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

05.05.2020 Kl 15:00

Møtested:
Møtedeltakere:
Anders Reitan
Jens Einar Hagerup
Ingunn Skjerve Hogstad
Britt-Ranveig Nielsen Hernes
Egil Hokstad

MERK: Møtet avvikles som fjernmøte, i tråd med midlertidig forskrift om gjennomføring av
fjernmøter i folkevalgte organer mv. av 13.3.2020 fastsatt av KMD med hjemmel i
kommuneloven § 11-7 fjerde ledd.
Det vil legges til rette for tilhørere fra publikum og presse.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 29.04.2020

Anders Reitan (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør/rådmann og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste
Saksnr.
08/20
09/20
10/20
11/20
12/20
13/20

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra kommunedirektørende vedrørende smittevernsarbeidet og
status mht. Corona utbruddet
Orientering fra revisor
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/283 - 1
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Vedrørende dialogmøte

Møtedato
05.05.2020

Saknr
08/20

Paul Ivar Stenstuen
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Opsal Ståle <Stale.Opsal@frosta.kommune.no>
23. april 2020 13:06
Paul Ivar Stenstuen; FRO.Postmottak.Frosta.kommune
Revhaug Frode; Bratsvedal Tove Rolseth; anders.reitan@backe.no
SV: Informasjon om planlagt dialogmøte

Hei!
Jeg ser at neste møte i kontrollutvalget er den 16.06.20. Jeg har hatt en avklaring med ledergruppen i dag og vi har
konkludert med at vi hvis det er tilfredsstillende at dokumentasjonen oversendes senest 2 uker før dette møtet altså
innen 02.06.20, skal dette la seg gjøre.
Med vennlig hilsen
Ståle Opsal
Økonomisjef/Konstituert kommunedirektør
Frosta kommune
Tlf. 74 80 88 41
Mobilnr. 974 02 970
E-post: stale.opsal@frosta.kommune.no
Fra: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>
Sendt: tirsdag 14. april 2020 11:01
Til: Opsal Ståle <Stale.Opsal@frosta.kommune.no>; FRO.Postmottak.Frosta.kommune
<postmottak@Frosta.Kommune.no>
Kopi: Revhaug Frode <Frode.Revhaug@frosta.kommune.no>; Bratsvedal Tove Rolseth
<Tove.Bratsvedal@Frosta.Kommune.no>; anders.reitan@backe.no
Emne: SV: Informasjon om planlagt dialogmøte
I samråd med kontrollutvalgets leder er det besluttet å utsette dette til det påfølgende møte. Ber om tilbakemelding
om når dere kan ha den etterspurte informasjon klar.
Mvh Paul Stenstuen
Fra: Opsal Ståle <Stale.Opsal@frosta.kommune.no>
Sendt: 8. april 2020 13:25
Til: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>; FRO.Postmottak.Frosta.kommune
<postmottak@Frosta.Kommune.no>
Kopi: Revhaug Frode <Frode.Revhaug@frosta.kommune.no>; Bratsvedal Tove Rolseth
<Tove.Bratsvedal@Frosta.Kommune.no>; anders.reitan@backe.no
Emne: SV: Informasjon om planlagt dialogmøte
Hei!
Jeg beklager litt sen tilbakemelding på denne, men hovedfokus siden den 10. mars har vært koronasitusjonen og
oppfølging i denne forbindelse. I tillegg er ressurssituasjonen også preget av at jeg innehar både økonomisjef- og
kommunedirektørstillingen for tiden.

1

Det er mye rapportering til ulike offentlige myndigheter knyttet til korona for ledergruppen i tillegg til at vi jevnlig
setter krisestab i denne forbindelse. I denne situasjonen ser jeg at det blir krevende å pålegge mine enhetsledere å
utarbeide den dokumentasjonen som kontrollutvalget ber om innen 17.04.20. Jeg retter med dette derfor en
henstilling om en utsettelse med oversendelse av forespurt informasjon.
Med vennlig hilsen
Ståle Opsal
Økonomisjef/Konstituert kommunedirektør
Frosta kommune
Tlf. 74 80 88 41
Mobilnr. 974 02 970
E-post: stale.opsal@frosta.kommune.no
Fra: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>
Sendt: tirsdag 10. mars 2020 12:10
Til: FRO.Postmottak.Frosta.kommune <postmottak@Frosta.Kommune.no>
Kopi: Revhaug Frode <Frode.Revhaug@frosta.kommune.no>; Opsal Ståle <Stale.Opsal@frosta.kommune.no>;
Bratsvedal Tove Rolseth <Tove.Bratsvedal@Frosta.Kommune.no>; anders.reitan@backe.no
Emne: Informasjon om planlagt dialogmøte
Kontrollutvalget arbeider for tiden med plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. I den forbindelse legger utvalget
opp til en samtale/dialog med sentrale aktører i kommunen inn i utvalgets møte den 05.05.20. Formålet med dette
møtet er å identifisere risikoområder i kommunens tjenester og i kommunalt eide selskaper for å vurdere behovet
for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget ber nå spesielt om at kommunedirektøren med sektorsjefer legger fram skriftlig informasjon om
det enkelte tjenesteområdet med vekt på pågående og kommende satsinger og utfordringer. Utvalget ønsker også
administrasjonens oppfatning av risiko for at de enkelte tjenesteområder/enheter ikke følger lover og regler, ikke
når fastsatte mål, ikke etterlever politiske vedtak eller drives lite effektivt. Vi ber om at denne er sekretariatet i
hende innen 17.04.20.
I forkant av møtet vil revisjonen lage en risiko- og vesentlighetsvurdering, som sammen med informasjonen fra
møtet blir lagt til grunn for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurderinger
blir sendt dere i forbindelse med møteinnkallingen for møtet.
Møtet vil bli lagt opp som følger:
09:00-10:30
Kommunedirektør med kommunalsjefer e.l.
10:30-11:30
Ordfører, utvalgsledere og gruppeledere
11:30-12:00
Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
Pause
12:00- Ordinær saksbehandling i henhold til møteinnkalling.
Vi ber i første omgang om tilbakemelding fra ordfører og kommunedirektør vedrørende det valgte tidspunkt.
Dersom tidspunktene passer for både ordfører og kommunedirektøren, ber vi kommunen informere de aktuelle
personene, slik at de får mulighet til å sette av tid i sine kalendere så tidlig som mulig.
Vi håper så mange som mulig i målgruppen har mulighet til å være tilstede!
Med tanke på utsendelse av innkalling og dokumentasjon ber vi om tilbakemelding om hvem som kommer – med
angivelse av rolle og kontaktinformasjon.
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Orientering fra kommunedirektørende vedrørende
smittevernsarbeidet og status mht. Corona utbruddet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
09/20

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/115 - 2
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering vedrørende
smittevernsarbeidet og status mht. Corona utbruddet.
I tillegg til den generelle orientering ønsker kontrollutvalget at følgende spørsmål vedrørende
ferdsel mv. blir besvart:
· Hva er/ble vedtatt?
· Hvem har vedtatt det?
· Hvilken hjemmel/lov/forskrift er brukt?

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Orientering fra revisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
10/20

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/115 - 1
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget har anmodet revisor om en orientering om kommunal revisjon og regnskap
for å gi kontrollutvalget informasjon om utvalgets oppgaver mht. regnskapsrevisjon og
årsregnskapene. Orienteringen vil ta utgangspunkt i kommunens årsregnskaper for 2019.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
11/20

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
20/124 - 1
Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets
uttalelse til årsregnskapet for kommunens årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet
– for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsrapport til orientering.

Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019
Revisjonsberetning 2019 Frosta kommune

Ikke trykte vedlegg
· Frosta kommunes årsregnskap 2019
· https://www.frosta.kommune.no/_f/p4/iede12bf2-472a-4962-80f1dcfcab9b0343/regnskap-2019.pdf
· Frosta kommunes årsrapport 2019
· https://www.frosta.kommune.no/_f/p4/icae82e21-3411-494f-ad80936ac3d99921/arsrapport-2019.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 årsberetning (årsrapport) - hvor det også redegjøres for arbeidet
gjennom året og hva som er oppnådd. Sammen er derfor disse blant de viktigste
dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet for 2019
Regnskapet er gjort opp med regnskapsmessig mindreforbruk på 3,5 mill. kr.
Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter og driftsutgifter var på henholdsvis
239,5 og 239,7 mill. kr. noe som ga et brutto driftsresultat på -0,2 mill. kr.
(Årsregnskapet for 2019 er publisert på kommunens nettside. Det vises til denne.)

Driftsregnskapet – nøkkeltall i 1000 kr.
Til fordeling drift
Netto driftsresultat

Bruk av tidligere års avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig mindreforbruk

2019
Budsjett 2019
173 025
171 166
-570
-3
614
7 395
3 374
3 450

6 286
2 672
0

2018
171 008
-4
235
8 134
3 210
689

Investeringsregnskapet for 2019
Finansieringsbehovet, inkl. avsetninger, var på 31,4 mill. kr. Investeringsregnskapet
ble gjort opp i balanse.
Noter til regnskapet
Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning
for forståelsen av regnskapet.
Årsrapporten for 2019
Kommunens årsberetning for 2019 synes å gi et godt bilde over aktivitetene i
kommunen.
(Årsrapporten for 2019 er publisert på kommunens nettside. Det vises til denne.)
Revisjon
Kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor tilfredsstiller
de krav som er stilt i kommunelovens §§ 78 og 79 og i forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner.
Revisor har også for 2019 avgitt en såkalt ren revisjonsberetning, dvs.
revisjonsberetning uten forbehold eller merknader av noen art. Revisjonsberetningen
er datert 02.04.20 og følger som vedlegg.
Revisor har ikke funnet forhold som revisor ønsker å ta opp med administrasjonen i
form av et revisjonsnotat for årsregnskapet for 2019.
Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap. Det vises her til
forskrift om kontrollutvalg § 7, hvor det bl.a. heter:
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget
avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at
det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.”
Kontrollutvalget skal forsikre seg om at regnskapene revideres på betryggende måte,
av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk.

Revisor la fram sin uavhengighetserklæring i sak 26/19 den 19.09.19. Revisor
presenterte revisjonsstrategien for regnskapsåret 2019 i møte den 26.11.19, sak
34/19. Kontrollutvalget har på denne måten påsett at regnskapet er blitt revidert av
revisor som tilfredsstiller kravene i kommuneloven § 79 (revisors uavhengighet) samt
forskriftens kap. 5 (revisors kvalifikasjoner) og 6 (Krav til revisors uavhengighet og
objektivitet).
Kontrollutvalget skal i sin uttalelse kommentere revisjonsmerknader av vesentlig
karakter, samt eventuelle tidligere revisjonsmerknader som ikke er blitt
tilfredsstillende fulgt opp. Men kontrollutvalget kan eksempelvis også kommentere:
·
·
·
·
·

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

Vurdering

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

Til Frosta kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FROSTA KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2019
Kontrollutvalget har i møte den 05.05.20, sak 11/20, behandlet Frosta kommunes årsregnskap
for 2019. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter samt noter. Sammen med regnskapet foreligger kommunedirektørens
årsrapport for 2019 og revisjonsberetning avgitt av Revisjon Midt-Norge SA.
I forbindelse med gjennomgangen har utvalget fått muntlig orientering av
kommunedirektøren og kommunens regnskapsansvarlige. Kontrollutvalget har fått alle
opplysninger og dokumenter som det har bedt om.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og
noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som
årsberetningen omfatter.
Kontrollutvalget har ingen merknader til Frosta kommunes årsregnskap for 2019, som etter
utvalgets oppfatning kan fastsettes som Frosta kommunes årsregnskap for 2019.

Frosta, 5. mai 2020
Anders Reitan
leder

Brit-Ranveig Nielsen Hernes

Kopi: Formannskapet

Jens Einar Hagerup
nestleder

Ingunn Skjerve Hogstad

Egil Hokstad

Bidrar til forbedring

Til kommunestyret i
Frosta kommune

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Frosta kommunes årsregnskap som viser kr 173.025.232, - til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3.450.251, -. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Frosta kommune per 31. desember
2019, 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
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige
lovmessige krav.
Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet
Kommunedirektøren 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. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Stjørdal, 2. april 2020

Monika Sundt
Oppdragsansvarlig revisor

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
05.05.2020

Saknr
12/20

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/283 - 2
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet til et
tema som tas opp i møte, må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
20/283 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Møtedato
05.05.2020

Saknr
13/20

