Møteinnkalling
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtested:
Tidspunkt:

Trøgstad kommune, møterom Havnås
22.05.2017 kl. 16:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post
anirov@fredrikstad.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Trøgstad, 15.05.17
Borger Larsen
Leder
(sign.)
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Kontrollutvalget Trøgstads møte 22.05.2017

Sakliste
U.off.
PS 17/7

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2017

PS 17/8
PS 17/9

Trøgstad kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 kontrollutvalgets uttalelse
Skatteregnskap 2016

PS 17/10

Innkommet sak - Helsehuset - IØ Medisinske kompetansesenter IKS

PS 17/11
PS 17/12

Innkommet sak - Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer til IØ Data
IKS
Informasjon fra revisjonen

PS 17/13

Eventuelt
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/3672
3
61294/2017
510/122
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
22.05.2017

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2017
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.01.2017 godkjennes

Rakkestad, 27.03.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 30.01.2017
Vurdering
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 30.01.2017 legges fram for godkjenning
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Utvalgssaksnr.
17/7

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/3672
1
34219/2017
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
22.05.2017

Utvalgssaksnr.
17/8

Trøgstad kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 - kontrollutvalgets
uttalelse
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Trøgstad kommune som vist i
vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til
formannskapet.
Rakkestad, 15.05.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2016 for Trøgstad kommune – utkast
2. Revisors beretning 2016, datert 18.04.2017
3. Revisjonsbrev datert 02.05.2017 fra IØKR IKS
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Trøgstad kommunes årsregnskap 2016
 Rådmannens årsberetning 2016.
Dokumentene kan finnes her: http://www.trogstad.kommune.no/budsjett-ogaarsrapport.384509.no.html
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
kap. 4 påse at kommunes årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på
en betryggende måte. Videre fremgår det at kontrollutvalget skal avgi uttalelse til
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Av § 7 i forskriften fremgår følgende når
det gjelder saksgangen ved uttalelsen:
” 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
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det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.”
Frister i prosedyren for behandling av årsregnskapet:





Regnskapet skal avlegges innen 15. februar
Årsberetning fra rådmann skal avgis med frist 31. mars
Revisjonsberetning skal avgis med frist 15. april
Kommunestyret skal behandle årsregnskapet innen 1. juli

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bygge sin uttalelse på revisjonsbrevet utarbeidet av
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, revisors beretning i tillegg til regnskapet og
årsberetningen.
Årsregnskapet, årsrapport og revisjonsberetningen er avlagt innen gjeldende tidsfrister.
Revisjonsberetningen er en såkalt normalberetning, dvs at revisor ikke har funnet avvik av
en slik størrelsesorden at det er nødvendig at de påpekes.
Kommunens driftsregnskap 2016 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på
kr. 20.183.887,14 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 19.552.431,71
Kommunens netto driftsresultat utgjør 4,9 % av driftsinntekter i 2016. Det tekniske
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et nivå hvor
netto driftsresultat over tid bør utgjøre 2 % av driftsinntektene for å opprettholde økonomisk
balanse/opprettholde kommunens formue
Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 8 er det påsett at det ikke
foreligger åpne revisjonsmerknader
Revisjonen vil være til stede i møtet og kan om ønskelig besvare eventuelle spørsmål fra
utvalget. Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte seg av denne muligheten, og viser for
øvrig til revisjonsbrevet datert 02.05.2017.
Sekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2016 for Trøgstad
kommune som vist i vedlegg 1 i denne saken.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til
formannskapet.
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Kommunestyret i Trøgstad

Deres referanse

Vår referanse
2017/3672-2-46865/2017-ANIROV

Klassering
510/122

Dato
08.03.2017

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 - Trøgstad kommune
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget
uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret, før det endelig vedtas i kommunestyre. Kopi av
kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet.
Kontrollutvalget har i møte 22. mai 2017 behandlet årsregnskapet 2016 for Trøgstad
kommune.
Grunnlagsdokumenter for kontrollutvalgets behandling har vært kommunens årsregnskap,
rådmannens årsberetning, revisjonsberetningen og revisjonsbrevet. I tillegg har ansvarlig
revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.
Kontrollutvalget avgir herved følgende uttalelse til kommunestyret:


Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er avlagt til rett tid
og i samsvar med lov og forskrifter.



Kommunens driftsregnskap 2016 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på
kr. 20.183.887,14 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 19.552.431,71



Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat i 2016 utgjør 4,9 % av
driftsinntekter. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
økonomi (TBU) anbefaler et nivå hvor netto driftsresultat over tid bør utgjøre 2 % av
driftsinntektene for å opprettholde økonomisk balanse/opprettholde kommunens
formue



Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
§ 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2016/17.



Kontrollutvalget vedlegger revisjonsbrevet datert 02.05.2017.



Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2016 for Trøgstad
kommune og slutter seg til revisors beretning av 18. april 2017.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 908 55 384

Org.nr.: 987 424 354
Webadresse: www.iokus.no
Bankkonto: 1050 14 16733
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Saksnummer 2017/3672-46865/2017

Sted, dato

xx
Leder av kontrollutvalget

Kopi til eksterne mottakere:
Formannskapet
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/3672
6
69713/2017
510/122
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
22.05.2017

Utvalgssaksnr.
17/9

Skatteregnskap 2016
Vedlegg Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2016,
tas til orientering.

Rakkestad, 05.04.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS




Skatteoppkreverens årsrapport 2016, inkludert skatteregnskapet for 2016
Kontrollrapport 2016, fra Skatteetaten, Skatt Øst, datert 15.02.2017

Saksopplysninger
Ansvar for revisjonen av skatteregnskapet ligger til Riksrevisjonen. Kontrollutvalget har
derfor ingen pålagt, formell oppgave med å behandle skatteregnskapet, eller
skatteinnfordringen som funksjon.
Skatteinnfordring er imidlertid en viktig lovpålagt kommunal oppgave, og i tråd med dette bør
kontrollutvalget følge opp administrasjonens gjennomføring av denne oppgaven.
I likhet med tidligere år har skatteoppkreveren lagt frem en årsrapport for hele området. I
henhold til instruks plikter skatteoppkrever å gi kommunestyret de opplysninger og oppgaver
som er nødvendig for tilsyn med den kommunale forvaltningen. I rapporten vises
utviklingstrekk og nøkkeltall med utfyllende kommentarer.
Vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt
Skatteetatens kontrollrapport for 2016, til orientering.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/3672
7
98723/2017
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
22.05.2017

Utvalgssaksnr.
17/10

Innkommet sak - Helsehuset - IØ Medisinske kompetansesenter IKS
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Henvendelsen fra styreleder i Helsehuset, tas til orientering
2. Kontrollutvalget utvider planlagt selskapskontroll av Helsehuset til å også omhandle en
forvaltningsrevisjon
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å samordne en bestilling fra eierkommunene til
Indre Østfold kommunerevisjon.
Rakkestad, 15.05.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Mail fra Tove Kreppen Jørgensen, styreleder i Helsehuset, datert 04.04.2017
 Vedlegg til mail – unntatt offentlighet jf. offentlighetslova § 13, 2 ledd jf.
forvaltningsloven § 13 nr. 1. - (legges frem i møtet)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Sekretariatet fikk en henvendelse fra styreleder i Helsehuset - Indre Østfold medisinske
kompetansesenter IKS 4. april. På bakgrunn av informasjon fra daglig leder i Helsehuset, så
styret behov for råd og/eller tilsyn av regnskapsføringen ved Helsehuset. Styret ønsket råd/
vurdering fra kontrollutvalget (det er 7 eierkommuner og kontrollutvalg til Helsehuset) om dette er en
sak som bør/må undersøkes videre, og om det er noe kontrollutvalget eventuelt kan bidra
med.
Sekretariatet har bekreftet at vi, på vegne av kontrollutvalgene, har mottatt henvendelsen og
at vi vil legge frem saken for revisjonen og kontrollutvalget, samt gitt uttrykk for at her bør
styret etterspørre sitt eget representantskap om det evt har noen ønsker for om dette bør/må
undersøkes videre. Representantskapets leder er informert om at styret kontaktet
sekretariatet. Representantskapet har møte 5. mai.
Sekretariatet videresendte henvendelsen til revisjonen samme dag. Revisjonen har gitt en
tilbakemelding om at de innen møtene i utvalgene vil sette seg inn i saken.
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Vurdering
Sekretariatet ser at alle kontrollutvalgene i eierkommunen til selskapet har vedtatt
selskapskontroll av Helsehuset i Plan for selskapskontroll. Om kontrollutvalgene i
eierkommunene ønsker det, kan de gå sammen om en forvaltningsrevisjon (som er mer
utfyllende enn en ren selskapskontroll) av selskapet.
I NKRFs veileder «Selskapskontroll fra A-Å» står det følgende om forskjellene på
eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon:
«Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll
(Kontrollutvalget skal påse …), jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 første ledd. Den omfatter
kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som
utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll (Selskapskontrollen kan også
omfatte …), jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 andre ledd, og er nærmere omtalt i forskrift om
revisjon kap. 3 (§§ 6 – 8), jf. forskrift om kontrollutvalg kap. 5 (§§ 9 – 12) og RSK 001
Standard for forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, jf.
forskrift om revisjon § 7 første ledd.»
Dere kan (om ønskelig) finne mer informasjon om selskapskontroll her:
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Selskapskontroll/Selskapskontroll_-_praktisk_veileder__Oppdatert_120529_-_med_vedlegg.pdf

Sekretariatet anbefaler utvalget å ta henvendelsen til orientering og drøfte hvordan en
eventuell forvaltningsrevisjon kan gi svar på det styret/representantskap og kontrollutvalg
ønsker svar på. Sekretariatet tar innspillene med seg til en felles bestilling. Om
representantskapet til Helsehuset selv velger å foreta en forvaltningsrevisjon, bortfaller
sekretariatets innstilling pkt 2 og 3, i denne omgang.
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Fra: Tove Kreppen Jørgensen (ToveKreppen.Jorgensen@follolms.no)
Sendt: 04.04.2017 09:59:42
Til: iokus
Kopi:
Emne: Spørsmål om behov for gjennomgang av økonomiområdet i Helsehuset - Indre Østfold medisinske kompetansesenter IKS
Vedlegg: image001.jpg;epost kontrollutvalgssekretariatet.docx
Hei
Viser til telefon samtale med Anita Rovedal i går og sender over en beskrivelse av problemstillingen som styret ved Helsehuset ønsker vurdert gjennomgått.
Med vennlig hilsen
Tove Kreppen Jørgensen
Styreleder
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/3672
8
98746/2017
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
22.05.2017

Utvalgssaksnr.
17/11

Innkommet sak - Anonymt varsel ang. uryddige fakturaer til IØ Data IKS
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Det innkomne varslet tas til orientering.
2. Varslet oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre til orientering
Rakkestad, 15.05.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Brev, udatert, fra ukjent avsender: Varsling om uryddige fakturaer til Indre Østfold
Data IKS
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 KS’s veileder om varsling: http://presse.no/wpcontent/
uploads/2014/11/KSvarslingiFKogK.pdf
 Arbeidsmiljøloven
 Bokføringsloven
Saksopplysninger
Sekretariatet har fått oversendt i alt fire identiske brev fra ukjent avsender, sendt til
henholdsvis kontrollutvalgene i kommunene Hobøl, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Brevet
er ikke datert, men de respektive kommunene har mottatt brevet i løpet av medio mars
2017.
Brevet har overskriften Varsling om uryddig fakturaer til Indre Østfold Data IKS.
Det fremsettes påstand om at kommunene Eidsberg og Askim i perioden 2008-2010 har
bestilt tjenester særskilt, som er fakturert selskapet og at utgiftene er fordelt på alle
eierkommunene. Innsender mener utgiftene bare skulle vært belastet bestillerkommunene,
og at «[...] Trøgstad, Spydeberg, Hobøl og Skiptvet feilaktig har blitt belastet for kostnader
som hører hjemme i Askim kommune og Eidsberg kommune».
Indre Østfold data er i dag under avvikling, og selskapet skal være oppløst pr 31.12.2017.
Arbeidstilsynet definerer varsling som «å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen».
Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige
forhold som er eller kan være i strid med lover og regler, retningslinjer eller alminnelig
oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Det er et lovkrav at virksomheten
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har rutiner for intern varsling. Arbeidstaker skal varsle i henhold til disse rutinene, med
mindre det er forhold som gjør at intern varsling ikke er hensiktsmessig. Arbeidsgiver har
plikt til å legge til rette for varsling, men det går ikke konkret fram hva slags tiltak som skal
settes i verk. Dette må tilpasses den enkelte virksomhet og situasjon.
I KS sin veileder står det bla følgende:
«Anonym varsling vil by på utfordringer. Det kan åpne for sladder og ubegrunnede
påstander, ettersom ingen må stå ansvarlig for påstandene. Dessuten kan det være
vanskelig å undersøke saken ytterligere, når det ikke er mulig å kontakte varsleren
for nærmere opplysninger. En anonym varsler vil kunne ha mindre verdi for
virksomhetens ansvarlige. Anonyme varslinger må likevel behandles og undergis
passende undersøkelse. Alternativet til anonym varsling internt vil kunne være
varsling til media, hvor kilder normalt beskyttes. Det er også viktig at arbeidstakerne
gjøres kjent med dilemmaene knyttet til anonym varsling.»

Vurdering
I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4” Tilsyn og kontroll” fremgår
kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. I departementets merknader til § 4 går det frem
følgende:
«Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg
forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner
og fylkeskommuner».
Kontrollutvalget må avgjøre om saken skal undersøkes nærmere basert på den
dokumentasjonen som foreligger.
Den påståtte feilfaktureringen ligger 7-9 år tilbake i tid. Det går ikke fram av brevet i hvilken
størrelsesorden feilfaktureringen ligger, men at det er «betydelig».
Sekretariatet vurderer det slik at varslingsbrevet, tatt i betraktning selskapets situasjon og at
brevet er sendt anonymt, oversendes Indre Østfold datas avviklingsstyre til orientering.
Et alternativ kunne ha vært å be revisjonen se på saken, men da oppbevaringsplikten er
fem år (bokføringsloven §13) vil det være lite hensiktsmessig. Brevet sier heller ikke
noe om fakturaene har blitt betalt fra selskapets eget driftsbudsjett, eller om det er sendt ut
tilleggs fakturaer til eierkommunene.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/3672
4
61298/2017
510/122
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
22.05.2017

Utvalgssaksnr.
17/12

Informasjon fra revisjonen
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering
Rakkestad, 27.03.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Vurdering
Informasjonen er først og fremst muntlig orientering og sekretariatet tar utgangspunkt i det i
sin saksbehandling.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/3672
5
61306/2017
510/122
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
22.05.2017

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges fram uten innstilling
Rakkestad, 27.03.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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Utvalgssaksnr.
17/13

