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Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 26.02.2020 01/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/107 - 1 
 
Forslag til vedtak: 

1. Referatsakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget viser til sin skriftlige henvendelse vedrørende Sveplassveien og 

konstaterer at denne fortsatt ikke er besvart.  
3. Kontrollutvalget forutsetter at kommunedirektøren svarer tilfredsstillende og innen 

rimelig tid når utvalget stiller spørsmål. 

 
Vedlegg 
De sentrale momentene for å forstå det kommunale regnskapet 
Kontrollutvalgets årsplan - møteplan - melding om vedtak 
Særutskrift Kontrollutvalgets årsplan-møteplan for 2020 
Svar på forespørsel om innsyn 
Henvendelen fra Hernes vedr. Sveplassveien 
Henvendelen fra Hernes vedr. Sveplassveien 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fortsatt ikke fått svar fra kommunedirektøren vedrørende henvendelsen 
fra Hernes om Sveplassveien. 
 
 
 



De sentrale momentene for 
å forstå det kommunale 

regnskapet
Ann Katharine Gardner

Knut Tanem



Innhold

• Formål med kommuneregnskapet

• Sentrale prinsipper

• Regnskapsskjemaene

• Egenkapitalen

• Spesielle problemstillinger

• Årsberetningen



Lover, forskrifter osv.

• Ny kommunelov med forskrifter har trådt i kraft, men
o Regnskap for 2019 skal avlegges etter gammel kommunelov og forskrift 

• Budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 skal vedtas etter ny lov

• Vi har her hovedfokus på det som gjelder ved avleggelse av regnskap for 2019
o I enkelte tilfeller viser vi til endringer i ny lov, og som vil påvirke regnskap for 2020 som avlegges i 2021



Gammel kommunelov, forskrifter osv.

• Kommuneloven kapittel 8
• Forskrift om årsbudsjett

• Forskrift om årsregnskap og årsberetning

• God kommunal regnskapsskikk (KRS)

• Grunnkrav:
• Avlegges for hvert kalenderår – innen 15.02 

• Fastsettes av kommunestyret/fylkestinget innen 30.06



Formål med kommuneregnskapet

• Budsjettet er «hoveddokumentet»
• Skal vise tilgjengelige midler
• Kommunestyrets prioritering av bruken (mål om mest mulig tjenester) 

• Regnskapet skal vise hvordan det faktisk gikk i forhold til budsjett

• Skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt 
over tid

• Statistiske data
• Produsere sammenligningstall og statistiske data



Budsjett vs regnskap

• Budsjett
• Det skal være årsbudsjett både for drift og investering

• Budsjettendringer skal vedtas når forhold er kjent og det er nødvendig for å oppfylle 
krav til realisme og balanse

• Budsjettmyndighet – kommunestyret/fylkestinget

• Regnskapet skal avlegges på samme nivå som budsjettet er vedtatt
• Budsjettvedtaket «styrer» hvordan regnskapet presenteres

• Gjelder skjema 1B og skjema 2B



Grunnleggende prinsipper

• Formuesbevaringsprinsippet
• Begrenset låneadgang

• Skille mellom drift og investering

• Generasjonsprinsippet
• Dagens brukere skal betale for dagens tjenester

• Selvkost – øvre prisgrense for kommunale betalingstjenester

• Anordningsprinsippet
• Periodiseringsprinsipp – når skal det bokføres?

• «Alle kjente inntekter og utgifter som tilhører året skal bokføres, enten de er betalt eller 
ikke»



Hovedforskjeller
Offentlig forvaltning

(bevilgningsregnskap)

• Inntekter dekker fellesbehov

• Overskudd er ikke et mål 

• Resultatet vanskelig å måle

• Budsjettet bindende vedtak

• Regnskapet viser hvordan midlene 
er brukt 

Forretningsvirksomhet

(privat regnskap)

• Har kostnader for å skape inntekter

• Målsetting å maksimere 
overskuddet 

• Budsjettets betydning omdiskutert

• Regnskapet viser det økonomiske 
resultatet 
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Drifts- og investeringsregnskapet
• Driftsregnskapet

• alle løpende inntekter og utgifter

• Investeringsregnskapet
• ikke-løpende inntekter og utgifter

• Investeringsutgifter
• Utlån og forskotteringer
• Bruk av lån

• Investeringsutgifter
• Vesentlig og varig verdi, ikke-løpende karakter

• Investeringsinntekter
• Ikke-løpende inntekter
• Inntekter fra salg av varige driftsmidler
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Regnskapsskjemaene

• Driftsregnskap, 
• Skjema 1A – overordnet → bevilgningskontroll

• Skjema 1B – KST/FT bevilgning til tjenester → bevilgningskontroll

• Økonomisk oversikt drift – summen av 1A og 1B presentert på detaljnivå etter type inntekt og 
utgift

• Investeringsregnskap
• Skjema 2A – overordnet → bevilgningskontroll

• Skjema 2B – spesifikasjon av investeringsutgifter → bevilgningskontroll

• Økonomisk oversikt investering – summen av 2A og 2B presentert på detaljnviå etter type inntekt 
og utgift

• Balanseoppstilling
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Kommunens årsregnskap

• Hva er så regnskapet?
• Alle obligatoriske skjema

• A+B-skjemaene tilsvarer Økonomisk oversikt – presenteres bare på to 
forskjellige måter!

• Noter – også del av det obligatoriske regnskapet

• Andre oppstillinger = tilleggsinformasjon → ikke en del av det obligatoriske 
regnskapet
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Skal vise regnskapstall og 
budsjettall →

Bevilgningskontroll

Til fordeling drift = 
disponibelt til tjenestene →
spesifiseres i skjema 1B

Faktisk fordelt til drift –
kommer fra skjema 1B

Differansen mellom faktisk 
fordelt og forutsatt fordelt



Det er stor valgfrihet 
for hvordan skjema1B 
skal se ut!

Summen skal stemme 
med skjema 1A – «sum
fordelt til drift»



TBU: Anbefalt 
> 1,75% av driftsinntekter (kommune) 
> 4% (fylkeskommune)



Driftsregnskapet - resultatbegrepene
• Brutto driftsresultat (Øk.oversikt)

• Viser løpende inntekter og utgifter, før finanspostene og før bruk eller avsetning til fond

• Netto driftsresultat (Øk.oversikt)
• Viser resultatet av løpende inntekter og utgifter, etter at finansposter er tatt hensyn til, men før 

bruk og avsetning til fond

• Viser mer «resultatet» av årets aktivitet?

• Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (Øk.oversikt og 1A)
• Har kommunen brukt mer eller mindre enn KST har vedtatt?

• Strykningsbestemmelser ved regnskapsmessig merforbruk

1. Overføringer fra drift til investering strykes først

2. Avsetninger til disposisjonsfond

3. Stryke budsjettert inndekking av tidligere års regnskapsmessig merforbruk
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Kommunens inntekter
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Utgifter i driftsregnskapet

58 %25 %

7 %

5 %
5 %

Lønn og sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester

Overføringsutgifter

Finansutgifter (renter, avdrag, utbytte)

Avskrivninger
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Beløpet skal 
spesifiseres i 2B



Eksempel på 
hvordan 2B kan se 
ut

Skal stemme med 
første linje i 2A



Investeringsregnskapet

• Avsluttes i balanse eller med udekket eller udisponert beløp
• Udekket – består av beløp som mangler finansiering i året

• Strykninger 
• Redusere budsjettert avsetning til fond i regnskapet

• Bruke budsjettert bruk av ubundet fond i investeringsregnskapet

• Føres opp til inndekking i budsjettet det år regnskapet legges fram

• Udisponert – mer inntekter i investeringsregnskapet enn nødvendig for å finansiere 
årets investeringer - disponeres i budsjettet det år regnskapet legges fram
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Balansen

21

Eiendeler

Anleggsmidler

Omløpsmidler
• Premieavvik
• Kortsiktige fordringer
• Bankinnskudd/kasse

Memoriakonto
• Ubrukte lånemidler

Gjeld og Egenkapital

Egenkapital
• Disposisjonsfond
• Bundne driftsfond
• Ubundne investeringsfond
• Bundne investeringsfond
• Mer-/mindreforbruk
• Udekket/udisponert
• Konto for prinsippendringer
• Kapitalkonto

Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Memoriakonto

Anleggsmidler
- Langsiktig gjeld
+   Ubrukte lånemidler
=   Kapitalkonto



Fond

• Ubundne fond
• Disposisjonsfond og ubundet investeringsfond
• Kommunestyret disponerer

• Bundne fond
• Bundne driftsfond eller bundne investeringsfond
• Bruk er bestemt av tredjepart, f.eks.

• Gaver – giver bestemmer hva det skal brukes til
• Øremerkede tilskudd fra staten

• Kommunestyret bestemmer ikke over disse midlene
• Inngår som regel i skjema 1B eller 2B
• Påvirker «bunnlinja»!
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Bundne fond

Bruk og avsetning 
bundet fond påvirker 

bunnlinja!



Memoriakonto

• «Huskekonto»
• Eks. kommunen tar opp 100 mill. i lån

• Årets investeringer blir forsinket ifht planlagt → «trenger» kun 80 mill. til å finansiere 
årets investeringer → 20 mill. står på memoriakonto (= ubrukte lånemidler)

• Består vanligvis av
• Ubrukte lånemidler

• Evt. underskudd på selvkostområder der man ikke har selvkostfond
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Konto for prinsippendringer
Talleksempel

• 1992: Feriepenger inkl arbeidsgiveravgift – Debitert  Utgift 10.000’

• 1994: Feriepenger landbruksvikarer - Debitert Utgift 3.000’

• 2001: Momskompensasjon for 1999 - Kredit Inntekt ( 1.000’)

• 2001: Påløpte renter (kan ha blitt tatt før) - Debet Utgift 500’

• 2001: Materiallager - Debet Utgift 3.000’

• 2002: Lærlingetilskudd (fylkeskommunene) Debet Utgift 0’

Sum prinsippendringer : 15.500’

• ”Alle” kommuner har negativ egenkapitalpost på dette i balansen, 

• Evt negativ egenkapital på dette skal ikke dekkes inn. 
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Lån

• Lovlig låneformål, kommuneloven § 50
• Investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler

• Lån til videreutlån, forskotteringer, innfri garantiansvar

• Bruk av lån – kun i investeringsregnskapet

• Minimumsavdrag
• Beregnet størrelse som kommunen minst må utgiftsføre og betale i året som låneavdrag 

(drift)

• Beregnes etter brøk:

26

Langsiktig gjeld 01.01

Anleggsmidler 01.01
X Årets avskrivninger



Pensjon - premieavvik
• Pensjonspremie = betalt pensjonspremie til pensjonsleverandøren i 

året

• Pensjonspremie + premieavvik = pensjonskostnad
• Utgiftsføres i driftsregnskapet

• Periodisering av pensjonsutgifter 

• Formål → jevne ut pensjonsutgiftene over år 

• Justisdep→ 2003 → «ikke vesentlig inngripende i kommuneøkonomien»

• Premieavviket skal tilbakeføres over 15/10/7 år
• Medfører økt pensjonskostnad i den perioden
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Disponere mindreforbruk
• Kommuneloven § 48
• Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet
• Vedtaket må angi disponering av overskuddet eller dekning av underskuddet
• Selve disponeringen bokføres i årsregnskapet året etter regnskapsåret

• Bruk av tidligere års mindreforbruk

• Disponering av overskudd 
• Avsetning til generelt disposisjonsfond eller 
• Øke driftsrammen for inneværende år på konkrete tiltak

• Evt avsetning til disp.fond med merkelapp ”vedlikehold vei xx”, må vedtas på nytt 
av kommunestyret før det kan brukes 
• NB ! vedtaket er ikke mer bindende enn til neste kommunestyremøte
• Ubrukte midler kommer tilbake i form av overskudd.
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Inndekking merforbruk

• Kommuneloven § 48
• Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet

• Vedtaket må angi dekning av regnskapsmessig underskudd

• Må dekkes inn på budsjettet det år regnskapet legges fram eller påfølgende års 
budsjett

• KAN vedta å dekke inn underskuddet over inntil ytterligere to år

• Dept. kan godkjenne enda senere inndekking – max 10 år

• Eks. Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) i 2017

• Skal dekkes inn over budsjettet for 2018 eller 2019

• KST kan vedta at det skal dekkes inn innen 2021
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ROBEK

• ROBEK – register over kommuner som er underlagt statlig kontroll (ny 
kommunelov kapittel 28)
• I praksis: fylkesmannen skal godkjenne alle låneopptak og langvarige leieavtaler

• ROBEK-registrering dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

• Driftsbudsjett er vedtatt med et merforbruk

• Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk

• Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet, eller driftsregnskapet viser at et merforbruk 
skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto

• Balanseregnskapet viser et oppsamlet merforbruk fra driftsregnskapet som er større enn tre 
prosent av driftsinntektene

• Økonomiplanen eller årsbudsjettet er ikke vedtatt innen de fristene som er fastsatt i lov eller 
forskrift

• Årsregnskapet ikke er vedtatt innen fristene i lov eller forskrift

• Departementet har fattet et vedtak etter inndelingslova §16 a
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Noter

• Noter – obligatorisk del av årsregnskapet

• Hensikt - å gi utdypende informasjon om regnskapet
• Omfattende krav til hva det skal gis noteinformasjon om – økende

• Brukes notene?

• Er det mulig å forstå notene?
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Årsberetningen
• Kun årsberetningen som er lovpålagt

• Gjennomgås av revisor og omtales i Revisjonsberetningen

• Krav til innhold
• Kommunedirektørens redegjørelse for kommunens virksomhet gjennom året 

– på overordnet nivå

• Skal gi dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling

• Særskilt uttalelse om
• Vesentlige forhold f.eks. rettsaker av vesentlig betydning

• Vesentlige budsjettavvik

• Tiltak for å sikre høy etisk standard

32



Hva bør kontrollutvalget ha fokus på når det gjelder regnskap?

• Bevilgningskontroll
• Store avvik mellom budsjett og regnskap

• Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 
• Hvorfor har det oppstått?

• Effekten av bundne fond på bunnlinja

• Minimumsavdrag vs utgiftsførte avdrag

• Netto driftsresultat ifht driftsinntekter

• Notene – les dem og spør hvis uklart
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Frosta kommune 
 

 

Postadresse: Telefon: Internett: Organisasjonsnr: 
Fånesvegen 1 74 80 88 00 www.frosta.kommune.no 944 482 253 
7633 Frosta Telefaks: Bankgiro: Skatt: 
E-post postmottak@frosta.kommune.no 74 80 88 09 4459 06 00099 6345 06 17174 

Konsek 
 
   
 
 

 

 
 
 

Deres ref Vår ref:   Dato 
 2019/4868-4 13.12.2019 

 

Kontrollutvalgets årsplan - møteplan - melding om vedtak 

 
Vedlagt følger kommunestyrets behandling. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tove Rolseth Bratsvedal 
arkiv -og informasjonsleder 
 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift Kontrollutvalgets årsplan-møteplan for 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift. 



 Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2019/4868-2 

Saksbehandler:  Tove Rolseth Bratsvedal 

 

Frosta kommune 

 

 

Saksframlegg 
 

Utvalg Møtedato Utvalgssak 
Kommunestyret 10.12.2019 125/19 

 
Kontrollutvalgets årsplan-møteplan for 2020 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan-møteplan for 2020 til orientering.  
 
 
 

Behandling i  Kommunestyret - 10.12.2019  
 
Kontrollutvalgets leder Anders Reitan orienterte i saken. 
 

Vedtak 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Endelig vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan-møteplan for 2020 til orientering.  
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets årsplan 
2 Kontrollutvalgets årsplan - møteplan -særutskrift 

 

Bakgrunn for saken: 
Frosta kommune har fått oversendt kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2020. Kontrollutvalget 
har i møte 26.11.2019 vedtatt rapporten og vedtatt at den skal oversendes kommunestyret til 
orientering. 
 



 
 
Knut-Helge Rønning 
Kommunedirektør 



 

Frosta kommune 
 

 
 

Postadresse: Telefon: Internett: Organisasjonsnr: 

Fånesvegen 1 74 80 88 00 www.frosta.kommune.no 944 482 253 

7633 Frosta Telefaks: Bankgiro: Skatt: 

E-post postmottak@frosta.kommune.no 74 80 88 09 4459 06 00099 6345 06 17174 
 

CREO 

 

   

 

Att. Hovedtillitsvalgt Marte Aune 

 

 

 

 
Deres ref Vår ref:   Dato 
 2020/53-3 10.01.2020 

 

Svar på forespørsel om innsyn 

 

Vi viser til deres forespørsel datert 06.01.2020 der det etterspørres svar på følgende 3 spørsmål 

knyttet til omorganiseringen av kulturskolen: 

 
1) når omorganiseringen ble vedtatt (en dato?)  2) hvem som var med på vedtaket, og 3) 
hvilke vurderinger som ble gjort i forhold til å ivareta den faglige kvaliteten i 
opplæringen og hva slags kompetanse som anses nødvendig for å utføre de ulike 
arbeidsoppgavene  

 

Ad spørsmål 1 

 

Omorganiseringen ble vedtatt 19.06.2018. 

 

Ad spørsmål 2 

 

Vedtaket ble fattet av kommunestyret i møte 19.06.2018 (PS 39/18). Protokoll fra møtet vedlegges. 

 

Ad spørsmål 3 

 

Målsettingen med omorganiseringen var økonomisk innsparing, potensiale for samordning og 

helhetlig ressursbruk, effektivisering og organisasjonsmessig justering av overordna organisering. I 

den politiske behandlingen av saken ble det understreket at rådmannen skulle vektlegge det faglige 

ansvaret og vurdere fordeling av ledelsesressurs. Man skulle med andre ord både sørge for 

økonomisk innsparing og samtidig ivareta den faglige kvaliteten gjennom omorganiseringen. Da vi 

i Sentraladministrasjonen hadde en rådgiver (Torgunn Østbø) som både hadde ledig kapasitet og 

som tidligere hadde innehatt funksjonen som rektor ved Frosta skole, var det naturlig å spørre henne 

om hun kunne påta seg det faglige ansvaret for kulturskolen. Denne løsningen som vi endte opp 

med, tok både hensyn til politikernes ønske om å redusere kostnader og samtidig ivareta det faglige 

tilbudet i kulturskolen og er således så nærme den optimale løsning det var mulig å komme. 

 

 



 Side 2 av 2 

 

Det er også betimelig å understreke at kulturskolen ikke har fått redusert sine budsjetter og er en av 

få sektorer i Frosta kommune som ikke er berørt av de siste årenes effektiviseringsprosesser. Nå 

handler det om å bidra til å gi Frostas barn og unge et best mulig kulturskoletilbud. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Ståle Opsal 

Økonomisjef 

 

 

Vedlegg 

1 Møteprotokoll kommunestyret 19.06.2018 

 

 

Kopi til: 

Anders Reitan    

Paul Ivar Stenstuen    

Hans Ole Rian    

Sindre Fredrik Strøm    

Jan Inge Moksnes    

Tove Rolseth Bratsvedal    

Torgunn Østbø    

Andreas Trefjord    

Astrid Småland    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift. 

 



Fra: Paul Ivar Stenstuen 
Sendt: 29. mars 2019 11:14 
Til: ' (arne.ketil.auran@frosta.kommune.no)' 
Emne: Henvendelen fra Hernes vedr. "Sveplassveien" 
 
 
Ved behandling av referatsaker den 14.02.19 fattet kontrollutvalget bl.a. slikt vedtak: 
"Kontrollutvalget tar referat nr. 3 til orientering og ber sekretær om å legge fram en sak vedr. 
Sveplassveien." 
 
Kontrollutvalgets interesse mht. saken er hvorfor saken har tatt så lang tid, bruk av ressurser, samt i 
hvilken grad kommunen tar folk som blir berørt av kommunens virksomhet og myndighetsutøvelse på 
alvor. 
 
Jeg ber derfor om en redegjørelse for saken med utgangspunkt i følgende punkter: 
 

1. Kort om historikk - når, hvordan og hvorfor kom saken til 
2. Stridens kjerne 
3. Kommunens forslag til løsning underveis, herunder hvor mange runder har saken hatt 
4. Status mht. saken i dag 
5. Har kommunen lært noe av saken, og i så fall hva. 
6. Eventuelt også annet som rådmannen måtte mene er relevant for saken. 

 
Jeg ber om et skriftlig svar innen 11.04.19. 
 
 
 

 
 



Fra: Paul Ivar Stenstuen 
Sendt: 29. mars 2019 11:14 
Til: ' (arne.ketil.auran@frosta.kommune.no)' 
Emne: Henvendelen fra Hernes vedr. "Sveplassveien" 
 
 
Ved behandling av referatsaker den 14.02.19 fattet kontrollutvalget bl.a. slikt vedtak: 
"Kontrollutvalget tar referat nr. 3 til orientering og ber sekretær om å legge fram en sak vedr. 
Sveplassveien." 
 
Kontrollutvalgets interesse mht. saken er hvorfor saken har tatt så lang tid, bruk av ressurser, samt i 
hvilken grad kommunen tar folk som blir berørt av kommunens virksomhet og myndighetsutøvelse på 
alvor. 
 
Jeg ber derfor om en redegjørelse for saken med utgangspunkt i følgende punkter: 
 

1. Kort om historikk - når, hvordan og hvorfor kom saken til 
2. Stridens kjerne 
3. Kommunens forslag til løsning underveis, herunder hvor mange runder har saken hatt 
4. Status mht. saken i dag 
5. Har kommunen lært noe av saken, og i så fall hva. 
6. Eventuelt også annet som rådmannen måtte mene er relevant for saken. 

 
Jeg ber om et skriftlig svar innen 11.04.19. 
 
 
 

 
 



       
Kontrollutvalgets årsrapport 2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 26.02.2020 02/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/114 - 2 
 
Forslag til vedtak 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til kommunestyret” 
vedtas.  

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret  
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til kommunestyret” til 
orientering. 
 
Vedlegg 
Årsrapport 2019 Frosta 
 
Saksopplysninger 
I kommunelovens § 77 heter at Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å 
forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.   
 
Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og 
kontroll med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig 
orientert om utvalgets arbeid. 
 
Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til å rapportere vil være opp til kommunestyrets 
nærmere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til 
§ 4 i ny Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at 
Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og 
gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert 
fast praksis på. 
 
For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne 
har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til 
det politiske miljøet. Møteinnkallingene med saksdokumenter sendes for øvrig også 
til rådmannen. 
 
I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert 
møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om 
alle saker som har vært til behandling i utvalget. 
 
Ut fra tidligere praksis er det også for 2019 naturlig å avgi en årsrapport om 
kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret. 
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1. Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning 
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Utvalget velges av kommunestyret og skal 
utføre den løpende kontroll med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner skal ha et 
kontrollutvalg1. 
 
1.1 Kontrollutvalgets sammensetning i 2019 
Fram til kommunestyrets møte den 15.10.19 var kontrollutvalget sammensatt slik: 
 

Faste medlemmer Varamedlemmer   

Navn  Parti Funksjon Navn  Parti 
Frode Revhaug H Leder Hans Erik Veien H 
Olav Galtvik V Nestleder Sølvi Naavik V 
Britt-Ranveig Nielsen Hernes H Medlem Lars Bjørn Moksnes  
Dagfinn Sørheim SP Medlem Brit Stavseth Nyeng KrF 
Vigdis Juterud Lein Ap Medlem Ragnhild E. Viken SP 
      Knut Wollan Ap 

 
Kommunestyret valgte nytt kontrollutvalg i møtet den 15.10.19, sak 80/19. Utvalget er etter 
dette sammensatt slik: 
 
Navn Rolle Navn Rolle 
Anders Reitan (SP) Medlem Knut Arne Hovdal Varamedlemmer 
Jens Einar Hagerup (SP) 

  
Ragnhild Eggen 
Viken 

for (SP) 

Ingunn Skjerve Hogstad (SP)   Remi Olafsen   
    Sissel P. Sundet   
Britt-Ranveig Nielsen Hernes (H) Medlem Sverre Skogly Varamedlemmer 
    Tore Moksnes for (H) 
    Anne Qvarme   
Egil Hokstad (AP) Medlem Greta Wollan Varamedlemmer 
    Stein Røste for (AP) 
    Siv Mølnås Elvrum   

 
Utvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i 
kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom kjønnene er ivaretatt. 

1.2 Reglement for kontrollutvalget 
Kommunestyret har ikke vedtatt et eget reglement for kontrollutvalget. 

1.3 Rammer for utvalgets arbeid 
Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre kontroll med den kommunale forvaltningen på 
vegne av kommunestyret og å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
Kommunestyret kan be utvalget utføre særskilte kontrolloppgaver på sine vegne.  
 
 
 

 
1 Jf. kommuneloven § 77.1 



Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført: 
• Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende 

måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet 
blir fulgt opp.  

• Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet 
analyse, følge og rapportere resultatet til kommunestyret. 

• Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen 
av kommunens interesser i selskaper.  

• Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til 
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.  

• Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 
 
Kontrollutvalget skal bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at 
politiske vedtak blir fulgt opp. 
 
I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret, ta opp 
forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med målet om en effektiv og forsvarlig 
forvaltning av kommunens ressurser.  
 
1.4 Kontrollutvalgets ressurser 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for kontrollarbeidet i møte den 19.09.19, 
sak 27/19. Kontrollutvalget fikk de ressursene det ba om av kommunestyret. 
 
1.4.1 Sekretariat  
Frosta kommune er medeier i og har avtale om levering av sekretariatsbistand fra Konsek 
Trøndelag IKS. Selskapet har 36 eiere. Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår 
kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt følger opp vedtak. I det løpende arbeidet er 
sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av 
kontrollutvalget. 
 
1.4.2 Revisjon  
Frosta kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon 
Midt-Norge SA. 
 
2. Lovpålagte oppgaver 
2.1 Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er 
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse 
av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og 
eventuelle områder det arbeides spesielt med.  

Kontrollutvalget skal uttale seg om årsregnskapet kommunen. Uttalelsene til årsregnskapet 
for 2018 ble lagt fram kommunestyret, med kopi til formannskapet, jf. sak 9/19. 

2.2 Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i 
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.  
 
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i 2019 etter oppdrag fra kontrollutvalget. 
 



2.3 Selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med 
politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet 
blir ivaretatt og at eierstyringen er god. 

2.3.1 Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS 
Kontrollutvalget har behandlet rapport etter gjennomført selskapskontroll vedrørende 
Innherred Renovasjon IKS, jf. sak 2/19 og kommunestyrets sak 33/19. 
 

2.4 Påseansvar overfor revisor 
Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav 
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Revisor skal dokumentere at det er 
etablert rutiner for dette. For å følge opp ansvaret slik det går fram av krav i forskriftene, har 
kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med revisor og løpende informasjon om det 
løpende revisjonsarbeidet. For regnskapsrevisjon orienterer oppdragsansvarlig revisor 
rutinemessig i utvalgets møter. Når det gjelder forvaltningsrevisjon er dialogen knyttet til den 
enkelte undersøkelse. 
 
3. Annet arbeid i utvalget 
3.1 Møter 
Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 6 møter og behandlet 37 saker. 
 
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med, 
gjennom kravene i kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg. En fullstendig oversikt 
over sakene som er behandlet i kontrollutvalget følger bakerst.  

3.2 Opplæring og faglig samarbeid 
Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid 
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og 
tilsyn. Utvalget har vært representert på disse samlingene i 2019: 
• Norges kommunerevisorforbunds samling for kontrollutvalg 
• Konsek Trøndelag IKS sin samling for nye kontrollutvalg 

3.3 Orienteringer og redegjørelser fra kommunedirektør 
Som ledd i sitt arbeid ber kontrollutvalget om orienteringer eller redegjørelser fra 
kommunedirektøren. Kontrollutvalget har ikke fått tilfredsstillende svar på alle sine spørsmål 
innenfor rimelig tid, og i et tilfelle mangler svar helt. 
 
4. Avslutning 
Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker er 
publisert på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no 

Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget håper 
fjorårets virksomhet har bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for 
samarbeidet. 
 
 
Frosta 26.02.2020 
 
Kontrollutvalget 
 



5. Vedlegg: Saker behandlet i kontrollutvalget i 2019 
 
Møtedato Sakstittel Saksnr 

14.02.2019 Referatsaker 01/19 

14.02.2019 Selskapskontroll knyttet til Innherred Renovasjon IKS 02/19 

14.02.2019 Sivilombudsmannens uttalelse om lukking av møter i Frosta 03/19 

14.02.2019 Kontrollutvalgets budsjett 2019 04/19 

14.02.2019 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 05/19 

14.02.2019 Eventuelt 06/19 

14.02.2019 Godkjenning av møteprotokoll 07/19 

02.05.2019 Referatsaker 08/19 

02.05.2019 Kontrollutvalgets uttalelse til Frosta kommunes årsregnskap for 2018 09/19 

02.05.2019 Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så langt i 2019 10/19 

02.05.2019 Ny forskrift om kontrollutvalg - høringsuttalelse 11/19 

02.05.2019 Eventuelt 12/19 

02.05.2019 Godkjenning av møteprotokoll 13/19 

06.06.2019 Referatsaker 14/19 

06.06.2019 Orientering fra ordfører vedrørende ansettelsesprosessen for ny rådmann 15/19 

06.06.2019 Kompetansebehov, kompetanseplan og rekrutering - Kontrollutvalgets 
innfallsvinkel til temaet 16/19 

06.06.2019 Eventuelt 17/19 

06.06.2019 Godkjenning av møteprotokoll 18/19 

15.08.2019 Referatsaker 19/19 

15.08.2019 Henvendelse til kontrollutvalget fra en innbygger vedrørende hennes 
opplevelser med Frosta kommune 20/19 

15.08.2019 Eventuelt 21/19 

15.08.2019 Godkjenning av møteprotokoll 22/19 

19.09.2019 Referatsaker 23/19 

19.09.2019 Henvendelse til kontrollutvalget fra Creo vedrørende kulturskolen 24/19 

19.09.2019 Orientering fra kommunedirektøren om kompetansebehov, kompetanseplan 
og rekruteringsstrategi 25/19 

19.09.2019 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 26/19 

19.09.2019 Kontrollutvalgets budsjett 2020 27/19 

19.09.2019 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 28/19 

19.09.2019 Eventuelt 29/19 

19.09.2019 Godkjenning av møteprotokoll 30/19 

26.11.2019 Referatsaker 31/19 

26.11.2019 Henvendelse til kontrollutvalget fra en innbygger vedrørende tilkobling til 
kommunalt avløp Bolkan - Lein 32/19 

26.11.2019 Orientering fra sekretær 33/19 

26.11.2019 Orientering fra revisor vedrørende planleggingen av regnskapsrevisjon for 
2019 34/19 

26.11.2019 Kontrollutvalgets årsplan - møteplan for 2020 35/19 

26.11.2019 Eventuelt 36/19 

26.11.2019 Godkjenning av møteprotokoll 37/19 

 



  
Kontrollutvalgets budsjett for 2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 26.02.2020 03/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/114 - 1 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2020. 

Art Beskrivelse 2020 
10800 Godtgjørelse folkevalgte 44 000 
10804 Tapt arbeidsfortjeneste 8 000 
10990 Arbeidsgiveravgift 7 400 
11002 Faglitteratur/tidsskrifter 2 000 
11152 Bevertning 3 600 
11209 Andre driftsutgifter 3 000 
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter 30 000 
11602 Reise og diettgodtgjørelse folkevalgte 5 000 
13751 Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag 

IKS  
210 000 

13752 Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag 
IKS   

465 000 

   
 Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 

110) 
778 000 

 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren foreta de nødvendige 
budsjettekniske registreringer. 

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for 2019 den 19.09.19 sak 27/19. 
Budsjettrammen omfatter kontrollutvalgets samlede virksomhet, herunder kjøp av 
revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester. Iht. de gitte føringer ble det 
bevilget en total ramme på kr. 778 000 ved kommunestyrets behandling av budsjett 
for 2019 den 17.12.19, sak 129/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ut fra dette foreslås slik fordeling av den samlede rammen: 
Art Beskrivelse 2020 

10800 Godtgjørelse folkevalgte 44 000 
10804 Tapt arbeidsfortjeneste 8 000 
10990 Arbeidsgiveravgift 7 400 
11002 Faglitteratur/tidsskrifter 2 000 
11152 Bevertning 3 600 
11209 Andre driftsutgifter 3 000 
11500 Kursavgifter og oppholdsutgifter 30 000 
11602 Reise og diettgodtgjørelse folkevalgte 5 000 
13751 Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag 

IKS  
210 000 

13752 Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag 
IKS   

465 000 

   
 Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 

110) 
778 000 

 
 
Vurdering 
En tilrår kontrollutvalget å vedta en spesifisering av det samlede budsjett for 2020 for 
kontroll og tilsyn som fremgår av forslaget til vedtak. 
 
 
 
 
 
 



       
Kontrollutvalgets møteplan for 2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 26.02.2020 04/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/114 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Samla møteplan  2020 
 
Saksopplysninger 
Iht. vedtatt møteplan skal kontrollutvalget avholde møter på følgende datoer 05.05.20, 16.06.20, 
22.09.20 og 03.11.20. 
 
Kontrollutvalgets møteplan for 2020 har blitt diskutert. Det legges derfor opp til at 
kontrollutvalget tar en ny vurdering av sin møteplan for resten av året. 
 
Regnskapsrevisor opplyser følgende til saken: 
 

"I forhold til om kontrollutvalget ønsker å flytte dato for møtet hvor regnskapet skal 
behandles så er jeg opptatt følgende datoer i april/mai: 29 april, 12 mai, 14 mai og 15 
mai. 

 
I forhold til at vi skal delta på møte til høsten og legge fram revisjonsstrategien, om 
møtet som er satt opp den 3 november flyttes så er jeg opptatt perioden 21 oktober til 
og med 29 oktober, pluss 12 november og 18 november." 

 
Vedtatt møteplan for de øvrige kommunale organer vedlegges for ordens skyld. 
 
 



 

 

Frosta kommune 
møteplan for 2020  

Dato Møte Møte Møte Møte Møtestart 

Januar      

Tirs. 14  Form.skap/Pl.utv 

 

  08.00 

Tirs. 28 Kommunestyre    17:00 

      

Februar      

Tirs. 04   Utvalg Utvikling 

 

 09.00 

Tors. 13  Form.skap/Pl.utv 

 

  08.00 

Tirs. 25 Kommunestyre    17.00 

Mars      

Tirs. 10   Utvalg Utvikling 

 

 09.00 

Tors. 19  Form.skap/Pl.utv 

 

  08.00 

Tirs. 24 Temamøte    17.00 

Tirs. 31 Kommunestyre    17.00 

April      

      

Tirs. 14  Form.skap/Pl.utv 

 

  08.00 

      

Tirs. 28 Kommunestyre    17.00 

Mai      

      

Tirs. 05   Utvalg Utvikling 

 

 09.00 

Tirs. 12  Form.skap/Pl.utv 

 

 

  08.00 

Tirs. 26   Utvalg Utvikling 

 

 09.00 

Tirs. 26 Kommunestyre    17.00 

      

Juni      

Tirs. 02  Form.skap/Pl.utv 

 

  08.00 

Tirs. 9 Økonomisem. 

 

   17.00 

Tirs. 16 Kommunestyre    17:00 



 

 

 

Dato Møte Møte Møte Møte Møtestart 

August      

Tirs. 11   Utvalg Utvikling 

 

 09.00 

Tirs. 18  Form.skap/Pl.utv 

 

  08.00 

      

September      

Tirs. 01 Kommunestyre    17.00 

      

Tirs. 08   Utvalg Utvikling 

 

 09.00 

Tirs. 15  Form.skap/Pl.utv 

 

  08.00 

Tirs. 30 Kommunestyre    17.00 

Oktober      

      

Tirs. 06   Utvalg Utvikling 

 

 09.00 

Tirs. 13  Form.skap/Pl.utv 

 

  08.00 

      

Tirs. 27 Kommunestyre    17.00 

November      

Tirs. 03   Utvalg Utvikling 

 

 09.00 

Tirs. 10  Form.skap/Pl.utv 

 

  08.00 

Tirs. 17  Form.skap/Pl.utv 

 

  08.00 

Tirs. 17   Utvalg Utvikling 

 

 09.00 

Tirs. 24 Kommunestyre    17.00 

Desember      

      

Tirs. 15 Kommunestyre    17.00 

      

      

 

 

 

 

 



  
Oppstart planarbeid  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 26.02.2020 05/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/116 - 1 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og 
vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon.  

2. Vurderingen oversendes sekretariatet innen 17.04.2020 og legges fram for 
kontrollutvalget i møte 05.05.2020. 

3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for 
å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon. 

 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet 
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.  
 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon.  Risiko- og vesentlighetsvurderingene kan gjennomføres av 
kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor eller andre. Sekretaritatet legger til grunn at 
kontrollutvalget ikke vil benytte andre aktører i arbeidet, men benytte revisjonen og 
sekretariatet. 
 
Vi anbefaler at kontrollutvalget legger opp til en prosess over tre møter.  

· Møte [26.02.20]: I dette møtet bestiller utvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering fra 
revisjonen. Dokumentet skal gi en oversikt over risikoområder i kommunen ut fra 
offentlig tilgjengelig informasjon. I tillegg bidrar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
med sin kunnskap om kommunen. Dokumentet er ett av flere bidrag i arbeidet med å 
kartlegge hvor man bør ha forvaltningsrevisjon. 

· Møte 2 [05.05.20]: Kontrollutvalget inviterer sentrale aktører i kommunen for å få 
ytterligere innspill til risikoområder. Møtedeltakerne kommer gruppevis og har fått 
revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering tilsendt i forkant av møtet. Etter at 
kontrollutvalget har fått innspill fra samtlige deltakere kommer utvalget fram til hvor det 
ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  Hensikten med møtet er å supplere 
revisjonens faglige risikovurderinger med lokalkunnskap, og dermed ha et bredere 
grunnlag for å lage plan for forvaltningsrevisjon.  

· Møte 3 [?06.20]: Sekretariatet legger fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon. 
Utkastet er basert på revisjonens risiko- og vesentlighetsvurderinger, innspillene i møte 
2. og kontrollutvalgets diskusjon i samme møte. Dersom kontrollutvalget slutter seg til 
planen, sendes den kommunestyret for endelig vedtak. 

 
 
Revisjon Midt-Norge vil bruke anslagsvis 60 timer til å utarbeide risiko- og 
vesentlighetsvurderingen.  
 
 
 



Sekretariatets vurdering 
Gjennom den skisserte prosessen får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede 
kompetansen i revisjon og sekretariat. Prosessen sikrer også et godt grunnlag for 
kontrollutvalgets prioriteringer med en rimelig ressursbruk. Prosessen bidrar også til at 
planarbeidet blir politisk forankret og synliggjør samtidig kontrollutvalgets rolle som 
kommunestyrets kontrollorgan.  
 
Sekretariatet vil derfor anbefale at kontrollutvalget slutter seg til den skisserte prosessen og 
at det bestilles en risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Revisjon Midt-
Norge SA. 
 
 
 



  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 26.02.2020 06/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/107 - 2 
 
      
 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å treffe et vedtak knyttet til et 
tema som tas opp i møtet, må egen sak om dette settes på sakslisten. 
 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 26.02.2020 07/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/107 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
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