
Meeting Book: Telemark kontrollutval (30.08.2018) 

Telemark kontrollutval 

Date: 2018-08-30T13:00:00 

Location: Nisser 

Note: 

Meld forfall til utvalssekretær Ingebjørg Liland på e-post: ingebjorg.liland@temark.no eller tlf. 47034560, 

snarast mogeleg. 
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Arkivsak-dok. 18/00168-30 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 30.08.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 30.08.2018 

 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Innkallinga er godkjent. 
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Arkivsak-dok. 18/00168-31 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 30.08.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll frå møte 07.06.2018 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Protokoll 07.06.2018 er godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll 07.06.18 
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Møteprotokoll  
 

Telemark kontrollutval 

 
Dato: 07.06.2018 kl. 10:00-13:00 
Sted: Songavatn 
Arkivsak: 18/00168 
  
Til stede:  Per Lykke (leder), Einfrid Daghild Halvorsen kom kl 10:30 , Karianne 

Hansen, Tor Erik Baksås, Leif Refsdal,  
  
  
Andre: Telemark fylkeskommune: økonomisjef Marianne Tovsen Savio sak 15/18, 

Hege Glenna sak 18/18 

Telemark kommunerevisjon IKS: Revisor Birgitte Holmberg, Anne Hagen 

Stridsklev sak 15/18, Geir Kastet Dahle sak 18/18 

Temark: Line Bosnes Hegna 

 
  
Protokollfører: Line Bosnes Hegna 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00168-23 Godkjenning av innkalling 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00168-24 Godkjenning av protokoll 13.04.18 4 

Saker til behandling 

14/18 18/05725-2 Årsregnskap 2017 TUF 5 

15/18 18/06622-2 
Forvaltningsrevisjon - Prosjektplan - anskaffingar i Telemark 

fylkeskommune 
7 
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16/18 18/00192-3 Orientering frå revisor 8 

17/18 18/00174-5 Referatsaker 9 

18/18 17/16001-5 Forvaltningsrevisjonsrapport: Journalføring og innsyn 10 

19/18 18/00181-6 Eventuelt 11 

    

 

 
Skien, 07.06.2018 

 

 

Per Lykke       Line Bosnes Hegna 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av innkalling 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 07.06.2018 4/18 

 

 
Forslag frå sekretariatet: 

 

Innkallinga er godkjent. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Innkallinga er godkjent. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll 13.04.18 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 07.06.2018 4/18 

 

 
Forslag frå sekretariatet: 

 

Protokoll 13.04.17 er godkjent. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 13.04.17 er godkjent. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



5/18 Godkjenning av protokoll frå møte 07.06.2018 - 18/00168-31 Godkjenning av protokoll frå møte 07.06.2018 : Protokoll Telemark kontrollutval 07.06

 

 5  

 

 

Saker til behandling 

14/18 Årsregnskap 2017 TUF 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 07.06.2018 14/18 

 

 
Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapet og årsmeldinga for 2017 for Telemark Utviklingsfond.  
Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding, samt nummerert brev nr 2.  

 

Årsrekneskapet viser eit netto driftsresultat på kr 6 961 037 og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 

kr 1 501 937. 

  

Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapt med tilhøyrande spesifikasjonar og notar 

tilfredstillar brukarane sitt informasjonsbehov og gjev eit riktig inntrykk av dei forhold som 

årsmeldinga omhandlar.  

 

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

med lov og forskrifter og gir eit uttrykk for Telemarks Utviklingsfond si økonomiske stilling 

31.12.2017. 

  

Revisor sin rapport til kontrollutvalet følgjer vedlagt. Kopi sendast fylkesutvalet. 

 

 

Møtehandsaming 

Utvalget gjennomgikk de skriftlige dokumentene. 

Revisor la frem revisjonsberetningen. 

 

Votering 

Fremmet tilleggsforslag fra Baksås: Kontrollutvalget vil bemerke at TUF bør se på 

periodiseringen av ikke avsluttede prosjekter. 

 

Forslag til vedtak med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalet har handsama årsrekneskapet og årsmeldinga for 2017 for Telemark Utviklingsfond.  
Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsmelding, samt nummerert brev nr 2.  

 

Årsrekneskapet viser eit netto driftsresultat på kr 6 961 037 og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 

kr 1 501 937. 

  

Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapt med tilhøyrande spesifikasjonar og notar 

tilfredstillar brukarane sitt informasjonsbehov og gjev eit riktig inntrykk av dei forhold som 

årsmeldinga omhandlar.  
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Kontrollutvalet viser til revisjonsmeldinga der revisor meiner at årsrekneskapen er avlagt i samsvar 

med lov og forskrifter og gir eit uttrykk for Telemarks Utviklingsfond si økonomiske stilling 

31.12.2017. 

 

Kontrollutvalget vil bemerke at TUF bør se på periodiseringen av ikke avsluttede prosjekter. 
 

Revisor sin rapport til kontrollutvalet følgjer vedlagt. Kopi sendast fylkesutvalet 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Forvaltningsrevisjon - Prosjektplan - anskaffingar i Telemark 

fylkeskommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 07.06.2018 15/18 

 

 
Forslag frå sekretariatet: 

 

Kontrollutvalet bestiller neste forvaltningsrevisjon om offentleg anskaffingar i Telemark 

fylkeskommune og viser til prosjektplan alternativ 1. 

Revisjonen vil trekke forvaltningsrevisjon inn i vertsfylkessamarbeidet. 

 

 

Møtehandsaming 

Forvaltningsrevisjon Anne Hagen Stridsklev presenterte prosjektplanen. 

 

Fellesforslag:  

Kontrollutvalet bestiller neste forvaltningsrevisjon om offentleg anskaffingar i Telemark 

fylkeskommune og viser til prosjektplan alternativ 1. 

Revisjonen vil trekke forvaltningsrevisjon inn i vertsfylkessamarbeidet. 

 

Votering 

Fellesforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

 

Kontrollutvalet bestiller neste forvaltningsrevisjon om offentleg anskaffingar i Telemark 

fylkeskommune og viser til prosjektplan alternativ 1. 

Revisjonen vil trekke forvaltningsrevisjon inn i vertsfylkessamarbeidet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Orientering frå revisor 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 07.06.2018 16/18 

 

 
Forslag frå sekretariatet: 

 

Saka vert teken til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

- Revisjonssjef Kjell Ekmann orienterte om prosessen med mulig sammenslåing av 

offentlig revisjonsselskap i Telemark og Vestfold. 

- Revisor orienterte om det pågåande revisjonsarbeidet. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saka vert teken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Referatsaker 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 07.06.2018 17/18 

 

 
Forslag frå sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

- Orientering om FKT deltagelse 

- Orientering om forvaltningsprosjekt i KU Vestfold 

- Status NDLA – orientering fra KU Hordaland 

- Resten av årets møter begynner kl 13:00 

- Fellesmøte med Vestfold 18.10, septembermøtet utgår 

- Neste møte 30.08 kl 13:00 

 

Votering 

Samrøystes. 

 

Vedtak  

Saken tar til orientering. Høstens møter begynner kl 13:00. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Forvaltningsrevisjonsrapport: Journalføring og innsyn 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 07.06.2018 18/18 

 

 
Forslag frå sekretariatet: 

 

Kontrollutvalet tek forvaltningsrevisjonsrapporten om journalføring og innsyn til orientering. 

 

Tilråding til fylkestinget: 

Fylkestinget tek rapporten til orientering og ber fylkesrådmannen følgje opp rapportens 

tilrådingar. 

 

Fylkesrådmannen gjev ei attendemelding til kontrollutvalet om oppfølginga av rapporten i 

løpet av vinteren 2019. 

 

 

Møtehandsaming 

Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle presenterte rapporten for utvalet og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalet tek forvaltningsrevisjonsrapporten om journalføring og innsyn til orientering. 

 

Tilråding til fylkestinget: 

Fylkestinget tek rapporten til orientering og ber fylkesrådmannen følgje opp rapportens 

tilrådingar. 

 

Fylkesrådmannen gjev ei attendemelding til kontrollutvalet om oppfølginga av rapporten i 

løpet av vinteren 2019. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/18 Eventuelt 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 07.06.2018 19/18 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Referatsaker 30.08.2018 - 18/00174-7 Referatsaker 30.08.2018 : Referatsaker 30.08.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/00174-7 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 30.08.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 30.08.2018 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysningar: 

 Status på pågående forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 Neste møte 18.10.2018 
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Arkivsak-dok. 17/15264-6 
Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 30.08.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om status - forvaltningsrevisjon Bypakke Grenland 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Leggast fram utan tilråding. 

 

 

Saksopplysningar: 
Forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland er i gang, etter bestiling av prosjektet hausten 2018.  

 

Kontrollutvalget har mottatt et brev frå FrPs bystyregruppe i Skien der det vert bedt om ei gransking etter 

oppslag om kostandsøkning av bypakke Grenland generelt og Lilleelvakrysset spesielt. 

 

Telemark kommunerevisjon som skal gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet om bypakka, har også 

mottatt det same brevet. Revisjonen vil i møte med kontrollutvalet svare ut dei spørsmåla som vert stilt i 

brevt og vurdere om dei allereie ligger innanfor prosjektet slik det er i dag, eller om forvaltningsprosjektet 

bør utvidas eventuelt anbefale eit eige prosjekt  i tillegg.  

 

 

 

Vedlegg:  

Brev til Kontrollutvalet frå FrPs bystyregruppe Skien 
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Fra 

Jørn Inge Næss, gruppeleder Skien Fremskrittsparti/Bystyregruppen 

Til 

Kontrollutvalget/Revisjonen Telemark Fylkeskommune 

 

Skien, 6 august 2018 

 

 

 

Anmodning om granskning/ gjennomgang av Bypakke Grenland 

porteføljestyring og kontroll av prosjektene, og prosjekt 

Lilleelvakrysset. 

 

Viser til diverse medie oppslag vedrørende kostnads økninger i 

Bypakke prosjektene, og Lilleelva krysset spesielt. 

Bypakke Grenland er porteføljestyrt og styres overordnet av 

Styringsgruppen for Bypakke Grenland, der sentrale ordførere og 

politikere danner gruppen sammen med administrasjon. 

Styringsgruppens viktigste oppgave er å sørge for at prosjektene 

styres i henhold til de føringer som lå til grunn da Stortinget vedtok 

Bypakke Grenland. 

Så langt har det i flere av prosjektene vist seg at kostnadene er 

betydelig høyere enn det som lå til grunn i Stortingets behandling. 
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Dette vil ha som konsekvens at mange av prosjektene som er planlagt 

ikke kan la seg gjennomføre pga kostnadsøkninger og overskridelser. 

 

Lilleelvkrysset har så langt meldte kostnadsøkninger i størrelsesorden 

langt over 100 mill, og slutt strek er ennå ikke satt….. 

Det er betimelig at revisjonen og kontrollutvalget gjennomgår 

prosjektet og følgende bør belyses /avklares: 

1. Hvilken kontroll, oppfølging, og rutiner for oppfølgning av 

prosjektene er gjenomført. 

2. Når fikk styringsgruppen rede på de betydelige 

kostnadsøkningene i Lilleelva prosjektet, og kunne man sett for 

seg alternative løsninger som ville minimert kostnads sprekken. 

3. Har man gode nok rutiner, kompetanse og oppfølging av 

kontrakts forhold mot utførende firmaer i prosjektene. 

4. Hvilke roller og ansvar er avklart og definert mellom Bypakke 

Grenland/styringsgruppen og Statens vegvesen. 

5. Det er helt åpenbart andre spørsmål og undersøkelser som bør 

finne sted, men det overlater jeg til Kontrollutvalget og definere. 

Anmoder om at Kontrollutvalget i Telemark Fylkeskommune   

iverksetter granskning/gjennomgang av organisering og oppfølging 

av Bypakke Grenland. 

 

Med vennlig hilsen 

Jørn Inge Næss 

Gruppeleder Skien Fremskrittsparti/Bystyregruppen. 
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Arkivsak-dok. 18/07850-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 30.08.2018 

 

 

 

   

 

 

Overordna revisjonsstrategi 2018 - Telemark fylkeskommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon i Telemark fylkeskommune 2018 takast til 

orientering. 
 

Bakgrunn for saka: 
Overordna revisjonsstrategi er dokumentet som viser den overordna planlegginga av 

rekneskapsrevisjonen i den enkelte kommune. Føremålet er å dokumentere at dei planlagde 

revisjonshandlingane er tilstrekkelige og effektive. Kontrollutvalet har eit ansvar for å påsjå at det 

gjennomførast revisjon i kommunen. Som eit ledd i å følgje opp dette orienterer oppdragsrevisor om 

strategien for revisjon for det enkelte revisjonsår. 

 

Saksopplysningar: 
Telemark kommunerevisjon IKS er valt som revisor for Telemark fylkeskommune og har avtale om å 

levere rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for Telemark fylkeskommune. Kommunens revisor 

skal følgje lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

 

Overordna revisjonsstrategi 2018 er det overordna planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

rekneskapsrevisjon for rekneskapsåret 2018. Strategien skal gje kontrollutvalet eit innblikk i kva 

fokusområde revisjonen har prioritert, kva som er årlege oppgåver og kva som er ekstraordinære 

oppgåver. 

 

Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg vil gje ein fyldig gjennomgang av den overordna 

revisjonsstrategien for rekneskapsrevisjon i Telemark fylkeskommune for 2018 i møtet. 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Overordna revisjonsstrategi er revisjonens arbeidsdokument og skal bare takast til orientering av 

kontrollutvalet. Framlegging av revisjonsstrategien for utvalet er med på å sikre kontrollutvalet eit 

betre grunnlag for å ivareta sitt påsjåansvar ovanfor revisjonen. 

 

 

Vedlegg:  

- Overordna revisjonsstrategi for rekneskapsrevisjon 2018 – Telemark  fylkeskommune 
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m TELEMARK

KOMMU N EREVISJON IKS

Overordnet revisjonsstrategi for
regnskapsrevisjon - 2018

Telemark fylkeskommune
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Telemark fylkeskommune

Om Telemark kommunerevisjon IKS

Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark og Larvik kommune i Vestfold
samt Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og andre
tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.

I tillegg til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for fylkeskommunen og

fylkeskommunale foretak avgir TKR mange ulike uttalelser og attestasjoner for ulike

enheter i fylkeskommunen. Dette er uttalelser og attestasjoner som tilskudds-givere

krever for tildeling og utbetaling av ulike former for tilskudd. Vi utfører også rådgiving

av ulik art og revisor møter i politiske utvalg, slik som kontrollutvalget og fylkestinget.

Etter særskilt bestilling påtar TKR seg også å utarbeide plan for selskapskontroll og

utføre selskapskontroll knyttet til selskap der fylkeskommunen har eietinteresser.

Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold
kommunerevisjon.

Du kan finne alle våre forvaltningsrapporter og annen informasjon på vårt nettsted
www.tekomrev.no.

2
Telemark kommunerevisjon IKS
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 —Telemark fylkeskommune
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Telemark kommunerevisjon IKS
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i Innledning
Fylkeskommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

revisjonsarbeidet.1

Revisjon av fylkeskommunen består av to hovedoppgaver; regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er valgt som revisor og har

avtale om å levere disse tjenestene for fylkeskommunen. Vi omtaler ikke

forvaltningsrevisjon i dette dokumentet, med mindre de utførte rapportene har

direkte betydning for arbeidet med regnskapsrevisjon.

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for

gjennomføring av regnskapsrevisjon. Formålet med dokumentet er å gi

kontrollutvalget informasjon om de vurderingene og hensynene som revisor har lagt

vekt på i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden “Planlegging av

revisjon av et regnskap” ligger til grunn for dette dokumentet, som sammen med

rapportering gjennom året, skal være et grunnlag for å oppfylle kontrollutvalgets

tilsyns- og påseansvar.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i

fylkeskommunen. Det omfatter bl.a. vurdering av den administrative oppbygningen,

kompetansen, eventuelt skifte av nøkkelpersonell, omorganisering, sentral/desentral

regnskapsføring og endringer av økonomisystem mv. Vurdering av risiko og

vesentlighet er også en del av planleggingen. Alt dette har betydning for de ressursene

vi planlegger å bruke på revisjon en av oppdraget.

Regnskapsrevisjon og attestasjoner gjennomføres i løpet av revisjonsåret.

Årsoppgjørsrevisjonen starter når regnskapet er avlagt (frist 15. februar) og varer fram

til vi avgir revisjonsberetningen. Denne skal avgis så snart revisor er ferdig med

revisjon av årsregnskapet, senest 15. april.

I tillegg til oppgavene nevnt ovenfor, reviderer TKR også andre regnskaper med nær

tilknytning til fylkeskommunen. Dette er for eksempel regnskaper for interkommunale

selskaper og foreninger (VIGO, Konsesjonskraftstyret i Telemark, Telemark

interkommunale næringsfond mfl.). For revisjon av disse regnskapene utarbeides det

egne revisjonsstrategier og —planer. For disse enhetene gjelder særskilte lover,

forskrifter og instrukser. Kontrollutvalget har ingen rolle i å følge opp revisjonen av

disse regnskapene.

‘Kommuneloven av 25.9.92, Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.04,

Internasjonale revisjonsstandarder (International standards on auditing — SA)
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2 Regnskapsrevisjon
Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, som bygger på internasjonale

revisjonsstandarder. Disse krever at vi etterlever etiske krav og utfører arbeidet på en

måte som skal gi betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig

feilinformasjon.

Revisors konklusjoner om årsregnskapet kommer fram i revisors beretning, hvor vi

uttaler oss om følgende fire temaer:

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal

regnskapsskikk i Norge

• regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med

årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

• registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger er i

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ved eventuelle vesentlige mangler ved ett eller flere av disse punktene vil dette

komme fram som merknader i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget vil da få brev fra

revisor med nærmere bakgrunn for merknaden, et såkalt nummerert brev.

I tillegg til revisors beretning, utarbeider revisor en årlig rapport til kontrollutvalget.

Denne er en oppsummering av revisjonsarbeidet for regnskapsåret. Revisor tar her

opp ulike forhold vi anser som viktige, men ikke er så alvorlige og vesentlige at de må

omtales i revisjonsberetningen. Eventue’le merknader gitt i revisjonsberetningen

utdypes også, da revisjonsberetningen er forholdsvis standardisert.

Revisor rapporterer også til kontrollutvalget om revisjonsarbeidet gjennom hele året.

Dette gjøres muntlig i hvert kontrollutvalgsmøte. Hvis det er saker av mer alvorlig

karakter, vil rapporteringen til kontrollutvalget være skriftlig.

Revisor må vurdere om informasjon og opplysninger vi har fått kan tyde på at det

foreligger misligheter. Gjennom sitt arbeid skal revisor bidra til å forebygge og til å

avdekke misligheter. Begrepet misligheter brukes oftest om tilsiktede handlinger. Det
er særlig to typer tilsiktede handlinger som er relevante for revisor; uredelig

regnskapsrapportering og underslag av eiendeler. Dersom revisor konstaterer

misligheter, skal det straks sendes en skriftlig foreløpig innberetning til

kontrollutvalget. Når forholdet er avklart, får kontrollutvalget endelig innberetning.

Fylkesrådmannen skal ha kopi av innberetningene.
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3 Risikovurdering
Risiko handler om:

- hva som kan gå galt,
- hvor sannsynlig er det at noe går galt og
- hva som er konsekvensen.

Revisor utfører risikoanalyser av fylkeskommunen for å kartlegge eventuelle områder

hvor det kan foreligge risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom

risikoanalysene vurderes risiko på ulike områder, og resultatet av analysene avgjør

omfanget og valget av aktuelle revisjonshandlinger.

Den fylkeskommunale virksomheten må forholde seg til mange lover, forskrifter og

rundskriv. Regelverket er omfattende og det vil alltid være en viss risiko for at ikke alle

regler etterleves.

3.1 Fylkeskommunens økonomi
Telemark fylkeskommune har en stram, men ryddig økonomi. Prioriteringene som

fylkestinget vedtar i det årlige budsjettet er forankret i Langtidsprioriteringene (LTP),

et strategisk styringsdokument som skisserer fylkeskommunens status og

hovedutfordringer, mål og satsningsområder for den kommende 4- års perioden (fra

2019 benevnt som utfordringsnotat). Dette følges opp i budsjett- og økonomiplanen,

som angir aktuelle tiltak for den samme 4- årsperioden, inkl. årsbudsjettet.

Fylkeskommunen har 4 overordnede samfunnsmessige hovedmål: Befolkningsvekst,

flere arbeidsplasser, renere klima og gode levevilkår. Hovedutfordringen i

økonomiplanperioden er å tilpasse driftsbudsjettet til reduserte rammer, som følge av

store investeringer og økt lånegjeld, men også usikkerhet om fremtidige inntekter.

Prioriterte satsningsområder og endelige innsparings- og omprioriteringstiltak er lagt

fram i budsjett- og økonomiplanen for 2012-2021.

Fylkeskommunen har satt seg noen tallmessige mål for planperioden:

• Netto driftsresultat på 1% for 201$ (gjennomsnitt på 4% i plan perioden)

• Egenfinansiering på 34% for 2018 (gjennomsnitt på 50% i planperioden)

• Disposisjonsfond på 452,7 millioner kr i 2018, hvorav fondet

som er til fylkestingets disposisjon skal være 160,6 millioner kr.

• Gjeldsgrad på 79% i 2017 og 102% i 2021.

Vi viser til fullstendige nøkkeltall i LTP og i budsjett- og økonomiplanen.
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Driftsbudsjettet:

Fylkeskommunen kan få mindre til drift i årene framover, som følge av økte

investeringer og usikre inntekter. Rammene for fylkeskommunens drift er avhengig av

nivået på rammetilskuddet fra staten og skatteinntektene. Driften er derfor sårbar for

nedgang i disse frie inntektene. SSB forventer en lavere befolkningsvekst i Telemark

enn i landet forøvrig. Dette betyr en reduksjon i rammetilskuddet fra staten, selv om

noe blir kompensert i form av inntektsutjevning på grunn av at Telemark er et

skattesvakt fylke. Skatt og rammetilskudd utgjør omlag 78% av driftsinntektene.

En reduksjon i driftsinntektene medfører at det må foretas reduksjoner på utgiftssiden.

Utfordringen er å tilpasse aktiviteten til de stadig reduserte driftsrammene og det er

derfor viktig med god budsjettdisiplin. En motivasjon for virksomhetene er gevinst

realiseringsprosjektet. Dersom en virksomhet har et positivt budsjettavvik (bedre enn

1%), får man beholde midlene og bruke disse på engangstiltak neste år.

Framtidige pensjonsforpliktelser er en usikkerhetsfaktor. Fylkeskommunen har over

flere år bygd opp et pensjonsfond for å demme opp for svingninger i premieavvik

(forskjellen mellom betalt pensjonspremie og reell pensjonskostnad). Pensjonsfondet

tilsvarer nå premieavviket i balansen.

Finansutgiftene er økende, som følge av økt investeringsaktivitet, hvor mye finansieres

ved låneopptak. Renter og avdrag belastes driften, som er sårbar for endringer i

rentenivået. Rentenivået har vært lavt lenge, men renteutgiftene budsjetteres høyt,

for å ta høyde for risiko i utvikling. Når det gjelder avdrag på lån, har fylkeskommunen

fra 2017 vedtatt å gå over fra en vektingsmodell til en såkalt forenklet modell. Dette er

også et krav i ny kommunelov fra 1.1.2020. Modellen gir økte avdrag i driftsregnskapet

og gjør at avdragene vil være mer i samsvar med kapitalslitet (avskrivningene).

En fylkeskommunes netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene bør ligge på 4 %

over tid. Denne anbefalingen om sunn kommuneøkonomi kommer fra Teknisk

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). Anbefalingen

gjelder for fylkeskommunesektoren samlet, men gir likevel en indikasjon på hva som

også er fornuftig i den enkelte fylkeskommune. Telemark fylkeskommune hadde i 2017

et netto driftsresultat på 6,4 %, som var langt over dette kravet og fylkeskommunens

eget mål. Dette skyldes blant annet streng budsjettdisiplin i virksomhetene og frie

inntekter over budsjettert. Fylkeskommunens budsjetterte netto driftsresultat på 1%

for 2018 tilsier lite handlingsrom.

Oppsummert vil risikoen i driften være at fylkeskommunen har for høyt aktivitetsnivå i

forhold til de rammene som er til disposisjon samt endringer i de eksterne faktorene,

altså faktorer som fylkeskommunen selv ikke kan påvirke. Dersom rentenivået økes og

netto premieavvik blir negativt, vil det gå utover netto driftsresultat, som allerede er

budsjettert lavere enn det som er anbefalt.
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lnvesteringsbudsjettet:

Fylkeskommunen har vedtatt en investeringsstrategi og en handlingsplan for 2018-
2027, som legger føringer for LIP for 2018-2021 og budsjett- og økonomiplanen for
samme periode. Prosjektrammer vedtas av fylkestinget og gjelder for hele prosjektets
levetid, mens årsbudsjettet vedtas årlig. Fylkesrådmannen rapporterer til fylkestinget
på framdriften på prosjektene hvert tertial og ved årsrapporteringen.

Fylkeskommunen har vært og er fortsatt inne i en periode med store
investeringer. Samlede investeringer for de neste 10 årene er nærmere 3 milliarder kr.
Samlet investeringsbehov for 2018 er på 684 millioner kr, noe som totalt sett er en
nedgang fra 2017 og som også vil gå ned i økonomiplanperioden. Framover legges det
vekt på å ta igjen etterslepet på fylkesvegene og samlokalisere skoler.

Bygging av ny Skien vgs., med en prosjektramme på i overkant av 700 millioner kr, er
det største enkeltprosjektet fylkeskommunen har i inneværende økonomiplan
periode. Bygget skal være ferdig til skolestart 2018/2019 og vi vil fortsatt følge dette
prosjektet fram til sluttregnskapet legges fram. Vi viser ser også til vår
forvaltningsrevisjon av fase i i prosjektet.

Bypakke Grenland fase i utgjør også en stor del av det samlede investerings
programmet. Bypakka har en samlet investeringsramme på 2,67 milliarder kr, hvorav
fylkeskommunen skal bidra med 530 millioner kr over en 10 - års periode. Bypakka
finansieres av bompenger i tillegg til egenandel fra deltakerne (mva. kompensasjon og
overføring fra driftsregnskapet). Fylkeskommunen har forpliktet seg til en årlig
egenandel i Bypakka på 53 millioner kr. Vi foretar fakturakontroll av de ulike
prosjektene i Bypakka og viser også til at kontrollutvalget har bestilt en
forvaltningsrevisjon av Bypakka fase 1, der kostnadsoppfølging vil være ett av
temaene.

Når det gjelder finansieringen av investeringene, har fylkeskommunen i LTP satt som
mål å ha en gjennomsnittlig egenfinansiering (overføring fra driftsregnskapet,
inntekter fra mva.kompensasjon og salg av eiendom) på 34% i 2018. Det er under
målet man har satt i økonomiplanperioden (50%) og skyldes blant annet at det er
usikkerhet knyttet til salg av eiendom. En økning i egenfinansieringen vil også slå
positivt ut på finansutgiftene i driftsregnskapet, ved at det blir mindre behov for
låneopptak.

Oppsummert vil risikoen på investeringssiden være at rapporteringen knyttet til
investeringsprosjektene ikke er fullstendig og presis nok, slik at det kan foretas
nødvendige budsjettreguleringer der det er behov for dette.
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Gjeld, likviditet og fondsmidler:

Samlet gjeld er forventet å bli omlag 2,2 milliarder kr i løpet av 201$. Netto lånegjeld

pr innbygger (langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte lånemidler) har

økt de siste årene. Telemark er blant de tre fylkeskommunene i landet som har høyest

gjeldsnivå i forhold til driftsinntektene. Men driftsinntektene er også økende og det er

viktig å se disse tallene i sammenheng. KS mener at kommuner med lånegjeld over

75% av driftsinntektene har lite handlingsrom. Netto lånegjeld for fylkeskommunen

var 79 % pr. 31.12.2017.

Fylkeskommunens likviditet er god og skyldes en stor økning i omløpsmidlene (kasse,

bank og kortsiktige fordringer) i tillegg til en stor nedgang i bundne fond.

Fylkeskommunen har også ubrukte lånemidler som øker likviditeten.

De frie fondene har økt de siste årene, som følge av avsetninger av mindreforbruk og

avsetning til pensjonsfond. Mange av fondene er allerede disponert gjennom politiske

vedtak og fylkestinget får med jevne mellomrom en oversikt over status på fondene.

3.2 Fylkeskommunens organisering
Fylkeskommunen har vært gjennom flere organisatoriske endringer de siste årene,

blant annet innenfor regional utvikling og eiendom. Man har også tatt

kollektivtransporten inn i egen drift, I tillegg er det kontinuerlige strukturendringer

innenfor videregående opplæring og tannhelse.

Fylkeskommunen deltar i en del formelle og uformelle samarbeid og inngår med jevne

mellomrom avtaler med eksterne parter. Det er viktig at disse avtalene følges opp,

både når det gjelder organisering, gjensidige forpliktelser, fakturering og rapportering.

Regionreformen er vedtatt og Telemark fylkeskommune slår seg sammen med

Vestfold fylkeskommune fra 1.1.2020. Fellesnemnda og fylkestinget har gjort viktige og

nødvendige vedtak i denne prosessen og prosjektleder/ny rådmannen for den nye

fylkeskommunen er ansatt fra 1.$.201$. Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som

revisor for fellesnemnda i perioden fram til sammenslåingen.

De ansatte i Telemark fylkeskommune et i en omstillingsfase fram mot

sammenslåingen med Vestfold fylkeskommune og arbeidssituasjonen er preget av

dette. Det er laget en prosjektplan og det er gjennomført en kartlegging av

administrativ organisering, systemer og bemanning i eksisterende fylkeskommuner.

Generelt er det risiko ved endret organisering. Både organisatoriske endringer

innenfor eksisterende organisasjon og fremtidig organisering innebærer endringer i

fullmakter og ansvarsforhold som må følges opp.
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3.3 Fylkeskommunens økonomiske internkontroll
Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den økonomiske internkontrollen i

fylkeskommunen. Ansvaret for internkontrollen er definert i kommuneloven og

omtales der som “betryggende kontroll”. Det innebærer at fylkeskommunen skal ha

dokumentert økonomisk internkontroll i form av formaliseringer, dokumenter og

rutiner som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp. Formålet er å sikre

at fylkeskommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er

kvalitet og effektivitet i tjenestene og at fylkeskommunens omdømme og legitimitet

ikke svekkes.

Den interne kontrollen kan deles i følgende komponenter:

• Kontrollmiljøet

• Fylkeskommunens risikovurderingsprosess

• Informasjonssystemet

• Kontrollaktiviteter

• Overvåking av kontroller

Revisor skal også være oppmerksom på muligheten for at korrupsjon og misligheter

kan oppstå i virksomheten, I våre samtaler med fylkeskommunens ledelse

understreker vi viktigheten av etiske retningslinjer, strategi for anskaffelser,

saksbehandlingsregler mv. og at disse er kjent og anvendes riktig av ansatte og

politikere.

Fylkeskommunen har iverksatt en rekke tiltak de siste årene for å sikre betryggende

kontroll med virksomheten. Kvalitetsrådgiver rapporterer halvårlig til ledergruppa om

tiltak det jobbes med, blant annet om gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser. Vi

viser til omtale av de ulike tiltakene i fylkeskommunens årsrapport.

Fylkeskommunen har innført et nytt kvalitetssystem fra 1.1.2018, TOM. Dette er et

elektronisk kvalitetssikringssystem som skal samle all aktuell dokumentasjon på en

felles plattform og sikre at rutiner er oppdatert og tilgjengelig i hele organisasjonen. De

ansatte har fått opplæring i systemet.

Fylkeskommunen har gjennomført en innovativ anskaffelse av et helthetlig

styringssystem. Det er foretatt risikoanalyser på dette systemet, som skal benyttes i

arbeidsprosesser knyttet til budsjett- og rapporteringsprosessen.

Fylkestinget har vedtatt et økonomireglement og det er utarbeidet en

økonomihåndbok knyttet til dette reglementet. I løpet av året tester vi noen av

fylkeskommunens rutiner og kontrolitiltak, for å se om de fungerer slik de er beskrevet

i gjeldende reglement og rutiner. Vesentlige rutiner for vårt arbeid er knyttet til

økonomi- og regnskapsrapportering, finansrapportering, lønnsarbeid, innkjøp og
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tilskudd. Fylkeskommunen har en sterk økonomi- og lønnsfunksjon, som er egnet til å

fange opp eventuelle vesentlige feil som måtte oppstå i regnskapet.

Når det gjelder finansforvaltningen, har fylkeskommunen valgt trygge plasseringer

med lav risiko, jf. finansstrategien. Det er ingen langsiktige plasseringer. Det meste er

plassert i bank. Både Vestfold og Telemark fylkeskommuner har valgt et

forsiktighetsprinsipp på dette feltet. Administrasjonen har god kompetanse på

området og kvalitetetssikrer den rapporteringen som kommer fra finansrådgiveren før
det rapporteres til fylkestinget.

Fylkesrådmannen har ansvar for at saksforberedelsene til folkevalgte organer er

forsvarlig utredet og at vedtak blir gjennomført. Fylkesrådmannen rapporterer

tertialvis til fylkestinget i tillegg til årsrapporteringen. Tertialrapporteringen skal

inneholde avvik fra budsjett, med forslag til eventuelle budsjettreguleringer,

rapporterering på finansområdet og grad av måloppnåelse i forhold til de målene som

er satt. Vi ser en tydelig sammenheng mellom LTP, budsjett- og økonomiplanen og

årsrapporten. Det kan likevel være en risiko for at det gjøres vedtak av økonomisk
betydning som ikke fanges opp som en budsjettregulering. Det kan også være risiko for

at rapporteringen ikke følger kravet i økonomireglementet og ikke er presis nok.

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende og i stadig end ring. Fra 1.1.2017

ble terskelverdien for kunngjøring på Doffin hevet til 1,1 mill. kr. Det er viktig at de

ansatte har tilstrekkelig kunnskap om hvilke regler som gjelder ved anskaffelser og at

man forholder seg til de rammeavtalene som er inngått. Vi ser at det kan være risiko

for brudd på dette området og viser til at kontrollutvalget har bestilt et

forvaltningsrevisjonsprosjekt på anskaffelser, som igangsettes i høst.

EØS-avtalen forbyr som hovedregel offentlig støtte til næringslivet, med en rekke

unntak. Det er viktig at fylkeskommunen har kunnskap om lovverket for offentlig

støtte og hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Aktuelle områder i

fylkeskommunen der dette regelverket kan komme til anvendelse er ved ulike typer

tilskudd, innenfor kursvirksomheten i de videregående skolene og innenfor tannhelse.

Når det gjelder risiko for misligheter og korrupsjon, har fylkeskommunen de siste

årene hatt et samarbeid med blant annet Skatteetaten, Arbeidstilsynet og

Næringslivets hovedorganisasjon for å forebygge svart arbeid og sosial dumping.

Vårt hovedinntrykk er at det jobbes godt med tiltak for å sikre betryggende kontroll i

Telemark fylkeskommune, også i forhold til misligheter og korrupsjon.
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3.4 Fylkeskommunale foretak mv.

3.4.1 Telemarkskanalen FKF
Foretaket er opprettet i henhold til kommunelovens kapittel 11 og har et eget styre og

daglig leder. Fylkestinget er Øverste organ og fotetaket skal rapportere til fytkestinget

minst 2 ganger pr. år. Foretaket har i mange år hatt utrykt bekymring over at de

økonomiske rammene ikke har stått i forhold til de oppgavene som skal gjennomføres.

Overføringene fra Telemark fylkeskommune har økt de siste årene. I 2017 klarte ikke

foretaket å utføre planlagte investeringer og det har dermed akkumulert seg i overkant

av 4,5 mill, kr. på et bundet investeringsfond til senere bruk. Administrasjonen har i

løpet av 2018 flyttet til Ulefoss, jf. vedtak om dette i fylkestinget.

Risikoen i Telemarkskanalen FKF vil være at det er mangelfull oppfølging av budsjettet

og at økonomirapporteringen er upresis.

3.4.2 Telemark utviklingsfond
Telemark utviklingsfond (TUF) forvalter offentlige midler med hjemmel i fondets

vedtekter. Vedtektene er fastsatt av fylkestinget i Telemark. Fondets kapital og

inntekter kommer fra Telemark fylkeskommunes forvaltning av den fylkeskommunale

konsesjonskraften, slik det er regulert i avtale om disponering av konsesjonskraft

mellom fylkeskommunen og åtte kommuner i Telemark. Rammene for virksomheten

er i hovedsak regulert av vedtektene. På grunn av organisasjonsformen har ikke

kontrollutvalget og fylkeskommunens revisor innsynsrett i TUF etter kommuneloven.

Det går imidlertid fram av fondets vedtekter at regnskapet skal revideres etter de

regler og retningslinjer som gjelder fot revisjon av kommunale regnskaper. Vi legger til

grunn at fondets årsmøte dermed har ønsket vanlig revisjonskontroll av TUF.

Det er uttrykt bekymring for at fondet fremover blir drastisk redusert som følge av

fallende strømpriser og dermed fallende inntekter. Det er derfor vedtatt at

TUF/Telemark fylkeskommune må gå gjennom hvordan virkemiddelapparatet i

Telemark innrettes.

Risikoen i TUF vil være at fondet ikke har gode nok rutiner knyttet til utbetaling og

bokføring av tilskudd.

4 Vurdering av vesentlighet
Revisor skal utføre arbeidet med sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller

mangler. Det følger av revisjonsstandardene at revisor ved utarbeidelse av den

overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesentlighetsgrense for regnskapet

totalt sett.
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Vesentlighetsbegrepet brukes av revisor både ved planlegging og utførelse av revisjon.
Begrepet er også sentralt når revisor skal ta stilling til hvordan vi skal håndtere
identifisert feilinformasjon. Vesentlighetsgrensen brukes når revisor skal konkludere
på de ulike avsnittene i revisjonsberetningen. I tilfeller hvor vi finner vesentlige feil får
det konsekvenser i form av ulike typer kommentarer i selve revisjonsberetningen, jf.
avsnitt 2.

I en normal (ren) revisjonsberetning rapporterer revisor at: årsregnskapet avgitt i
samsvar med lov ogforskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle
stillingen til ABC kommune per 31. desember 20X1, og av resultatet for regnskapsåret
som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.

Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i
risikoanalysen, revisors profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har
om fylkeskommunen. Vi vurderer blant annet følgende momenter:

• Fylkeskommunens investeringsaktivitet

• Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor økonomiavdelingen
• Fylkeskommunens økonomi- og regnskapsrapportering

• Størrelsen på de fylkeskommunale virksomhetene

• Politiketnes og medias oppmerksomhet rundt fylkeskommunens
økonomiske disposisjoner

• Fylkeskommunens økonomi- og lønnssystem

• Oppfølging innenfor delegasjon og desentraliserte økonomiløsninger
• Skifte av nøkkelpersonell

• Fylkeskommunens interne regelverk

5 Revisjonspian
Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingene utarbeider revisor planer for
revisjonen av oppdraget. Revisjonsplanene angir de enkelte revisjonshandlingene som
revisor skal utføre. Detaljene i planene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal
ikke behandles politisk. Vi gjengir likevel hovedpunktene i det vi skal se på i 201$.

5.1 Generelt

• Moms og momskompensasjon

Dette er et område som generelt kan innebære høy risiko. Revisor bruker
derfor mye tid til å følge opp dette, blant annet ved attestasjon av
terminoppgaver for momskompensasjon. Vi anser fylkeskommunens rutiner og
kontroller på området som gode og vi finner sjelden store feil.
Vi yter også bistand i forhold til ulike momsspørsmål, særlig knyttet til
vegprosjekter og investeringer for øvrig, hvor det er et komplisert regelverk.
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Deler av fylkeskommunens drift kan være i konkurranse med andre aktører i et

marked. I såfall kan fylkeskommunen miste fradraget for momskompensasjon.

Fylkeskommunen bør derfor ha rutiner som fanget opp når man eventuelt

kommer i en konkurransesituasjon.

Revisjon av fylkesvegene
Riksrevisjonen sa opp avtalen om revisjon av fylkesvegene fra 1.1.2017 og vi

reviderte derfor dette området selv i 2017. Dette er omtalt i vår rapport om

regnskapsrevisjonen til kontrollutvalget. Vi vil fortsatt ha fokus på både

regnskaps- og økonomirapporteringen mellom Telemark fylkeskommune og

Statens Vegvesen, da vi ser at det er utfordringer knyttet til ulike

regnskapsprinsipper og kulturer.

Økonomirapportering
o Kontroll av økonomirapportering og budsjettoppfølging

o Kontroll av økonomi- og regnskapsrapportering fra Statens Vegvesen,

blant annet i forhold til Bypakke Grenland

o Kontroll avfinansrapportering

Vi vil som tidligere år besøke utvalgte skoler og tannklinikker i henhold til en fastlagt

rulleri n gspla n.

5.2 Driftsregnskapet

• Kontroll av kjøp av undervisningstjenester

• Kontroll av anskaffelser

• Test av ulike kontrolltiltak innenfor lønnsområdet

• Kontroll av høye lønninger

• Kontroll av utbetaling og avstemming av ulike typer tilskudd

• Kontroll av pasientinntekter innenfor tannhelsetjenesten

• Kontroll av avstemming av billettinntekter på nettbutikken Farte.no

• Kontroll av skillet mellom driftsutgifter og investeringsutgifter

• Observasjon av innkjøpt inventar og utstyr

• Kontroll av krav om mva. kompensasjon

5.3 Investeringsregnskapet

• Kostnadskontroll og budsjettoppfølging av utvalgte prosjekter, med fokus på

store byggeprosjekter og vegprosjekter

• Observasjon av innkjøpt inventar og utstyr

• Kontroll av krav om mva. kompensasjon
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5.4 Telemarkskanalen FKF

• Kontroll av økonomirapportering og budsjettoppfølging

• Kontroll av budsjettering og bokføring av tilskudd

• Test av ulike kontrolltiltak innenfor lønnsområdet

• Kontroll av salgsinntekter

• Kontroll av krav om momskompensasjon

5.5 Telemark Utviklingsfond

• Kontroll av økonomirapportering og budsjettoppfølging

• Kontroll av budsjettering og bokføring av tilskudd

• Kontroll av krav om momskompensasjon

6 Avslutning
Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderïnger bygger på en

foreløpig vurdering av bl.a. erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne

kontrollen som foreligger i fylkeskommunen.

Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold som kan medføre

endringer i revisjonsstrategien. Vesentlige endringer skal dokumenteres og

kontrollutvalget skal informeres om disse.

Skien, 20.8.2018
Telemark kommunerevisjon lKS

oppdragsansva rlig/registrert revisor ki ) YY)
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Arkivsak-dok. 18/07857-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 30.08.2018 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Telemark fylkeskommune 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalet innstiller følgjande til Fylkestinget:  
 

Fylkestinget vedtek framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsyn i Telemark fylkeskommune med 

ei ramme på kr. 3 973 800.  

 

Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal følgje saka til fylkestinget (via fylkesutvalet). 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet fremjar med dette ei sak til fylkestinget om budsjett for kontrollutvalet si verksemd og 

kjøp av revisjons- og kontrollutvalstenester for 2019 i Telemark fylkeskommune.  

Det å syte for god kontroll og tilsyn av den fylkeskommunale verksemda er høgaktuelt. Fylkestinget  

har eit ansvar for å sørgje for at det vert løyvd nok med ressursar til dette.  

 

Forskrift om kontrollutval § 18 seier følgjande om budsjetthandsaminga:  
”Kontrollutvalet utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i … fylkeskommunen.  

Kontrollutvalets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følgje….  

fylkesutvalets… innstilling til ….fylkestinget”. 
 

Saksopplysningar: 
Sekretariatet har utarbeidd eit framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsverksemda i Telemark  

fylkeskommune for 2019.  

 

Kontrollutvalet sitt budsjett omfattar utgiftene til sjølve drifta av utvalet, samt utgiftene knytt til kjøp av 

sekretariatstenester for kontrollutvalet og kjøp av revisjonstenester. Budsjettframlegget er basert på 

rekneskapstal og noko på anslag.  

 

Det er viktig at det er sett av tilstrekkeleg ramme for drift av kontrollutvalet, slik at det ikkje vert store 

svingingar om aktiviteten/kostnadane varierer frå eitt år til eit anna. Sekretariatet har i liten grad 

omfordelt mellom dei ulike postane samanlikna med budsjettframlegget for 2018. 

 

Sekretariatet vil knytte nokre kommentarar til enkelte av postane:  
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1. Opplæring av kontrollutvalet  

Det er viktig med tilstrekkeleg ressursar til at medlemmane får delta på ulike kurs og seminar for å halde 

seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom  

kontrollutvalsmedlemmar. Deltaking på nasjonale, fylkesvise og regionale samlingar er viktig i  

denne samanhengen.  

 

Temark arrangerer to årlege konferansar i eigenregi. I tillegg har spesielt NKRF sin årlege konferanse i 

februar blitt ein «institusjon» for dei som driv med kontroll og tilsyn. Denne er noko kostbar å delta på, 

men er ein svært viktig fagleg arena og som nettverksskaper. I tillegg og som eit alternativ arrangerer òg 

Forum for kontroll og tilsyn ein fagkonferanse.  

 

Kontrollutvalet har både i 2017 og 2018 nytta mindre ressursar på kurs og konferansar enn det som er 

budsjettert. Sekretariatet foreslår derfor at det settast av mindre midlar på denne posten for 2019.   

 

2. Kjøp av tenester  

Telemark fylkeskommune har vald å delta i to interkommunale selskap for å løyse kontroll og 

tilsynsoppgåvene: Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR) for revisjonsoppgåver og Agder og Telemark 

Kontrollutvalssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgåver.  

 

2.1 Sekretariatstenester  

Telemark fylkeskommune er medeigar i Temark. Kostnadar i selskapet vert fordelt etter eigarbrøk/ 

kommunestørrelse og møteaktivitet. I 2019 er det i tillegg lagt til ein ekstrakostnad for dei 

kommunane/fylkeskommunane som skal gjennom ei kommunesamanslåing. For fylkeskommunane er 

denne ekstrakostnaden på kr. 80 000. Det antas at kommunane/fylkeskommunane som slår seg saman vil 

ha dels dobbel aktivitet på hausten med ekstramøter og parallelle møter, i tillegg til at det blir en god del 

administrativt og ekstra i forbindelse med endringa/omlegginga og førebuingar til 2020.  Budsjett for 

Temark vert fastlagt av representantskapa i Temark i november, og budsjettala er difor eit anslag.  
 

2.2 Revisjonstenester  

Telemark fylkeskommune er medeigar i TKR. Kostnadar i selskapet vert fordelt etter 

eigarbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for verksemda vert fastlagt av representantskapen.  

Det faste driftstilskotet omfattar ordinær rekneskapsrevisjon og ei gitt mengde med forvaltningsrevisjon. 

Skulle det oppstå behov for meir forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det som er avtalt må 

fylkeskommunen enten omprioritere prosjekt, eller kjøpe fleire timar i tillegg.  

 

3. Selskapskontroll og andre tenester  

Kjøp av tenester omfattar òg kostnadar knytt til gjennomføring av selskapskontroll og eventuelt andre 

tenester det skulle bli behov for. Selskapskontroll har hittil blitt bestilt frå TKR, og fakturert i tillegg til 

det faste driftstilskotet. TKR oppgjev at ein ordinær eigarskapskontroll kan koste ca. 60 000,-. Om fleire 

kommunar går saman eller det skal gjerast undersøkingar i fleire selskap kan det kome ekstra kostnadar 

på ca. 15 - 20 000,- per kommune.  

 

Med andre tenester meiner ein til dømes kjøp av tenester frå andre revisjonsselskap, advokattenester, 

andre eksterne.  

 

4. Tapt arbeidsforteneste/godtgjersle  

Denne posten vert mellom anna påverka av aktiviteten i utvalet, kva godtgjerslenivå fylkeskommunen 

ligg på og om medlemmane har krav på/treng å få dekt tapt arbeidsforteneste for å delta i det politiske 

arbeidet. Det er teke høgde for 9 kontrollutvalsmøter i året og deltaking på andre kurs/møter.  
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Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019: 

 

Beskrivelse Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

  2017 2018 
pr. 

1.8.2018 2019 

Godtgjersle 397 345 440 000 247 566 440 000 

Bevertning 3 588 10 000 3 812 10 000 

Annet forbruksmateriell o.l. 150 16 000 0 5 000 

Abonnement, Kontingent 11 000 20 000 12 425 15 000 

Opplæring og kurs, inkl. reise og diett 27 947 150 000 25 572 60 000 

Kontrollutvalget:  440 030 636 000 289 375 530 000 

Kjøp fra IKS         

Kjøp av revisjonstenester 2 608 200 2 674 000 2 005 053 
         
      2 742 900  

Kjøp av sekretariatstenetser 486 600 500 000 249 350 600 900* 

Konsulentenester, selskapskontroll 25 000 90 000 0 100 000 

SUM TOTALT: 3 559 830 3 900 000 2 543 778 3 973 800 

 
* Den generelle aukinga i kostnadane for Telemak fylkeskommune ligg i 2019 på 3,8 prosent. I 2019 er 

det i tillegg lagt til ein ekstrakostnad for dei kommunane/fylkeskommunane som skal gjennom ei 

kommunesamanslåing. For fylkeskommunane er denne ekstrakostnaden på kr. 80 000. Budsjett for 

Temark vert fastlagt av representantskapet i Temark i november, og budsjettala er difor eit anslag. 
 

 

Vurdering frå sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 3 973 800 for kontrollutvalet for 2019, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariatstenester. Vi meiner at dette gjev eit realistisk bilete av forventa utgifter for 

kontrollutvalets verksemd i det kommande året. Auka i totalbudsjettet frå 2018 er på 1,89 prosent.  

 

Skulle det oppstå situasjonar som nemnd over der det blir behov for ekstraordinære granskingar/rapportar, 

og det er nødvendig å hente inn ekstern kompetanse/kjøpe ekstra tid frå Telemark Kommunerevisjon IKS 

kan behovet for tilleggsbevilgningar til Kontroll- og tilsynsverksemda oppstå. Dette er i så tilfelle sak for 

fylkestinget. 
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Arkivsak-dok. 18/00181-7 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Telemark kontrollutval 30.08.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 30.08.2018 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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