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Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for
økonomiforvaltningen.
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med
Namsskogankommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på
følgende område:
•

Etterlevelse av reglene om selvkost.

Vi har påsett at kommunen:
1. Følger regler om selvkost for ansvarsområder som ifølge Lov om vern mot forurensninger og
om avfall(forurensingsloven) skal dekkes fullt inn gjennom kommunale gebyrer. Det gjelder
selvkostområdene slam og renovasjon.
Kommunen kjøper renovasjonstjenester fra Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Det er således
selskapet som ivaretar lovbestemmelsene mht selvkost renovasjon.
2. Følger selvkostprinsippet for ansvarsområder der kommunestyret selv har vedtatt selvkost.
Kommunestyret har via sitt budsjettvedtak vedtatt full inndekning gjennom kommunale gebyrer
for ansvarene vann, avløp og feiing.
3. Har fulgt bestemmelsene i kommunelovens §15-1 og selvkostforskrift av 11.12.2019 med
hensyn til:





4.

Belasting av direkte og indirekte kostnader på selvkostområdene.
Renteberegning både av positive og negative selvkostfond.
At overskudd på selvkostområdene settes av til bundne driftsfond.
At underskudd på selvkostområder, føres på egne memoriakonto (huskekontoer).
At både overskudd og underskudd utlignes innenfor en 5 års periode.

Har dokumentasjon av de samlede selvkostberegningene.

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder
uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig
kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden.
I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer
som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og
beslektede tjenester) har Revisjon Midt-Norge SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder
dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i
gjeldende lovgivning og annen regulering.
Våre oppgaver og plikter
Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet
i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå
moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av
bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet
etterlevelseskontroll.
Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.
Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å
utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn.
Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk
for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning.
Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir
oss grunn til å tro at Namsskogan kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd
bestemmelsene i henhold til kommunelov og selvkostforskrift.
Uten at det får betydning for konklusjonen ovenfor vil vi bemerke at det ikke er beregnet rentekostnader
på de fremførbare underskuddene på selvkostområdet. Jmf § 8 i forskriften. Denne bestemmelsen er
ny fom 2020.
Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt
påseansvar med økonomiforvaltningen og til Namsskogan kommunes informasjon, og er ikke
nødvendigvis egnet til andre formål.

Namsos, 22.april 2021

Heidi Galguften

Oppdragsansvarlig revisor
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