Møteinnkalling
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtested:
Tidspunkt:

Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen
03.05.2017 kl. 08:30

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

Rakkestad, 26.04.2016

Vidar Storeheier
Leder
(sign)
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Kontrollutvalget Rakkestads møte 03.05.2017

Sakliste

PS 17/6

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.2017

PS 17/7
PS 17/8

Rakkestad kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 kontrollutvalgets uttalelse
Skatteregnskap 2016

PS 17/9

Informasjon fra revisjonen

PS 17/10

Referatsaker

PS 17/11

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

2017/3667
3
61057/2017
510/128
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato
03.05.2017

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.2017
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.2017 godkjennes

Rakkestad, 27.03.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 25.01.2017
Vurdering
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 25.01.2017 legges fram for godkjenning
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Utvalgssaksnr.
17/6

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

2017/3667
1
34178/2017
510/128
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato
03.05.2017

Utvalgssaksnr.
17/7

Rakkestad kommunes årsregnskap og årsberetning 2016 - kontrollutvalgets
uttalelse
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2016 for Rakkestad kommune som vist
i vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til
formannskapet.
Rakkestad, 24.04.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2016 for Rakkestad kommune – utkast
2. Revisors beretning 2016, datert 19.04.2017
3. Revisjonsbrev «Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2016»,
datert 20.04.2017 fra IØKR IKS
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Rakkestad kommunes årsregnskap 2016 – Tilgjengelig i Dropbox.
 Rådmannens årsberetning 2016. – Tilgjengelig i Dropbox.
Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
kap. 4 påse at kommunes årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på
en betryggende måte. Videre fremgår det at kontrollutvalget skal avgi uttalelse til
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Av § 7 i forskriften fremgår følgende når
det gjelder saksgangen ved uttalelsen:
” Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.”
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Frister i prosedyren for behandling av årsregnskaper:





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

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bygge sin uttalelse på revisjonsbrevet utarbeidet av
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS og revisors beretning i tillegg til regnskapet og
årsberetningen.
Årsregnskapet, årsrapport og revisjonsberetningen er avlagt innen gjeldende tidsfrister.
(Frist for revisjonsberetning, 15.april, falt i år i på påskeaften. Første virkedag etter påsken
var 18.04.2017)
Revisjonsberetningen er en såkalt normalberetning, dvs at revisor ikke har funnet avvik av
en slik størrelsesorden at det er nødvendig at de påpekes.
Kommunens driftsregnskap 2016 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på
kr. 24 326 452,87 og regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 22 893 798,60,Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 8 er det påsett at det ikke
foreligger åpne revisjonsmerknader.
Kommunens netto driftsresultat utgjør 3,7% av driftsinntekter i 2016. Det tekniske
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et nivå hvor
netto driftsresultat over tid bør utgjøre 2 % av driftsinntektene for å opprettholde økonomisk
balanse.
Revisjonen vil være til stede i møtet og kan om ønskelig besvare eventuelle spørsmål fra
utvalget. Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte seg av denne muligheten, og viser for
øvrig til revisjonsbrevet datert 20.04.2017.
Sekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2016 for Rakkestad
kommune som vist i vedlegg 1 i denne saken.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 sendes kommunestyret med kopi til
formannskapet.
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Kommunestyret i Rakkestad

Deres referanse

Vår referanse
2017/3667-2-46796/2017-ANIROV

Klassering
510/128

Dato
08.03.2017

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 - Rakkestad kommune
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget
uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret, før det endelig vedtas i kommunestyremøtet.
Kopi av kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet.
Kontrollutvalget har i møte 03. mai 2017 behandlet årsregnskapet 2016 for Rakkestad
kommune. Grunnlagsdokumenter for kontrollutvalgets behandling har vært kommunens
årsregnskap, rådmannens årsberetning, revisjonsberetningen og revisjonsbrevet. I tillegg har
ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om
aktuelle problemstillinger ved behandlingen i kontrollutvalget.
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret:


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



Kommunens driftsregnskap 2016 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på
kr.24 326 452,87 regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 22 893 798,60,-



Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat utgjør 3,7% av
driftsinntekter i 2016. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og
fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et nivå hvor netto driftsresultat over tid bør
utgjøre 2 % av driftsinntektene.



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

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

Org.nr.: 987 424 354
Webadresse: www.iokus.no
Bankkonto: 1050 14 16733
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Saksnummer 2017/3667-46796/2017

Kontrollutvalget vedlegger revisjonsbrevet datert 20.04.2017 og ber kommunestyret spesielt
merke seg følgende i brevet:
o

Finansforvaltning: I henhold til Rakkestad kommunes reglement for
finansforvaltning pkt 7, skal rådmannen rapportere om finansforvaltningen pr
30.04 og 31.08. [...] Det er rapportert på dette i forbindelse med tertialrapport nr.
1. Revisjonene har ikke funnet at dokumentasjon på at det er rapportert på
finansforvaltningen for 2. tertial. Revisjonen anmoder kommunen om å rapportere
på finansforvaltningen totalt for 2016 ved behandling av regnskapssak for 2016.

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2016 for Rakkestad
kommune og slutter seg til revisors beretning av 19. april 2017.

Rakkestad, 03.05.2017
Vidar Storeheier
Leder av kontrollutvalget

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

2017/3667
6
69675/2017
510/128
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato
03.05.2017

Utvalgssaksnr.
17/8

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

Rakkestad, 05.04.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Skatteoppkreverens årsrapport 2016, inkludert skatteregnskapet for 2016
 Kontrollrapport 2016, fra Skatteetaten, Skatt Øst, datert 15.02.2017
Saksopplysninger
Ansvar for revisjonen av skatteregnskapet ligger til Riksrevisjonen. Kontrollutvalget har
derfor ingen pålagt, formell oppgave med å behandle skatteregnskapet, eller
skatteinnfordringen som funksjon.
Skatteinnfordring er imidlertid en viktig lovpålagt kommunal oppgave, og i tråd med dette bør
kontrollutvalget følge opp administrasjonens gjennomføring av denne oppgaven.
I likhet med tidligere år har skatteoppkreveren lagt frem en årsrapport for hele området. I
henhold til instruks plikter skatteoppkrever å gi kommunestyret de opplysninger og oppgaver
som er nødvendig for tilsyn med den kommunale forvaltningen. I rapporten vises
utviklingstrekk og nøkkeltall med utfyllende kommentarer.
Vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt
Skatteetatens kontrollrapport for 2016, til orientering.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/3667
4
61106/2017
510/128
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato
03.05.2017

Utvalgssaksnr.
17/9

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

2017/3667
7
75962/2017
510/128
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato
03.05.2017

Utvalgssaksnr.
17/10

Referatsaker
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Vedlagte referater/meldinger tas til orientering
Rakkestad, 18.04.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Melding om vedtak – Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Fosterhjem – Økonomi og
refusjoner
 Melding om vedtak – Revisjonsplan – Plan for forvaltningsrevisjon
 Melding om vedtak – Plan for selskapskontroll
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.12.2016
Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 14.12.2016 følgende saker, som ble oversendt til
kommunestyret:
- Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Fosterhjem – økonomi og refusjoner».
- Revisjonsplan – Plan for forvaltningsrevisjon
- Plan for selskapskontroll
Kommunestyret behandlet alle tre sakene 09.02.2017. Kommunestyrets vedtak er
likelydende kontrollutvalgets innstilling i alle sakene.
Vurdering
Vedlagt referater/meldinger tas til orientering.
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Stabsenhet Dokument og forvaltning

Indre Østfold
Industriveien 6
1890 RAKKESTAD

Deres ref.

Vår ref.:
Saksnr. 17/69-5
Løpenr. 2663/17
Sak nr. bes oppgitt ved svar

Arkivkode
210

Dato
10.02.2017

MELDING OM VEDTAK - REVISJONSPLAN - FORVALTNINGSREVISJON 2017 2018
Vedlagt følger samlet saksfremstilling med vedtak fra behandling av ovennevnte sak i Rakkestad
kommunestyret den 09.02.2017.
Med vennlig hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent av
Jorun Cesilie Dybvik
Arkivar

Vedlegg

Samlet saksfremstilling - REVISJONSPLAN - FORVALTNINGSREVISJON 2017 - 2018
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING
Arkivsak 17/69
REVISJONSPLAN - FORVALTNINGSREVISJON 2017 - 2018
Saksbehandler:

Saksnr.
2/17

May-Britt Lunde Nordli

Arkiv 210

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
09.02.2017

Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret
a) I perioden 2017 – 2018 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i samsvar med
kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan – Forvaltningsrevisjon 2017 – 2018» med
forvaltningsrevisjon innenfor områdene
 Offentlige anskaffelser 2017
 Sykefravær 2018
b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og
inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen.
c) Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til
kommunestyret.
d) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for
endringer i planen i planperioden.
Behandling i Kommunestyret den 09.02.2017 sak 2/17
Behandling
Ved behandling av saken møtte forvaltningsrevisor Ole Anders Brattli fra Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS.
Følgende hadde ordet i saken:
Villy Tjerbo (V), Knut Magne Bjørnstad (Ap).
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedttatt.
Kommunestyrets vedtak
a) I perioden 2017 – 2018 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i samsvar med
kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan – Forvaltningsrevisjon 2017 – 2018» med
forvaltningsrevisjon innenfor områdene
 Offentlige anskaffelser 2017
 Sykefravær 2018

Side 1 av 2
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b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og
inngå avtaler om gjennomføringen med revisjonen.
c) Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til
kommunestyret.
d) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for
endringer i planen i planperioden.

Vedlegg
1. Indre Østfold Kontrollutvalgs IKS sitt brev med møtebok, datert 16.12.2017 vedlagt
Indre Østfold Kommunerevisjons IKS sin «Revisjonsplan – Forvaltningsrevisjon 2017 –
2018», datert 14.12.2016.
Bakgrunn
Det følger av Kommunelovens § 78 og forskrift om kontrollutvalg § 10 at kontrollutvalget
minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter konstitueringen, skal
utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon.
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS har gjennomført overordnet analyse og skrevet utkast til
plan for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget behandlet planen i sak 16/34 den 14.12.2016.
Planen legges med dette frem for behandling i kommunestyret.

Melding om vedtak sendt
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS, Leder av Kontrollutvalget, Indre Østfold
Kommunerevisjon, Rådmann.

Side 2 av 2
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Stabsenhet Dokument og forvaltning

Indre Østfold
Industriveien 6
1890 RAKKESTAD

Deres ref.

Vår ref.:
Saksnr. 17/70-7
Løpenr. 2874/17
Sak nr. bes oppgitt ved svar

Arkivkode
210

Dato
14.02.2017

MELDING OM VEDTAK - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL
Vedlagt følger samlet saksfremstilling med vedtak fra behandling av ovennevnte sak i Rakkestad
kommunestyret den 09.02.2017.

Med vennlig hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent av
Jorun Cesilie Dybvik
Arkivar

Vedlegg

Samlet saksfremstilling - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017 - 2020
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING
Arkivsak 17/70
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017 - 2020
Saksbehandler:

Saksnr.
3/17

May-Britt Lunde Nordli

Arkiv 210

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
09.02.2017

Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret
a) Kommunestyret vedtar «Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020» hvor
følgende selskaper skal ha selskapskontroll i planperioden:
 Mortenstua Skole IKS
 Indre Østfold Krisesenter IKS
 Deltagruppen AS
 Rause AS
b) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i
planperioden.
Behandling i Kommunestyret den 09.02.2017 sak 3/17
Behandling
Ved behandling av saken møtte forvaltningsrevisor Ole Anders Brattli fra Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS.
Følgende hadde ordet i saken:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedttatt.
Kommunestyrets vedtak
a) Kommunestyret vedtar «Plan for selskapskontroll for perioden 2017 – 2020» hvor
følgende selskaper skal ha selskapskontroll i planperioden:
 Mortenstua Skole IKS
 Indre Østfold Krisesenter IKS
 Deltagruppen AS
 Rause AS
b) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planen i
planperioden.

Side 1 av 2
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Vedlegg
1. Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS sitt brev, datert 16.12.2016 vedlagt Indre
Østfold Kommunerevisjon IKS sin «Plan for selskapskontroll 2017 – 2020», datert
14.12.2016.
Bakgrunn
Kommuneloven § 77 nr. 5 fastsetter at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.
Kontrollutvalget er pålagt å utarbeide en plan for gjennomføringen av selskapskontrollen.
Planens skal vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å revidere
planen i planperioden.
Kontrollutvalget vedtok den 14.12.2016 i sak 16/35 «Plan for selskapskontroll 2017 – 2020».
Planen legges med dette fram for behandling i kommunestyret.

Melding om vedtak sendt
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS, Leder av Kontrollutvalget, Indre Østfold
Kommunerevisjon, Rådmann.

Side 2 av 2
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2017/3667
5
61113/2017
510/128
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Rakkestad

Møtedato
03.05.2017

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges fram uten innstiling
Rakkestad, 27.03.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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Utvalgssaksnr.
17/11

