
Meeting Book: Telemark kontrollutval (13.04.2018) 

Telemark kontrollutval 

Date: 2018-04-13T09:00:00 

Location: Fylkeshuset, Nisser 

Note: 

Det vert med dette kalla inn til kontrollutvalsmøte fredag 13. april kl 09:00-12:00 på Fylkeshuset, møterom 

Nisser. 

 

Forfall meldast til line.bosnes@temark.no snarast. 

 

Per Lykke og Tor Erik Baksås har meldt forfall. Vara blir kalla inn ved særskilt innkalling.  

 

Nestleder Einfrid Halvorsen leiar møtet. 

 

Rådmannen eller den ho sender møter i rekneskapssakene. Fylkeskommunens årsrekneskap og 

årsmelding for 2017 vert ettersendt elektronisk snarleg. 

 

Det vert enkel bevertning ved møteslutt. 
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Arkivsak-dok. 18/00168-16 
Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Innkallinga godkjennast. 
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Arkivsak-dok. 18/00168-17 
Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 19.03.18 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Protokoll 19.03.18 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 19.03.18 
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Møteprotokoll  
 

Telemark kontrollutval 

 
Dato: 19.03.2018 kl. 13:00-15:00 
Sted: Fylkeshuset, Nisser 
Arkivsak: 18/00168 
  
Til stede:  Per Lykke (leiar) , Einfrid Daghild Halvorsen, Tor Erik Baksås, Leif Refsdal    
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   Karianne Hansen 
  
Andre: Kontrollutvalget i Kragerø: Iver Juel (leder), Unn Kristin Nygaard, Bjørn 

Vidar Bråthen, Arne Kristiansen, Nina Haugland 

Telemark kommunerevisjon IKS: Revisjonssjef Kjell Ekmann, 

forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson og Anne Seterdal 

Temark: Line Bosnes Hegna 
  
Protokollfører: Line Bosnes Hegna 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00168-8 Godkjenning av innkalling 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00168-9 Godkjenning av protokoll 01.02.18 4 

Saker til behandling 

8/18 18/02565-6 
Bestilling/prosjektplan - Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon - 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS  
6 
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9/18 18/00181-3 Eventuelt 19.03.18 8 

    

 

 
Skien, 19.03.2018 

 

 

Per Lykke       Line Bosnes Hegna 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av innkalling 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 19.03.2018 2/18 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Innkallinga godkjennast. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Innkallinga godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll 01.02.18 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 19.03.2018 2/18 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Protokoll 01.02.18 godkjenneast. 

 

 

Møtehandsaming 

Samrøystes. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Protokoll 01.02.18 godkjennast. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

8/18 Bestilling/prosjektplan - Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon - 

Kragerø Fjordbåtselskap IKS  

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 19.03.2018 8/18 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 

Kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen som den ligg føre. 

 

Prosjektet dekkes av midlar….. 

 

Rapporten leveres kontrollutvalet…. 

 

 

Møtehandsaming 

Kragerø kontrollutval deltok i møte, for ein felles diskusjon og handsaming av saka. Utvale 

fatta egne separate likelydande vedtak.   

 

Leder av Kragerø kontrollutvalg redegjorde for Kragerøs handsaming av saka i høsten 2017.   

Revisjonen la fram prosjektplanen og gjennomgikk problemstilingane. 

 

Forslag til vedtak i møte:  

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen med følgende endring: Punkt 1 Bakgrunn, 

bestilling og formål, andre setning første komma tas ut. I tillegg kommer nytt setning fire: 

«Kontrollutvalgene ønsket en samordning og felles rapport». 

 

Prosjektet dekkes av innenfor avsatte midlar til forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget ønsker 

å gjennomføre prosjektet med spørreundersøkelse, total kostnad kr 240 000, fordelt kostnader 

mellom eierne etter eierandel. 

 

Rapporten leveres kontrollutvalget i løpet av høsten 2018. 

 

 

Votering 

Forslag samrøystes vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen med følgende endring: Punkt 1 Bakgrunn, 

bestilling og formål, andre setning første komma tas ut. I tillegg kommer nytt setning fire: 

«Kontrollutvalgene ønsket en samordning og felles rapport». 

 

Prosjektet dekkes av innenfor avsatte midlar til forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget ønsker 

å gjennomføre prosjektet med spørreundersøkelse, total kostnad kr 240 000, fordelt kostnader 

mellom eierne etter eierandel. 



3/18 Godkjenning av protokoll 19.03.18 - 18/00168-17 Godkjenning av protokoll 19.03.18 : Protokoll Telemark kontrollutval 19.03.2018

 

 7  

 

Rapporten leveres kontrollutvalget i løpet av høsten 2018. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/18 Eventuelt 19.03.18 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 19.03.2018 9/18 

 

 

Møtehandsaming 

Neste møte er handsaming av årsrekneskap. Møtet flyttast til fredag 13. april kl 09:00. 

Nestleiar Einfrid Halvorsen leiar møtet sidan leiar ikkje kan møte. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Neste møte er 13.04.18 kl 09:00 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  

Kommentert [LB1]: pril 
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Arkivsak-dok. 18/05187-3 
Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsrekneskap 2017 Telemarkskanalen  

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet gjev følgjande uttale til fylkestinget om årsrekneskapen 2017 for Telemarkskanalen FKF:  

 

Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapen for 2017. Saman med årsrekneskapet følgde årsrapporten. 

Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding og rapport til kontrollutvalet om 

årsrekneskapet.  

 

Årsrekneskapet viser eit netto driftsresultat på kr 3,2 mill og eit rekneskapleg mindreforbruk på  

kr 0.  

 

Kontrollutvalet meiner at presentasjonene av årsrekneskapet med tilhøyrande spesifikasjonar og notar 

dekker brukarane sitt informasjonsbehov og gir eit riktig inntrykk av dei forholda som årsrapporten 

omhandlar.  

 

Kontrollutvalet viser til revisjonsmeldinga der revisor meiner at årsrekneskapet er avlagt i samsvar med 

lov og forskrift, og gir eit uttrykk for Telemarkskanalen si økonomiske stilling per 31.12.17.  

 

Revisors rapport til kontrollutvalet følgjer saka. Kopi sendast fylkesutvalet. 

 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet skal gje ei uttale til fylkestinget om årsrekneskap og særrekneskap før årsrekneskapet vert 

vedteke.  

 

Saksopplysningar:  
Særrekneskapet blir vedtatt av styret i føretaket 20.03.18. Revisjonsmeldinga frå Telemark 

kommunerevisjon er avlagt den 23.03.18 og rapport til kontrollutvalet er datert 23.03.18. Desse 

dokumenta danner grunnlaget for kontrollutvalets uttale.  

 

Årsrekneskapet blir lagt fram i møtet. 
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Vedlegg:  

Telemarkskanalen FKF årsregnskap 2017 
Telemarkskanalen årsrapport 2017  

Revisors beretning, 23.03.18 

Rapport om særregneskapet for Telemarkskanalen FKF for 2017, 23.03.18 
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune

v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat lKS Bø
TIf.:35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/696/holb
Deres ref.:
Arkivkode: 800100

Rapport om revisjon av særregnskapet for Telemarkskanalen FKF for 2017

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til

kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av særregnskapet

bedre enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også utgangspunkt i

dokumentet «Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon», som tidligere er lagt fram for

kontrollutvalget og angir revisors fokusområder for 2017.

Revisjonsberetningen

Revisjonsberetningen er datert 23.3.2018 og er en såkalt normalberetning. Dette betyr at vi ved

revisjon av særregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold

eller presiseringer i revisjonsberetningen.

Særregnskapet
Særregnskapet er vedtatt av styret 20.3.2018 og inneholder alle pliktige oversikter og noter i

henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for (fylkes)kommunale foretak

(foretaksforskriften), forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard

(KRS) nr. 6.

Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysningerjf. foretaksforskriften § 8, forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og

lov om bokføring.

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 3,2 mill. og et regnskapsmessig

merforbruk/mindreforbruk på kr0. Fjorårets mindreforbruk er disponert som budsjettert. I

henhold til regulert budsjett skulle det vært avsatt kr 5,1 mill. til disposisjonsfond, men det er

kun avsatt kr 3,5 mill., fordi det har vært en høyere aktivitet enn budsjettert på

vedlikeholdssiden. Vi viser til styrets årsrapport, der årets mindreforbruk er omtalt.

lnvesteringsregnskapet
lnvesteringsregnskapet viser et resultat i balanse, men på utgiftssiden er det et stort avvik i

forhold til budsjettet, fordi budsjettet ikke er regulert ned i løpet av året. Kommunal- og

moderniseringsdepartementet har gitt ut en veileder for regnskapsføring og budsjettering av
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investeringer, der det er fokus på at investeringsbudsjettet er ettårig, altså at budsjettrammen
skal fordeles så reelt som mulig mellom de enkelte årene i prosjektperioden. Det er viktig at
foretaket innretter seg etter denne med hensyn til nedjustering av budsjettet underveis i året, i
de tilfellene hvor ikke framdriften er som forutsatt i budsjettet. Ubrukte midler er avsatt til
bundne fond som følge av dette. Vi viser til styrets redegjørelse for avviket i årsrapporten.

Balanseregnskapet
Balansen gir informasjon om foretakets eiendeler, gjeld og egenkapital. Vi har kontrollert at
administrasjonen har foretatt en avstemming av balansepostene i henhold til bokføringslovens
krav til dokumentasjon. Etter vår mening foreligger det en god dokumentasjon av
balansepostene.

Økonomisk situasjon
Den økonomiske situasjonen til Telemarkskanalen er forbedret i 2017. Foretaket har fått store
overføringer fra Telemark fylkeskommune til drift og økte overføringer fra NVE til investeringer.
Kanalen er i ferd med å bygge opp fondsmidler, som gir rom for planlegging av etterslep på
ved like hold.

Budsjettkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon 3 se etter at beløpene i særregnskapet stemmer
med regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av midler som
regnskapet viser. Dersom utviklingen i regnskapet og aktiviteten gjennom året viser store avvik i
forhold til vedtatt budsjett, skal det ifølge foretaksforskriften § 4 foreslås nødvendige tiltak for å
holde rammene eller foretas nødvendige endringer i budsjettet.

Vi har kontrollert at opprinnelig budsjett og budsjettreguleringer i regnskapet er i henhold til de
vedtak som er fattet i styret og fylkestinget og at særregnskapet er i samsvar med dette.
Vi ser at det i noen tilfeller burde vært foretatt budsjettreguleringer gjennom året og viser til det
som er sagt ovenfor om investeringsregnskapet.

Årsrapporten
Årsrapporten er vedtatt av styret 20.3.2018. Vi har kontrollert at regnskapstallene er konsistente
med særregnskapet og at den inneholder pliktige opplysninger i henhold til kommuneloven § 48
nr. 5, foretaksforskriften §15, jf. forsktift om årsregnskap og årsberetning § 10 og KRS nr. 6.
Årstapporten inneholder i hovedsak alle pliktige opplysninger.

Foretakets Økonomiske internkontroll
Den økonomiske internkontrollen har betydning for foretakets økonomistyring. Mangler ved
internkontrollen vil kunne medføre risiko for feil i særregnskapet og økt risiko for økonomiske
misligheter. Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at foretaket har ordnet den
økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Dersom det
avdekkes feil og mangler, skal revisor rapportere dette til kontrollutvalget. Vi har ikke avdekket
vesentlige svakheter i 2017.
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Mïsligheter
Det er viktig at foretaket har rutiner for å forebygge og avdekke misligheter. Vi har årlig møte

med daglig ledelse med fokus på dette temaet. Vårt inntrykk er at foretaket har fokus på å

eliminere muligheter for Økonomiske misligheter. Vi har ikke fått innspill om eller avdekket

misligheter i foreta ket i 2017.

Særattestasjoner og rådgivning
Vi attesterer 6 ganger i året på foretakets krav om mva. kompensasjon iht. internasjonal

revisjonsstandard (ISA) 800. Vi har ikke funnet vesentlige feil eller avvik.

Vi yter også rådgivningstjenester, men har ikke blitt bedt om særskilt bistand i 2017.

Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av

regnskapsrevisjonen for 2017. Forhold av betydning som ikke er endelig avklart ved avslutningen

av revisjonen for 2017, vil bli fulgt opp i 201$.

Vi mener at særregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette

fastsettes som Telemarkskanalen FKF sitt særregnskap for 2017.

Skien, 23.3.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

oppdragsa nsva rlig/registrert revisor Birgitte Holm berg
oppdragsrevisor

kopi: Telemarkskanalen FKF
økonomisjefen i Telemark fylkeskommune
regnskapssjefen i Telemark fylkeskommune
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post.tkctekomrev.no
www.tekomrev.no

Distriktskontor:
Tïl Postboks 83, 3833 Bø

Fylkestinget i Telemark Tif: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/695/holb
Deres ref.:
Arkivkode: 800620

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjon av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Telemarkskanalen FKF som viser et netto driftsresultat på kr 3 204 053
og et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr 0. Særregnskapet består av balanse per
31. desember 2017, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen
og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Telemarkskanalen FKF per
31. desember 2017, 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 særregnskapet. Vi er uavhengige
av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsrapport ut over side 1142, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
Øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese Øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
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inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Styret og daglig leders ansvarfor særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet 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. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å

kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av

misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet 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 lSA-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 særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utØver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes

misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere

slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir

avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan

innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser uriktige fremstillinger eller overstyring av

intern kontroll.
• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi

uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen

og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning

som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne

kontrollen.
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Uttalelse om øvrige lovmessïge krav

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger

til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i

særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet 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

foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Skien, 23.3.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

LisbtaF:val./.
revisor

Birgitte Holmberg
oppdragsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune
Telemarkskanalen FKF
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Arkivsak-dok. 18/04236-3 
Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap 2017 - Telemark fylkeskommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet si uttale til Telemark fylkeskommune sitt årsrekneskap for 2017: 

  

Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapet for 2017. Saman med årsrekneskapet følgde rådmannen 

sin årsrapport. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding og rapport til 

kontrollutvalet om årsrekneskapen.  

 

Årsrekneskapet viser kr 1 931 718 til fordeling drift. Netto driftsresultat er på kr 179 267 717 og eit 

rekneskapleg mindreforbruk på kr 56 331 779. 

  

Kontrollutvalet viser til revisjonsberetninga der revisor meiner at årsrekneskapet er avlagt i samsvar 

med lov og forskrifter og gir eit uttrykk for fylkeskommunen si økonomiske stilling per 31.12.17 og 

for at resultatet i rekneskapsåret er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.  

 

Revisor sin rapport til kontrollutvalet om årsrekneskapet for 2017 følgjer vedlagt. Kopi sendast 

fylkesutvalet. 
 

 

Bakgrunn for saka: 
Etter Forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalet gje ei uttale til fylkeskommunens 

årsrekneskap til fylkestinget før det vedtas. I følge Forskrift om årsregnskap og årsmelding §10 skal 

fylkeskommunens årsmelding leggast fram for kontrollutvalet før det gir si uttale. Kopi av denne 

uttala skal sendast fylkesutvalet før fylkesutvalet gir innstilling om årsrekneskapet til fylkestinget. 
 

Saksopplysningar: 
Årsregnskap og årsrapporten er avlagt. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisors beretning 

04.04.18. I tillegg har kontrollutvalet mottatt rapport om årsregnskapet 04.04.18. Desse dokumenta 

dannar grunnlaget for kontrollutvalet si uttale. 

 
Administrasjonen møter for å legge fram årsrekneskapet og årsrapporten i møte.  
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Vedlegg:  

Rekneskap og årsrapport 2017 for Telemark fylkeskommune - ettersendast 

Revisjonsberetning 2017 

Revisors rapport til kontrollutvalet 2017 
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Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune
Distriktskontor:

v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83,3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/786/holb
Deres ref.:
Arkivkode: 801200

Rapport om revisjon av regnskapet for Telemark fylkeskommune for 2017

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til

kontrollutvalget. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare vår revisjon av årsregnskapet bedre

enn det som fremgår av revisjonsberetningen. Rapporteringen tar også utgangspunkt i dokumentet

«Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon», som tidligere er lagt fram for kontrollutvalget

og angir revisors fokusområder for regnskapsåret 2017.

Revisjonsberetningen
Revisjonsberetningen er datert 4.4.2018 og er en såkalt normalberetning. Dette betyr at vi ved

revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller

presiseringer i revisjonsberetningen.

Årsregnskapet
Årsregnskapet er lagt fram av fylkesrådmannen 15.2.2018 og inneholder alle pliktige oversikter og

noter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard (KRS)

nr. 6.

Vi har ikke funnet vesentlige feil eller mangler med hensyn til registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 2 og lov om bokføring.

Driftsregnska pet
Driftsregnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på kr 179 267 717 og et regnskapsmessig

mindreforbruk på kr 56 331 779. Fjorårets mindreforbruk er disponert som budsjettert. Årets netto

driftsresultat er langt bedre enn budsjettert og skyldes i hovedsak høyere skatteinntekter enn

budsjettert og god budsjettstyring på rammeområdene. Vi viser til fylkesrådmannens redegjørelse for

årets resultat i årsrapporten.

Investeringsregnska pet
lnvesteringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 37 756 512. Dette betyr at

investeringsregnskapet mangler finansiering, som følge av at det ikke er tatt opp tilstrekkelig lån i

forhold til behovet. Årsaken til dette er omtalt i årsrapporten, hvor det vises til at det har vært

investert mer i bygg enn budsjettert. Det presiseres samtidig at den totale rammen for de ulike

byggeprosjektene ikke er overskredet. Manglende låneopptak vil bli gjennomført i 2018 og vi vil følge

opp dette. Vi vil be fylkeskommunen vurdere å rapportere på drifts- og investeringsbudsjettet i

forbindelse med fylkestingets møte i desember, slik at man kan fange opp forhold som oppstår etter

2. tertial og regulere budsjettet, hvis det er behov for det.



11/18 Årsregnskap 2017 - Telemark fylkeskommune - 18/04236-3 Årsregnskap 2017 - Telemark fylkeskommune : Rapport til kontrollutvalget om regnskapet for Telemark fylkeskommune for 2017

1
•U TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS 2

Bala nseregnska pet
Balansen gir informasjon om fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Vi har kontrollert at
administrasjonen har foretatt en avstemming av balansepostene i henhold til bokføringslovens krav til
dokumentasjon. Etter vår vurdering foreligger det en god dokumentasjon av balansepostene.

På konto for bundne driftsfond er det avsatt 30 mill. kr. fra kommunal- og
moderniseringsdepartementet, som skal brukes av Vestfold og Telemark fylkeskommuner i fellesskap
i forbindelse med regionreformen. Se note 22 til årsregnskapet. Det skal føres et prosjektregnskap for

disse midlene, som skal godkjennes av fellesnemnda. Dette ptosjektregnskapet vil bli revidert av oss,
som valgt revisor for fellesnemnda fram til 2020.

Økonomisk situasjon
Fylkeskommunen har i sin langtidsprioritering for 2017- 2020 et overordnet mål om en sunn

økonomi, stabilitet i driftsrammene og et økonomisk handlingsrom. For å nå dette målet er det satt
noen delmål:
• Netto driftsresultat på minst 4% av driftsinntektene
• Gjennomsnittlig egenkapitalfinansiering av investeringer på 44%
• Minst 20 millioner kroner til fri disposisjon på disposisjonsfond
• Avsetning av positivt premieavvik til premieavviksfond
• Avvik fra budsjett på maks 1%

Noen nøkkeltall:
• Det er et krav i kommuneloven at netto driftsresultat skal være tilstrekkelig til å dekke renter

og avdrag og nødvendige avsetninger. Telemark fylkeskommune har for 2017 et netto
driftsresultat på 6,4% av driftsinntektene. Dette er bedre enn budsjettert og innenfor
fylkeskommunens mål om 4%, som også er kravet som staten har satt som mål for en sunn

økonomi i fylkene.

• Lånefinansieringsgraden angir hvor stor andel av investeringene som er finansiert ved lån
fremfor egne midler. Lånefinansieringsgraden er 31%, som er lavere enn fjoråret, men som
samtidig skyldes at fylkeskommunen ikke har finansiert investeringsregnskapet med
tilstrekkelige lånemidler. Egenfinansieringen av investeringer angir hvor stor andel av
investeringene som er finansiert ved egne midler. Egenfinansieringen er på 33%. Dette er
under fylkeskommunens mål om 44%.

• En gjeldsøkning har negativ effekt på tjenesteproduksjonen, siden renter og avdrag på
langsiktig gjeld belastes driftsregnskapet. Lånegjeld i forhold til driftsinntekter forteller om
fylkeskommunens evne til å betjene gjelden. Dette tallet er har vært relativt stabilt de siste
årene og er nå på 79%. Dette er litt under det nivået KS mener en fylkeskommune bør ha for
å ha Økonomisk handlingsrom (75%) og er også omtalt i årsrapporten.

• Disposisjonsfondet har økt, blant annet som følge av avsetning til premieavviksfond. Det har
også vært en økning av midler som er til fylkestingets frie disposisjon.

Det er god økonomistyring i Telemark fylkeskommune, som blant annet har medført at det er avsatt
midler til et eget premieavviksfond over tid, som skal demme opp for svingninger i nettopp
premieavviket. Fylkeskommunen står imidlertid overfor store investeringer framover, som vil belaste
driftsbudsjettene i form av økte renter og avdrag, samtidig som det er en usikkerhet knyttet til
fremtidig inntektsinngang. Vi viser til gode, utfyllende analyser av den økonomiske situasjonen i
årsrapporten.
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Årsrapporten
Vi fikk fremlagt årsrapporten 4.42018. Vi har kontrollert at regnskapstallene er konsistente med
årsregnskapet og at den inneholder pliktige opplysninger i henhold til kommuneloven

§ 48 nr. 5, forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 og KR5 nr. 6. Årsrapporten gir etter vår

mening en god beskrivelse av den Økonomiske situasjonen i Telemark fylkeskommune og inneholder

alle pliktige opplysninger for Øvrig. Det er også en utfyllende beskrivelse av den økonomiske
situasjonen for hvert rammeom råde.

Budsjettkontroll
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med

regulert budsjett og om det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av midler som regnskapet
viser. Vi har kontrollert at opprinnelig budsjett og budsjettreguleringer i regnskapet er i henhold til de

vedtak som er fattet i fylkestinget og at årsregnskapet er i samsvar med dette. Vi har ikke funnet

vesentlige avvik.

Finansforvaltning
Vi har kontrollert om fylkeskommunens finansrapportering er i henhold til vedtatt finansreglement, jf.

forskrift om finansforvaltning. Vi har også kontrollert om finansplasseringene er i henhold til
strategien i finansreglementet. Administrasjonen har god kompetanse på området og kvalitetetssikrer
den rapporteringen som kommer fra finansrådgiveren før det rapporteres til fylkestinget. Vi har ikke

funnet vesentlige avvik.

Fylkesvegene
Utgiftene til fylkesveiene har i mange år vært revidert av Riksrevisjonen på vegne av Telemark
kommunerevisjon IKS. Rikstevisjonen sa opp avtalen fra 1.1.2017 og vi har derfor i 2017 revidert

dette området selv. Vi har hatt et uformelt samarbeid med øvrige revisjonsenheter i Region Sør. To
revisjonsenheter har i tillegg vært i Vadsø og hatt en gjennomgang av rutinene og kontrollene ved
fakturaavdelingen der, på vegne av øvrige revisjonsenheter som reviderer fylkeskommunene i Norge.
Bakgrunnen for dette samarbeidet er et ønske om å revidere fylkesvegene mest mulig effektivt og

mest mulig hensiktsmessig for både Statens Vegvesen fSVV) og de respektive fylkeskommunene.

Vi har hatt møter med både det lokale vegkontoret og regionkontoret i SyV, der vi har fått innblikk i

organiseringen og økonomisystemene i SVV og kartlagt rutiner og kontroller knyttet til økonomi- og
regnskapsrapporteringen fra SVV til fylkeskommunene, rutiner og kontroller knyttet til
fakturabehandling og foretatt analyser av kalkulatorisk lønn. Vi har ikke funndet vesentlige feil og
mangler i de kontrollene vi har gjennomført, men vil fortsatt ha fokus på både regnskaps- og
Økonomirapporteringen, da vi ser at det er utfordringer knyttet til ulike regnskapsprinsipper og
kulturer i fylkeskommunen og SVV.

Fylkesrådmannens Økonomiske internkontroll
Fylkesrådmannens internkontrotl er med på å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, at
lover og regler etterleves og at uønskede hendelser unngås. Den økonomiske internkontrollen har

også betydning for fylkeskommunens økonomistyring. Mangler ved internkontrollen vil kunne

medføre risiko for feil i årsregnskapet og også kunne medføre økt risiko for økonomiske misligheter.
Revisor skal i henhold til forskrift om revisjon § 3 se etter at fylkeskommunen har ordnet den

økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Dersom det
avdekkes feil og mangler i internkontrollen, skal revisor rapportere dette til kontrollutvalget.
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Vi har også dette året plukket ut enkelte områder vi har sett nærmere på:

Gjennomgang av kursvirksomheten ved Fagskolen i Telemark
Vi har foretatt en gjennomgang av kursvirksomheten ved Fagskolen i Telemark og viser i den

forbindelse til vårt nummererte brev til kontrollutvalget og løpende muntlig rapportering i 2017. Vi

har gjennomgått sakskart og protokoll fra første styremøte i Fagskolen i 2018, der det fremkommet

at skolen har iverksatt tiltak i forhold til anskaffelsesrutiner, bruk av overtid og ansattes bierverv. Vi vil

følge opp disse tiltakene i 2018.

NY Skien vgs. på Klosterøya
Det går fram av årsregnskapet med noter og omtale i årsrapporten at prosjektet har et merforbruk i

forhold til budsjettet for 2017, men at den totale prosjektrammen på 698,5 mill. kr. er uendret. Vi har

gjennomgått den løpende rapporteringen på prosjektet og foretatt fakturakontroll i 2017.
Administrasjonen har rapportert skriftlig til hvert møte i fylkesutvalget og til gruppelederne hver 14.

dag, i tillegg til tertialrapporteringen til fylkestinget. Rapporteringen inneholder viktige momenter

som organisering, økonomi og framdrift. Det har vært usikre momenter underveis, blant annet i
forhold til fremdriften, men vi har inntrykk av at det iverksettes tiltak der det er nødvendig. Vi viser
for Øvrig til forvaltningsrevisjonen av fase i i prosjektet, som ble lagt fram for fylkestinget i 2017.

Bypakke Grenland
Partene i Bypakka har vedtatt økonomiske rutiner for samarbeidet. Vi har ikke funnet store avvik i
forhold til økonomi- og regnskapsrapporteringen, men viser til at kontrollutvalget har bestilt en
forvaltningsrevisjon av Bypakka. Fokuset er på om rutiner for samordning mellom ordinær
virksomhet og prosjektorganisasjonen i Bypakka er brukt og fungerer etter hensikten og på om
rutiner for styrings- og rapporteringslinjer mellom ordinær virksomhet og prosjektorganisasjonen i
Bypakka er brukt og fungerer etter hensikten. Vi vil bistå forvaltningsrevisor i dette arbeidet.

Kontroll av utbetalt lønn

Vi har kontrollert hvor godt de ulike avdelingene/virksomhetene i fylkeskommunen dokumenterer at
de kontrollerer riktigheten av utbetalt lønn. Det er viktig at denne kontrollen gjøres og
dokumenteres, for å avdekke eventuelle feil.

Kontrollen ser ut til å fungere godt ved mange avdelinger/virksomheter, men i varierende grad ved

andre avdelinger/virksomheter. Vi har sendt et notat til fylkesrådmannen, der vi har bedt
fylkesrådmannen vurdere om det må gjøres endringer i rutinen som sikrer at alle utfører kontrollen,
og at kontrollen dokumenteres. Vi har fått tilbakemelding om at det i organisasjonen på nytt vil bli
sendt ut forespørsel om dokumentasjon på at kontroll blir gjennomført. Resultatet av dette vil bli
presentert i ledergruppen. Dersom dette da ikke er tilfredsstillende, vil lederne ta direkte kontakt
med de ledd i organisasjonen som ikke responderer på slik forespørsel. Dersom slik oppfølging ikke
gir tilfredsstillende resultat, vil nye rutiner bli vurdert. Vi vil følge opp saken i 2018.

Gjennomgang av organisering, drift og rapportering knyttet til Telemarkskanalen Regionalpark
Vi har foretatt en gjennomgang av organisering, drift og rapportering av Telemarkskanalen
regionalpark, jf. bestemmelsene i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid.
Regionalparkens regnskap inngår som en del av Telemark fylkeskommunes regnskap, jf. note 20 til
årsregnskapet. Rapporteringen knyttet til Regionalparkens åtsregnskap og årsmelding er imidlertid
ikke i samsvar med kravet i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner. Vi har tatt opp dette med ledelsen i Regionalparken og fått tilbakemelding på at
man vil ta opp spørsmålet knyttet til regnskapsrapportering og eventuell organisering av
Regionalparken som eget rettssubjekt.
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Vi rksom hetsbesøk
Vi har som vanlig besøkt utvalgte skoler og tannklinikker, der vi gjennomgår og tester rutiner og

kontroller på Økonomiområdet. Dette er nyttige besøk for oss og gir en god innsikt i virksomheten

som drives «ute)). Vi har dette året vært på Skien vgs., Hjalmar Johansen vgs., Rjukan vgs., Skien

tannklinikk, Porsgrunn tannklinikk og Siljan tannklinikk. Funn vi har gjort er tatt opp med ledelsen ved

den enkelte virksomheten.

Misligheter
Det er viktig at fylkeskommunen har rutiner for å forebygge og avdekke misligheter. Vi har årlig møte

med fylkeskommunens ledelse, med fokus på etiske retningslinjer, saksbehandlingsregler,

antikorrupsjon, varslingsrutiner mv. Vårt inntrykk er at fylkeskommunen har fokus på å eliminere

muligheter for økonomiske misligheter. Vi viser til fylkesrådmannens redegjørelse om tiltak i

årsrapporten. Vi har ikke fått innspill om eller avdekket økonomiske misligheter i 2017.

Særattestasjoner og rådgivning
Vi utfører årlig en del attestasjonsoppdrag og rådgivningstjenester for fylkeskommunen, såkalte

tilleggstjenester. Noen attestasjoner blir utført i henhold til lov og forskrift og andre i henhold til krav

fra eksterne tilskudds-givere. Her er noen av attestasjonene vi har utført i 2017:

• Merverdiavgiftskompensasjon (6. terminer i året)

• Låneopptak
• Telemarkskanalen regionalpark — «Cruise Telemark)>

• Tannhelse i fengsel
• Fengselsundervisning
• Spillemiddelregnskap - flerbrukshall Bø vgs.

• Rentekompensasjon skolebygg - Skogmo vgs.

• Spillemidler for idrettsanlegg og kulturbygg

• Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag — Fagskolen i Telemark

Vi yter også rådgivningstjenester til administrasjonen, både i form av større utredninger og løpende

enkeltspørsmål. Det siste året har vi blant annet bistått i saker som berører justeringsretten i lov om

merverdiavgift og i sak om merverdiavgiftskompensasjon knyttet til elevkantiner.

Oppsummering
Vi mener framstillingen ovenfor kan være et godt grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av

regnskapsrevisjonen for 2017. Forhold av betydning som ikke er endelig avklart ved avslutningen av

revisjonen for 2017, vil bli fulgt opp i 201$.

Vi mener at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler og anbefaler at dette

fastsettes som Telemark fylkeskommunes årsregnskap for 2017.

Skien, 4.4.2018
Te emark kommunerevisjon lKS

&
oppdragsansvarlig revisor/registrert revisor Birgitte Holmberg

oppdragsrevisor

kopi til: fylkesrådmannen
regnskapssjefen
økonomisjefen
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Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
Tlf.:359l 7030
e-post post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Distriktskontor:Til Postboks 83, 3833 Bø
fylkestinget i Telemark TIf.:35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402 MVA

Vår ref.: 18/785/holb

Deres ref.:

Uavhengig revisors beretning Arkivkode: $00200

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Telemark fylkeskommunes årsregnskap som viser kr 1 931 718 686 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 56 331 779. Årsregnskapet består av balanse per
31. desember 2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnska psåret
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 Telemark fylkeskommune per
31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag fot 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
fylkeskommunens årsrapport ut over det lovbestemte kravet i KL § 48, 5. ledd, 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
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inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformet og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhentet revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
intern kontroll.

• opparbeidet vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er
rimelige.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte omfanget
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold
av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i
den interne kontrollen.

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.
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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.

Skien, 4.4.2018
Telemark kommunerevisjon IKS

oppd ragsa nsvarlig revisor/registrert revisor Birgitte Holmberg
oppd ragsrevisor

Kopi: kontroll utvalget
fylkesutvalget
fylkesrådmannen
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Arkivsak-dok. 18/00174-3 
Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 13.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysningar: 
- Status studietur Oslo 

- Vårkonferansen, Kristiansand 19. april 

- FKT fagkonferanse, Gardermoen 29-30 mai 

- Neste møte 
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Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 
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