og alléen. I 2002 foreslo Stjørdal kommune området (gården/alléen) til “Landbrukets kulturlandskapspris “ til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
Alléen er også kartfestet i kartdatabasen naturbase og står oppført som naturtype: Parklandskap med verdi: Viktig.
Stjørdal kommune bevilget SMIL-midler senest november 2017 for å bevare trærne i alléen (Ref. 2017/9225-6).
Formålet med SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket) er å “fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets
kulturlandskap....”
I løpet av saksgangen er det vedtatt i Komite Plan at alléen skal vurderes ift. om den har “kulturhistorisk verdi og
eventuell fredning” (Ref. vedtak komite Plan 27.09.2017) og om alléen skal vurderes som et kulturminne sett i
sammenheng med kommunens kulturminneplan.
Flere uttalelser vedlagt saken er sterk imot fysiske endringer i alléen, bla. Stjørdal Historielag og Fortidsminneforeningen i Nord-Trøndelag.
26.september 2018 legger Stjørdal kommune saken om asfalt i Reealléen frem for politikerne i Komite Plan, dette på
tross av at kommunens kulturminneplan ennå ikke er ferdig behandlet. Det ble vedtatt at det skulle åpnes for asfalt i
Reealléen men at strekningen ikke skulle prioriteres. Likevel blir det lagt asfalt i alléen, bare 14 dager etter vedtak.
Vi reagerer sterkt på at det ved asfaltering ble gjort fysiske endringer i kulturlandskapet som påvirker opplevelsen, alléens autentisitet og kulturhistoriske verdi før kulturminnestatus er avgjort.
Vi er kjent med at det iløpet av saksgangen har vært en befaring i alléen med representanter fra flere kommunale
etater og Stjørdal Historielag. Vi ble ikke invitert og ble gjort kjent med befaringen via media i ettertid. Befaringen
resulterte i et notat fra Kulturavdelingen der de bla. skriver i en uttalelse; “ Reealleen er utvilsomt et viktig kulturminne
for Stjørdal”. Kulturavdelingen uttrykker også at asfaltering kan gjennomføres hvis strekningen tilbakeføres som grusvei
når ny vei kommer.
Vi mener at vi som grunneiere og eiere av trærne skulle ha deltatt i befaringen og dermed fått mulighet til å komme
med våre synspunkter ift vår eiendom og vårt ansvarsområde.
Som eiere av trærne er det vårt ansvar å ivareta disse. Vi kontaktet fagperson, en arborist (trespesialist), som har
utarbeidet en rapport om hvilke konsekvenser tiltaket/asfaltering vil få (ref. Arboristuttalelse/ sertifisert arborist
Stig Vikan) Sitat: “Trærne får en drastisk tilbakegang helsemessig og bæreevnen reduseres betraktelig på kort sikt.
De går over i det som kalles aviklingsfasen”.
Stjørdal kommune har sett bort fra denne rapporten. Selv om rapport fra fagperson foreligger, har Stjørdal kommune
valgt å innhente og vektlegge vurdering fra egen kommunesgartner.
Hvorfor ønsker ikke Stjørdal kommune å benytte seg av fagkompetanse i en sak som omhandler ca 130 trær,
da intensjonen i reguleringsplanen går spesielt på bevaring av trærne og artsmangfoldet i alléen?

Vi er kjent med at arboristen/fagpersonen vi har benyttet i denne saken ble engasjert som rådgiver for Stjørdal
kommune i en annen sak som omhandler trær i januar i år.
Etter forberedelsene til og arbeidet med asfaltering er det asfaltgrus/grus helt inn til trestammene. Som følge av dette
har trærne blitt mer sårbare for mekanisk skade under vedlikehold av vei og av trafikk. Selv om veien er regulert til
enfelts vei med maks 3,5 meters bredde, har den totale veibredden etter asfalteringen økt.
Forholdene til trærne har forverret seg betraktelig de siste årene, tidligere var trærne beskyttet av ca.50 cm bred grøft.
Viser til bildedokumentasjon der dette kommer tydelig frem på bildene (se vedlegg).
Vi er sterkt kritisk til hele saksbehandlingen siden saken startet i februar 2017.
Vi ble informert om kommunens planer pr. brev (Ref. 2017/2082-1). Vi ytret ønske om dialog men dette ble avvist i et
nytt brev (Ref. 2017/2082-3). Vi har underveis bedt om å bli informert om utviklingen i saksgangen, dette har ikke blitt
fulgt opp.
Som eiere av trærne i alléen reagerer vi på at vi som skal stå for bevaringen, har blitt holdt utenfor saksgangen. Vi stiller
spørsmål om våre interesser som part i saken er ivaretatt.
I Reguleringsplanen fra 1998 ble det også poengert at en omlegging utenom gårdstunet må behandles særskilt som
egen reguleringsplan. Her har ingenting skjedd.
Trafikken gjennom gårdstunet påvirker i stor grad hverdagen vår. Den setter begrensninger for gårdsdrift og næringsaktivet. Vi må stadig tilpasse oss for ikke å være til hinder for ferdselen.
Fast dekke har forverret situasjonen betraktelig og ført til mye større fart igjennom gårdstunet vårt. Dette går spesielt
ut over sikkerheten til barn som oppholder seg og leker på gårdstunet og vi opplever nå situasjonen som uholdbar.
Det har ikke blitt gjennomført tiltak som har forbedret vår situasjon etter reguleringsplanen i 1998. Trafikken har
gradvis økt med årene. Vi er kjent med at det har vært en trafikkmåling for en del år tilbake, denne viste at over
100 biler daglig kjørte gjennom gårdstunet vårt.
Vi registrerer også at Stjørdal kommune i denne saken ikke har fulgt Trafikksikkerhetsutvalgets råd i sin uttalelse i
saken (Ref. Uttalelse i Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg - 27.09.2017): “Øst for Ree gård derimot, er veien strammet
inn til en ett-felts vei. Selv om KTU stiller seg positiv til asfalt, kan KTU ikke anbefale at gående, syklende og kjørende
benytter ett og samme kjørefelt. Veien vil bli for smal til at myke og harde trafikanter trygt kan møtes. KTU vil derfor
gjenta KTU´s uttalelse fra 2003, der utvalget anbefalte å stenge veien for motorisert ferdsel, og at veistrekningen gjøres
om til ren gang og sykkelsti, der kjøring til eiendommer langs den er tillatt”.
Vi stiller spørsmål ved at Stjørdal kommune ikke følger anbefalinger fra Trafikksikkerhetsutvalget.
Vi opplever at det ikke er tatt hensyn til utfordringene det fører med seg å ha en offentlig trafikkert vei igjennom
vårt private gårdstun.
Er behandlingen av saken og tiltaket som nå er gjennomført i Reealleen i tråd med gjeldene reguleringsplan for
området?

Stjørdal 25.03.19
Heidrun Klevan og Geir Åge Iversen,
Mæle gård

Vedlegg: 2

Reealléen- sakens historikk
27.02.2017 Vi ble varslet om kommunens planer om asfalt pr. brev (Ref. 2017/2082-1)
22.03.2017 Vi sender brev der vi ytret ønske om en dialog med Stjørdal kommune ifb med kommunens planer i
Reealléen.
24.03.2017 Dialog ble avist fra saksbehandler pr. brev (Ref. 2017/2082-3).
- Vi tar kontakt pr.telefon og spør om et møte med saksbehandler. Vi får et møte, saksbehandler er veldig tydelig på at
planene skal gjennomføres
- Vi kontaktet politikere som tar opp saken i Formannskapet. Formannskapet bestemte (etter det vi er gjort kjent med)
at det ikke skulle legges asfalt i Reealléen.
28.06.2017- Saken kom opp i Komite Plan (utvalgsak 125/17, arkivsaksnr. 2017/2082 - 8)
Ref. fra møteprotokoll 28.06.17 sitat: “Asfaltering av Reealleen fra Husbyaunet til E-14 ble lagt på bordet i møtet”. Det
går fram av sakspapirene at Rådmannen ikke har lagt fram eller vurdert alle innspill, argumenter og dokumentasjon
vedrørende saken i sitt saksfremlegg. Våre innspill og dokumenter vi hadde innhentet var ikke vedlagt saken.
05.07. 2017 Vi sendte klage på vedtaket til Stjørdal kommune ved Tore Rømo
18.07.2017 Vi tar kontakt med Kontrollkomiteen
27.09.2017 Saken kommer opp på nytt i Komite Plan.
Ref. fra vedtak; “ Asfaltering av Reealléen avventes til om det er kulturhistorisk verdi eventuell
fredning”.
03.11.2017 Stjørdal kommune bevilger SMIL midler til restaurering/bevaring av alleen (Ref. 2017/9225-6)
Juni 2018 Det har vært en befaring i Reealléen vedr. denne saken. Vi ble ikke informert eller invitert til denne
befaringen og ble gjort kjent med denne via media i ettertid.
29.08.2018 Vi kontaktet Stjørdal kommune ved saksbehandler om at vi fra nå av ønsket å bli holdt informert om all
utvikling i saken fremover. Saksbehandler bekreftet mail.
26.09.2018 Saken om asfaltering kom opp på nytt i Komite Plan.
Vi ble ikke informert av saksbehandler om at saken kom opp. Vi fikk derfor ikke lagt ved ytterlige dokumenter til
saken. Bla. at vi hadde mottatt SMIL-midler fra Stjørdal kommune. Dette er opplysninger vi mener er relevant for
saken. Komite Plan vedtar at det åpnes for asfalt i Reealleen men at det ikke skal prioriteres.
03.10.2018 Vi sender klage på vedtaket
08.10.2018 Vi sender klage på avvisningsvedtak, denne fikk vi ikke noe svar på.
10.10.2018 Stjørdal kommune legger asfalt i Reealleen, 14 dager etter vedtak.

Vedlegg 2

Reealléen, bildet er tatt i 2013. En bred grøft beskytter trærne.

Reealléen, bildet er tatt i november 2018. Det er lagt asfaltgrus/grus tett inntil trærne. Enkelte steder er asfalten nesten
helt inn til stammen. Grøft med gress er fjernet og trærne er mer utsatt for skade. Store ødeleggelser i kulturlandskapet.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Hasfjord Christian Marius <Christian.Marius.Hasfjord@stjordal.kommune.no>
15. mars 2019 10:05
Paul Ivar Stenstuen
Selvaag Hans Frederik; Slungård Anne Kathrine
VS: VS: 19/479 Kontrollkomiteens besøk ved Forvaltningskontoret

Hei,
Det vises til notat 18/271-9 datert 08.02.2019 fra kontrollkomiteens besøk ved Forvaltningskontoret.
Kontrollkomiteen ønsker Rådmannens vurderinger knyttet til forvaltningskontorets tiltenkte rolle og strategi for
Forvaltningskontoret fremover. Dette i lys av at noen av forvaltningskontorets medarbeidere under møtet uttrykte
bekymring for manglende muligheter til å innhente informasjon og følte seg redusert til en skrivestue for
beslutninger fattet i andre deler av organisasjonen.
Tildeling av tjenester i Stjørdal Kommune skjer etter en modell hvor det er Forvaltningskontoret som behandler alle
søknader om helse og omsorgstjenester. Kartleggingen av nye brukerne gjøres imidlertid av
Hverdagsmestringsteamet på bestilling fra Forvaltningskontoret. Etableringen av et hverdagsmestringsteam med
tverrfaglig kompetanse som kartlegger brukerne er en sentral del i etatens strategi for hvordan tjenestene skal
tildeles. Utgangspunktet for møtet mellom brukere og ansatte i hverdagsmestringsteamet er å finne ut hva som er
viktig for den enkelte bruker. Teamet skal med tverrfaglig tilnærming finne brukernes muligheter til egenomsorg
og helsefremmende aktiviteter, på tross av at brukeren har svekket helse. Når teamet har kartlagt den enkelte
bruker er det Forvaltningskontoret som fatter vedtak om tjenester basert på de behovene kartleggingen har
avdekket.
Utfordringene med en slik modell er at den forutsetter tydelig ansvarsfordeling og god kommunikasjon mellom
Forvaltningskontoret og Hverdagsmestringsteamet. Vi jobber aktivt med å bedre kommunikasjonen og rutinene så
Hverdagsmestringsteamet kartlegger etter Forvaltningskontorets bestilling.

Med vennlig hilsen
Christian Marius Hasfjord
Leder
Forvaltningskontoret Værnesregionen
Tlf: 46054313

Fra: Paul Ivar Stenstuen [<mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>]
Sendt: fredag 22. februar 2019 13.19
Til: Slungård Anne Kathrine <Anne.Kathrine.Slungard@stjordal.kommune.no
<mailto:Anne.Kathrine.Slungard@stjordal.kommune.no>>

Emne: 19/479 Kontrollkomiteens besøk ved Forvaltningskontoret
Det vises til kontrollkomiteens besøk ved Forvaltningskontoret. Hensikten med slike besøk er ikke å
gjennomføre et tilsyn, men for å skaffe kontrollkomiteen et inntrykk av virksomheten.
Kontrollkomiteen behandlet det oppsummerende notat etter besøket ved Forvaltningskontoret i sitt
møte den 08.02.19, sak 4/19. Kontrollkomiteen fattet slikt vedtak:
1. "Kontrollkomiteen godkjenner det oppsummerende notat.
2. Kontrollkomiteen sender notatet til uttalelse/høring til de berørte"
Kontrollkomiteens notat etter besøket ved Forvaltningskontoret følger vedlagt.
Dersom rådmannen/administrasjonen ønsker å avgi et høringssvar/uttalelse ber vi om skriftlig
tilbakemeldingen innen 3 uker fra dagens dato.

Kontrollkomiteens uttalelse til Stjørdal kommunes årsregnskap for
2018
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
03.05.2019

Saknr
12/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/390 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollkomiteen vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollkomiteens uttalelse til
årsregnskapet for Stjørdal kommunes årsregnskap for 2018.
2. Kontrollkomiteens uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Vedlegg
Kontrollkomiteens uttalelse til årsregnskapet 2018
Revisjonsberetning 2018 Stjørdal kommune
Ikke trykte vedlegg
· Årsregnskap for 2018
https://www.stjordal.kommune.no/budsjett/aarsrapport/Documents/Totalregnskap_noter2018
_090419.pdf
· Årsrapport for 2018
https://www.stjordal.kommune.no/budsjett/aarsrapport/Documents/%C3%85rsrapport%20Stj
%C3%B8rdal%20Kommune%202018%20med%20etatsdel_endelig.pdf

Saksutredning
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de midlene
som er stilt til rådighet. Årsregnskapet må sees i sammenheng med kommunens årsrapport
2018 - hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og hva som er oppnådd. Sammen
utgjør disse derfor de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet for 2018
Årsregnskapet er publisert på kommunens nettside, se denne. Regnskapet viser at de
samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis 1.978,0 og 1.898,1 millioner
kroner, noe som ga et brutto driftsresultat på 79,8 millioner kr. Regnskapet ble gjort opp med
et mindreforbruk på 31,7 mill. kr.

Driftsregnskapet – nøkkeltall i 1000 kr.
2018
Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig mindreforbruk

888 243
61 262
55 052
84 596
31 718

Bud.
2018
849 742
30 134
46 796
76 930
0

2017
836 694
82 273
35 876
95 618
22 532

Investeringsregnskapet for 2018
Finansieringsbehovet, inkl. avsetninger, var på 290,9 mill. kroner. 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.
Årsberetningen for 2018
Kommunens årsberetning er publisert på kommunens nettside, se denne.
Årsberetningens lovmessige innhold er fastsatt i kommunelovens § 48, nr 5.

Årsrapporten for 2018 synes å gi et godt bilde over aktiviteten i kommunen.
Revisjon
Stjørdal kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor la fram sin
uavhengighets erklæring og presenterte revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon for
regnskapsåret 2018 den 14.09.18, sakene 33 og 34/18. Kontrollkomiteen har på denne
måten påsett at regnskapet er blitt revidert av revisor som tilfredsstiller kravene i
kommuneloven § 79 (revisors uavhengighet) samt forskriftens kap. 5 (revisors
kvalifikasjoner) og 6 (Krav til revisors uavhengighet og objektivitet).
Revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk krever. Revisor skal også vurdere risikoen for at det kan foreligge
feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil.
Dersom revisor avdekker mangler eller svakheter gjennom revisjonen av regnskapet, vil
revisor etter en fast og innarbeidet praksis sende et revisjonsnotat til rådmannen med kopi til
kontrollkomiteen.
Enkelte forhold anser lovgiver som så vesentlige at revisor skriftlig skal påpeke dem overfor
kontrollkomiteen, med kopi til rådmannen. Jf. forskrift om revisjon §4:
1. «mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger,
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.
Kontrollkomiteen har plikt til å påse at påpekninger som nevnt i nummerte brev bli fulgt opp
og utbedret. Kommunen vil på sin side ha en tilsvarende plikt til å utbedre de påpekte
mangler og svakheter.
Ved vesentlige mangler og svakheter ved økonomiarbeidet og regnskapsføringen
(årsregnskapet), vil revisor måtte avgi sin revisjonsberetning med forbehold for virkningen av
disse. Er summen av avdekkede feil omfattende vil revisor ikke kunne anbefale at
regnskapet blir godkjent slik det foreligger (negativ revisjonsberetning).
Revisjonsberetningen
Revisor har avgitt sin revisjonsberetning den 12.04.19. Revisjonsberetningen er avgitt uten
forbehold eller merknader, se vedlegg.

Kontrollkomiteens uttalelse
Kontrollkomiteen 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.”
Kontrollkomiteen skal forsikre seg om at regnskapene revideres på betryggende måte, av
kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk.
Kontrollkomiteen følger opp revisors arbeid bl.a. ved å motta statusrapporter og orienteringer
fra revisor mv.
Kontrollkomiteen skal i sin uttalelse kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter,
samt eventuelle tidligere revisjonsmerknader som ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp.
Ettersom dokumentene er en oppsummering av fjoråret, kan kontrollkomiteen også
kommentere andre forhold som måtte være mangelfullt fulgt opp.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det anbefales at kontrollutvalget avgir en uttalelse i tråd med forslaget gitt i vedlegg.
Kontrollutvalget har imidlertid anledning til å knytte kommentarer opp mot årsregnskapet og
årsberetningen utover dette.

STJØRDAL KOMMUNE

Kontrollkomité

Til Stjørdal kommunestyre

KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE TIL STJØRDAL KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2018
Kontrollkomiteen har i møte den 03.05.19 sak 12/19 behandlet Stjørdal kommunes
årsregnskap for 2018. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanseregnskap, økonomiske oversikter samt noter. Sammen med regnskapet foreligger
rådmannens årsberetning for 2018, samt revisjonsberetning avgitt den 12.04.19 av Revisjon
Midt-Norge SA.
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollkomiteen fått muntlig orientering fra
rådmannen. Kontrollkomiteen har fått alle de opplysninger og dokumenter som den har bedt
om. Etter kontrollkomiteens vurdering er årsregnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og
regler. Kontrollkomiteen viser her til revisjonsberetningen.
Kontrollkomiteen mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen.
Kontrollkomiteen mener at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Stjørdal kommunes
årsregnskap for 2018.

Stjørdal, 03.05.19

Einar Østereng
Leder

Marius Haugan Lillegjære

Arild Gressetvold
nestleder

Inger Vikan Svee

Kopi: Formannskapet Stjørdal kommune

Elin Helene Friheim

Bidrar til forbedring

Til kommunestyret i
Stjørdal 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 Stjørdal kommunes årsregnskap som viser kr 888.243.000 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 31.717.615. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2018, 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 Stjørdal kommune per 31.
desember 2018, 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 årsberetning, 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. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige
lovmessige forhold.
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.

Steinkjer 12. april 2019

Knut Tanem
registrert revisor
oppdragsansvarlig

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

Møtedato
03.05.2019

Saknr
13/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/271 - 25
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Rådmannens tilbakerapportering til kommunestyret har over mange år vært en fast sak i
forbindelse med at komiteen har behandlet sin uttalelse til kommunens årsregnskap.
Kontrollkomiteen har derfor også i år anmodet rådmannen om en slik orientering.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så
langt i år.
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
03.05.2019

Saknr
14/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/271 - 24
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollkomiteen har anmodet rådmannen om en orientering om kommunens økonomi så
langt i år.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Orientering fra rådmannen vedrørende Husbymarka barnehage,
samt om behovene i kommunen opp mot kapasitet
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
03.05.2019

Saknr
15/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/271 - 23
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Forståelse/tolkning av vedtak i PS 5/19 Styrt avvikling av Husbymarka Barnehage
Saksutredning
I kontrollkomiteens siste møte, under eventuelt, ble opptak av barnehagebarn og reell
kapasitet ved Husbymarka barnehage diskutert. Det ble gitt signaler om at det var ønskelig
med en orientering fra rådmannen mht. status og hva som ble svart foreldre som ønsket
plass i denne barnehagen høsten 2018.
Kommunestyret gjorde slikt vedtak i sak 5/19 den 14.02.19:
1. "Husbymarka barnehage opprettholdes.
2. Barnehagen organiseres som en avdeling med felles styrer med Fosslia.
3. Det legges fram en ny sak i forbindelse med høstens budsjett- og
økonomiplanbehandling. Denne saken skal inneholde en samlet vurdering av
kapasiteten i barnehagesektoren og en tallfestet begrunnelse for de forslag som
fremmes for over tid å gi riktig barnehagekapasitet på riktig plass. Vurderingen
inkluderer betraktninger rundt videre kvalitetsutvikling av de kommunale
barnehagene i Stjørdal, herunder spørsmålet om konseptbarnehage."
Kontrollkomiteen har videre mottatt en henvendelse fra Arbeiderpartiets gruppeleder
vedrørende kommunestyrets vedtak i sak 5/19, se vedlegg.
Slik en har forstått det er det fri etableringsrett mht. private barnehager. Videre er kommunen
forpliktet til å yte tilskudd til de private barnehager som samsvarer med kommunens egne
kostnader. En har videre forstått det slik at det er en viss overkapasitet i kommunen mht.
barnehageplasser og at det er et behov for kapasitetstilpasninger. I dette bildet synes den
kommunale enhetskostnad å være et sentralt nøkkeltall.
Kontrollkomiteen ønsker derfor også en generell orientering fra rådmannen som belyser
kapasitet og kapasitetstilpasninger mht. barnehageplasser.
Stikkord:
· Kommunens barnehagekapasitet
· Privat barnehagekapasitet
· Befolkningens behov, herunder behovs- og sammensetningsendringer
· Kommunens egne kostnader/enhetskostnad
· Planlagte kapasitetstilpasninger
· Annet (som rådmannen måtte mene er relevant)
Det vil være fint om rådmannen samtidig kan knytte noen kommentarer til oppfølgingen av
kommunestyrets vedtak i sak 5/19.

Vurdering
Barnehagetilbudet er et tema som opptar mange. Samtidig er det viktig for kommunen at den
samlede kapasitet står i forhold til det reelle behov, og i et samfunnsøkonomisk perspektiv –
at kommunens tjenesteproduksjon er så effektivt som mulig.
En er ikke kjent med at det skal være innført normkrav mht. lederressurssen – utover at
barnehageleder må innfri visse forventninger til denne lederrollen.
Når det gjelder barnehagene har kommunen flere roller. Kommunen er både lokal
godkjenningsmyndighet og lokal tilsynsmyndighet. I tillegg eier og driver kommunen selv
barnehager.
Det avgjørende mht. kommunestyrets vedtak i sak 5/19 synes derfor å være hvordan
kommunen følger opp dette vedtaket, og om ledelsesressursen løpende innfrir de gitte
forventninger til denne rollen.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Joar Håve <joar.have@ntebb.no>
7. mars 2019 21:32
Einar Østereng; jan.erik@bladet.no
Forståelse/tolkning av vedtak i PS 5/19
Barnehage
IMG_3098.jpg

Styrt avvikling av Husbymarka

Til kontrollkomiteen i Stjørdal
Ifm vedtak i sak PS 5/19 av 14.2 2019 i kommunestyret, Styrt avvikling av Husbymarka Barenhage, ble
det gjort et vedtak som trenger en klargjøring mht fortolkning og konsekvenser.
Vedtak:
1. Husbymarka Barnehage opprettholdes
2. Barnehagen organiseres som en avdeling med felles styrer med Fosslia.
I punkt slåes det fast at barnehagen skal bestå. I pnkt 2 står det at Husbymarka skal være en
underavdeling.
I det medfølgende vedlegget fra "Barnehageloven med merknader" fra Utdanningsdirektoratet, synes
det som om et slikt grep som i punkt 2 ikke uten videre er lovlig. Intensjonen bak vedtaket er nettopp å
spare lederressurs. Noe som det ikke gis adgang til, slik jeg tolker Utdanningsdirektoratet. 4 km avstand i
mellom de to barnehagene betyr vel også at kravet om "daglig kontakt og oppfølging" ikke lar seg
oppfylle i en hektisk hverdag.
Bakgrunnen for henvendelsen er spørsmål jeg har fått i fra Utdanningsforbundet i Stjørdal. Ber derfor
kontrollkomiteen klargjøre hva som er de lovlige konsekvensene og handlingsrom i dette vedtaket, sett
opp i mot Oplæringsloven og Barnehageloven.
Mvh
Joar Håve (Ap)
Gruppeleder

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
03.05.2019

Saknr
16/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/80 - 5

Saksutredning
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollutvalget ønsker å fatte et vedtak
knyttet til et tema som tas opp i møte, må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av dagens møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/80 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Protokollen fra dagens møte vil bli opplest godkjenning i møtet.

Møtedato
03.05.2019

Saknr
17/19

