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Nedre Romerike kemnerkontor    august 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 9 031 276 4 917 000 7 069 918 317 903 086 307 929 000 299 409 378 

Avvik i kroner   4 114 276 1 961 358   9 974 086 18 493 708 

Avvik i prosent   83,7% 27,7%   3,2 % 6,2 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 4 859 398 3 194 000 5 380 381 207 918 712 205 125 000 200 517 903 

Avvik i kroner   1 665 398 -520 983   2 793 712  7 400 809 

Avvik i prosent   52,1 % -9,7 %   1,4 % 3,7 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 11 735 595 7 142 000 10 081 806 462 964 825 447 074 000 434 288 922 

Avvik i kroner   4 593 595 1 653 789   15 890 825 28 675 903 

Avvik i prosent   64,3 % 16,4 %   3,6 % 6,6 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 24 496 805 15 520 000 25 150 969 1 016 391 382 971 428 000 948 665 410 

Avvik i kroner   8 976 805 -654 164   44 963 382   67 725 972 

Avvik i prosent   57,8 % -2,6 %   4,6 % 7,1 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 9 410 772 6 018 000 7 914 941 319 587 759 312 434 000 299 619 404 

Avvik i kroner   3 392 772 1 495 831   7 153 759 19 968 355 

Avvik i prosent   56,4 % 18,9 %   2,3 % 6,7 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 5 627 377 3 647 000 5 952 689 228 557 972 228 335 000 216 518 345 

Avvik i kroner   1 980 377 -325 312   222 972 12 039 627 

Avvik i prosent   54,3 % -5,5 %   0,1 % 5,6 % 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 157 18 320 699 9 916 319 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 299 544 1 722 665 1 666 600 56 065 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 586 740 365 276 7 660 5 614 465 511 

Fet 54 241  634 322  3 715  4 449  437 388 

Nittedal 409  389 921  1 223 9 491  7 804 1 069 710 

Skedsmo 182 643  2 741  3 686  20 121  21 548  1 742  797  

Sørum 690  419  631 738 7 618 6 062 528  790 

Aurskog H 416 71  187 747 4 677 4 475  429 733 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen -6,4  36,4  -9,0  

Fet 22,2 -16,5 12,6  

Nittedal 17,4  21,6  50,6  

Skedsmo -32,5 -6,6  10,1 

Sørum 14,2  25,7  -33,2  

Aurskog H -26,3 4,5  -41,5  

 
Det er gjennomgående god skatteinngang denne mådened, og over budsjett for alle kommuner. Dette skyldes 
imidlertid peridoiseringen – siden skatteinngangen er nærme 2016. Dette kan trekke i retning av at mønsteret fra i fjor 
har sementert seg, og at tidligere utlegg gir raskere innbetaling av beregnet restskatt.   
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 

  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 97,1 94,7 99,9 99,7 99,5 

0228 Rælingen 97,5 93,4 99,9 99,9 98,3 

0231 Skedsmo 97,1 94,1 99,9 99,9 99,0 

0226 Sørum 98,8 93,9 99,9 99,7 99,3 

0233 Nittedal 98,6 94,6 99,9 99,8 97,2 

0221 Aurskog H. 96,9 91,2 99,9 99,8 98,3 

∑ Kemnerkontoret       97,7 %     93,6 %     99,9 %     99,8 %      98,6 % 

0229 Enebakk 98,9 90,1 99,7 99,6 98,7 

0230 Lørenskog 97,2 92,8 99,9 99,8 99,5 

0235 Ullensaker 97,4 91,7 99,9 99,7 98,7 

 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 

Rælingen 29,94 

Skedsmo 30,62 

Sørum 30,54 

Nittedal 30,40 

Aurskog Høland 30,07 
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                      september 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 90 697 265 86 083 000 86 767 465 408 600 351 394 012 000 386 176 843 

Avvik i kroner   4 614 265 3 929 800   14 588 351 22 423 508 

Avvik i prosent   5,4 % 4,5 %   3,7 % 5,8 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 59 315 930 55 902 000 57 388 828 267 234 642 261 027 000 257 906 731 

Avvik i kroner   3 413 930 1 927 102   6 207 642  9 327 911 

Avvik i prosent   6,1 % 3,4 %   2,4 % 3,6 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 129 099 920 124 981 000 123 025 351 592 064 745 572 055 000 557 314 273 

Avvik i kroner   4 118 920 6 074 569   20 009 745 34 750 472 

Avvik i prosent   3,3 % 4,9 %   3,5 % 6,2 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 282 776 852 271 565 000 273 870 678 1 299 168 234 1 242 993 000 1 222 536 088 

Avvik i kroner   11 211 852 8 906 174    56 175 234   76 632 146 

Avvik i prosent   4,1 % 3,3 %   4,5 % 6,3 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 90 511 952 88 264 000 85 826 018 410 099 711 400 698 000 385 445 422 

Avvik i kroner   2 247 952 4 685 934   9 401 711 24 654 289 

Avvik i prosent   2,5 % 5,5 %   2,3 % 6,4 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 66 290 934 63 831 000 63 892 877 294 848 906 292 166 000 280 411 222 

Avvik i kroner   2 459 934 2 398 057   2 682 906 14 437 684 

Avvik i prosent   3,9 % 3,8 %   0,9 % 5,1 % 

 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 166 19 161 004 9 916 319 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 345 902 2 068 567 1 875 150 193 417 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 69 239 67 283 16 508 14 863 6 709 7 545 5 336 4 733 

Fet 43 563 41 305  13 274 12 676  3 414  4 155  3 849 3 802 

Nittedal 61 783  58 099 60 706  58 167 8 542  8 286 8 484 8 339 

Skedsmo 24 359 34 198  246 376  224 282  17 757  21 987  17 073  14 935  

Sørum 53 533 53 197  29 898 26 379 6 921 6 729 7 373  6 328 

Aurskog H 39 948 38 032  22 269 20 678 4 487 5 543  5 626 5 446 

 
 

Endring i % 
2016-2017 

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
og i egen kommune 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt fra 
personer 

Rælingen 4,4  -11,1  12,7  

Fet 5,3 -17,8 1,2  

Nittedal 5,3  3,1  1,7  

Skedsmo 4,7 -19,2  14,3 

Sørum 4,8  2,8  16,5  

Aurskog H 6,0 -19,0 3,3  

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 

  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 

Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 97,2 94,8 99,9 99,9     99,5 

0228 Rælingen 97,5 93,5 99,9 99,9 98,3 

0231 Skedsmo 97,9 94,3 99,9 99,9 98,9 

0226 Sørum 98,9 94,1 99,9 99,7 99,3 

0233 Nittedal 98,6 94,6 99,9 99,8 97,2 

0221 Aurskog H. 97,1 91,7 99,9 99,8 98,3 

∑ Kemnerkontoret       97,9 %     93,8 %     99,9 %     99,8 %      98,6 % 

0229 Enebakk 98,9 90,4 99,7 99,6 98,7 

0230 Lørenskog 97,3 93,0 99,9 99,8 99,7 

0235 Ullensaker 97,5 91,8 99,9 99,7 98,8 

 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 

Rælingen 29,94 

Skedsmo 30,62 

Sørum 30,54 

Nittedal 30,40 

Aurskog Høland 30,07 
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Kontrollutvalget i Fet kommune 

 
Saker til behandling 2017 
 
 

Møte Saker til behandling 

24.01.2017  Kontrollutvalgets årsrapport 
 

07.03.2017  Bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 Henvendelse til kontrollutvalget 
 Orientering om læringsresultater i Fet-skolen 

 

25.04.2017  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 

 

30.05.2017  Henvendelse til kontrollutvalget 

 Prosjektplan byggesaksbehandling  
 Prosjektplan Strandveien 1 AS 

 

12.09.2017  Budsjett for kontroll og tilsyn 

 Rapport revisjonsåret 2016/2017 
 Varslingssak fra kommunestyret 
 Prosjektplan for en eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i Krisesenteret 
 Justert prosjektplan byggesaksbehandling 

 

17.10.2017  Orientering om arbeidet med en strategi mot 

arbeidskriminalitet og sosial dumping 
 Overordnet strategi for regnskapsrevisjonen 2017 

 

12.12.2017  Forvaltningsrevisjonsrapport byggesaksbehandling  
 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 

AS 
 Møteplan 2018 
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ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 

Saksframstilling: 
Det vil bli gitt en orientering om status for arbeidet med en strategi mot 
arbeidskriminalitet og sosial dumping. 
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ORIENTERING OM OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI FOR 
REGNSKAPSREVISJONEN 2017 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2017 for Fet kommune til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med revisjonen og påse at kommunen blir revidert på 
en betryggende måte, jf. kontrollutvalgsforskriften. I tillegg til at kontrollutvalget holder 
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom regnskapsåret, så ivaretar 
utvalget sitt påseansvar ved å følge opp revisjonen og revisjonsarbeidet ved å få 
forelagt seg en overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen, samt 
underliggende risikovurderinger. 
 
Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i kommunens økonomiske 
rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor kommunen for å bidra 
til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 
 
Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom 
alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av 
risiko for vesentlige feil i regnskapet. 
 
Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal 
utarbeide en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger 
på en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens formål og omfang, når 
revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel den skal ha. Revisjonsplan og – 
strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. 
 
Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 
effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
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Revisjonen legger frem den overordnede revisjonsstrategien for Fet kommune i 
denne saken. Revisjonsstrategien beskriver revisjonens formål, kommunens 
nåværende økonomiske stilling og intern kontroll.  
 
Det legges opp til at revisjonen kort presenterer den overordnede revisjonsstrategi og 
besvarer kontrollutvalgets innspill og spørsmål i møtet. 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

  Side 1 

1 INNLEDNING  

Revisor plikter å utarbeide et overordnet planleggingsdokument for regnskapsrevisjon hvert 
år. Det er revisjonsstandarden ISA 300 som omhandler planlegging av revisjon av et 
regnskap som ligger til grunn for dette arbeidet. Formålet med den overordnede 
revisjonsstrategien er å gi kontrollutvalget nødvendig informasjon om revisors arbeid med 
planlegging og gjennomføring av revisjon av kommunen.   
 

1.1  REVISJONENS FORMÅL 

Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar 
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisjonsstandardene krever at vi 
etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende 
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 
 
Revisor konkluderer på regnskapsrevisjon gjennom revisors beretning. I revisors beretning 
skal revisor uttale seg om: 
 

 at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige 
en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Fet kommune per 31. 
desember, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i 
samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med 
regulert budsjett. 

 at opplysningene i årsberetningen er konsistente med årsregnskapet og i samsvar 
med lover og forskrifter. 

 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 
regnskapsskikk i Norge.  

 
Revisor plikter å innrette revisjonen etter lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. 
Videre må revisor vurdere om kommunen har sørget for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i henhold til bokføringsloven 
samt etablert betryggende økonomisk internkontroll. Revisor skal også vurdere risikoen 
for feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil. 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

  Side 2 

1.2  Risiko og vesentlighetsvurderinger 

 
Revisor gjennomfører risikovurderingsanalyser av kommunen for å kartlegge om det er 
områder hvor det foreligger risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Resultatet 
av analysene er utslagsgivende for omfang og valg av revisjonshandlinger som skal 
utføres.  
 
Revisor er ikke opptatt av bagatellmessige forhold, og vil planlegge å utføre revisjonen med 
sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller mangler.  
 
Vesentlighetsgrensen er sentral ved utarbeidelse av en konklusjon i revisjonsberetningen. I 
en normal revisjonsberetning sier revisor at «årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 
kommunen per 31. desember». 
 
Brukerne av regnskapet står i sentrum ved vurdering av vesentlighet, det vil si at 
feilinformasjonen er vesentlig dersom den antas å påvirke de økonomiske beslutningene til 
brukerne av regnskapet. Kommunens økonomiske evne til å tåle feil i regnskapet vil være 
sentral ved fastsettelse av vesentlighetsgrensen. Revisor har også økt aktsomhetsnivå på 
områder som har stor oppmerksomhet fra de folkevalgte. 
 
Som brukere av Fet kommunes årsregnskap regnes først og fremst kommunens politikere 
og administrasjon, men også innbyggerne og andre eksterne med interesse for 
kommunens virksomhet og planene for denne. Dette gjelder leverandører, långivere, 
kunder, skatte- og avgiftsmyndigheter og andre offentlige myndigheter, 
lokalsamfunn/lokalpresse og samfunnet for øvrig.  
 
Revisor skal fastsette vesentlighetsgrense for regnskapet totalt sett, og 
vesentlighetsbegrepet anvendes av revisor både ved planlegging og utføring av revisjon. 
Begrepet er også sentralt når revisor skal ta stilling til hvilken virkning identifisert 
feilinformasjon skal ha for vurdering av eventuell ikke-korrigert feilinformasjon i regnskapet. 
Vesentlighetsgrensen er sentral når revisor skal utarbeide konklusjonen i 
revisjonsberetningen. I de tilfeller hvor revisor avdekker feil som vurderes som vesentlige 
får dette konsekvens for revisjonsberetningen i form av en merknad, enten som en 
presisering eller et forbehold. 
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ROMERIKE REVISJON IKS 

  Side 3 

2 FET KOMMUNE 

2.1 Kommunens økonomi 

2.1.1 Økonomiske måltall 

 

Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat over tid bør ligge på mellom 3-5 % av 
driftsinntektene, avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Teknisk 
beregningsutvalg anbefaler at netto driftsresultat for primærkommunene bør ligge på 1,75 
%. Bakgrunnen for denne nedjusteringen er at momskompensasjon for investeringer ikke 
lenger påvirker driftsresultatet. Kommunene oppfordres til å sette sitt eget måltall for netto 
driftsresultat ut i fra egen økonomiske situasjon. 
 
I Fet kommune har et slik måltall vært at netto driftsresultat skal være minimum 3 %.  
 

Dette er viktige parametere for å vurdere om kommunes økonomi er bærekraftig over tid, 
hva som er igjen til avsetninger og til egenfinansiering av investeringer. 
 

2.1.2  Driftsbudsjettet 

 
Rammene for kommunens drift er avhengig av nivået på overføringer fra statsbudsjettet og 
skatteinntektene. I 2016 dekket rammetilskuddet 31 % av driftsutgiftene, mens 
skatteinntektene dekket 43 % og eiendomsskatten 2,5 %.  Samlet utgjør skatt og 
rammetilskudd i underkant av 76,5 % av kommunens driftsutgifter.  
 
Tabellen under viser netto driftsresultat for årene 2015 -2016, og budsjettert netto 
driftsresultat for planperioden. 
 
Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 

                26 346 074                  27 021 049                 2 699 000                -4 378 000                   312 000              -2 235 000  

3,7 % 3,5 % 0,3 % -0,5 % 0,0 % -0,3 % 
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Den korrigerte beregningen for netto driftsresultat viser at Fet kommune avviker et mål om 
3 % netto driftsresultat i planperioden.  
 
Fet kommune rapporterer økonomisk status for hvert tertial til kommunestyret. Med 
bakgrunn i prognose for økonomiske avvik rapportert fra enhetene, samt kjente endringer i 
de sentrale budsjettforutsetningene, foretas det i saken en gjennomgang og vurdering av 
regnskapsutviklingen sammenliknet med vedtatt budsjett. Det rapporteres og på status 
sykefravær.  
 

Pr 1. tertial 2017 rapporterer enhetene om mulig netto merforbruk i den ordinære driften på 
6,439 mill. kroner. Det er en rekke avvik som er redegjort for i rapportens pkt. 3 og 5, hvor 
de største avvikene er innen Helse og omsorg samt administrasjonen. Rådmannen foreslår 
å justere budsjettet med netto 3,368 mill. kroner. Rådmannen anser at enhetene styres 
godt, og at det er god kontroll på driften ved 1. tertial. 
 

2.1.3 Investeringer  

 

Opprinnelig investeringsbudsjett for 2017 har en samlet ramme på 203,876 mill. kroner 
inkludert utgifter til investeringer i VA og startlån, hvorav 158,359 mill. kroner skal 
finansieres med bruk av lån.  
 
Utgiftene i investeringsregnskapet er hovedsakelig knyttet til investeringer i anleggsmidler 
og varige driftsmidler. De største investeringsprosjektene er utvidelse av Pålsetunet og 
Østersund ungdomsskole.  Handlingsplanen viser et relativt høyt aktivitetsnivå i perioden 
2017 til 2020. I tillegg til overnevnte prosjekter planlegges det i 2019 oppstart av 
rehabilitering / ombygging skolebygg-skolebruksplanen. Til investeringer ekskl. VA og inkl. 
egenkapitaltilskudd KLP er det i planperioden forutsatt investert for tilsammen 732,270 mill. 
kroner. Disse investeringene er forutsatt finansiert med lån på 497,514 mill. kroner. Til vann 
og avløp er det i perioden forutsatt disponert 62,3 mill. kroner til investeringer, hvorav 57,3 
mill. kroner er bruk av lån.  
 
I den økonomiske rapporteringen til kommunestyret blir det også rapportert på 
investeringsprosjekter. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer gjennom året i forbindelse 
med tertialrapporteringssakene, dette i tråd med kravet om realistisk ettåring 
investeringsregnskap.  Det rapporteres pr. prosjekt og for 1. tertial utgjør dette samlet en 
omdisponering av årets bevilgninger på kr 15,950 mill. og nye identifiserte 
investeringsbehov på kr 17,658 mill., hvorav prosjekt Pålsetunet utbygging utgjør kr 13,250 
mill.  
 

2.1.4  Gjeld egenkapital og likviditet 

 
Kommunens likviditet fremstår som tilfredsstillende. Nøkkeltall for arbeidskapitalen sier noe 
om evnen til å dekke kortsiktige forpliktelser. Arbeidskapitalen eks. premieavvik 
(omløpsmidler – kortsiktig gjeld) var pr 1.1.2017 på 129,115 mill. kroner, en økning på kr 
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19,9 mill. fra året før. Arbeidskapitalen i prosent av brutto driftsinntekter lå i 2016 på 16,5 %, 
og anses som tilfredsstillende mot et måltall på 8 – 10 %.  
 
Likviditetsgrad 1 var pr. 1.1.17 på 1,7 og viser en nedgang fra 2,2 i 2016. Likviditetsgraden 
viser forholdet mellom de mest livide omløpsmidlene og kortsiktig gjeld. Dette forholdstallet 
bør være større enn 1.  
 
Disposisjonsfondet utgjør 8,5 % av driftsinntektene per 1.1.17, noe som er over det KS har 
vurdert som et godt økonomisk handlingsrom ( over 8%). Dette fondet har økt de siste 
årene og har økt kommunens økonomiske handlingsrom inklusiv å dekke kommunens 
uforutsette utgifter. 
 

 
 
På sikt er det en målsetning for kommunen å bygge opp dette fondet for fremtidig 
premieavvik og usikkerhet om fremtidig renteøkning. Kommuners egenfinansieringsgrad er 
gjennomgående lav, slik at fylkesmannen ber kommunene om å gjøre det som er mulig for 
å øke denne. Per 1.1.17 utgjorde dette fondet kr 66,69 mill. mot kr 40,04 mill. året før. 
 
Kommunens brutto lånegjeld pr. 1.1.2017 (samlede lån til investeringer og startlån i 
Husbanken) var på kr 857,18 mill., herav kr 46,95 mill. startlån som låntakere skal dekke.  
 
Det er vedtatt å ta opp totalt kr 143,359 mill. i nye lån til investeringer i 2017. Dette 
medfører økte kapitalutgifter som belaster kommunens drift. Den delen av lån som gjelder 
investeringer på selvkost blir dekket av kommunens innbyggere gjennom betaling av 
kommunale gebyrer. 
 
Gjeldsgrad, dvs. netto lånegjeld (langsiktig gjeld fratrukket startlån og ubrukte lånemidler) i 
forhold til driftsinntekter var på 124 % i 2016. Dette vurderer KS som lite eller begrenset 
handlingsrom (over 75 %) og utgjør en stor belastning i forhold til driftsinntektene.  
 
Det er to måter å beregne minste lovlige avdrag etter kommunelovens § 50 nr. 7. I den 
modellen Fet kommune benytter seg av, har kommunen betalt mer i avdrag på lånegjeld 
enn det som er minste lovlige avdraget. Betalte avdrag i 2016 utgjorde kr 26,099 mill. mot 
beregnet minste lovlige avdrag på kr 25,891, altså en differanse på kr 208 610. Dersom de 
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hadde benyttet den andre modellen, ville kommunen ha betalt kr 1,495 mill. for lite. Dette 
blir trolig tatt en endelig avgjørelse når ny kommunelov trer i kraft.  
 

Fet kommunes netto lånegjeld per innbygger var i 2016 på kr 86 770 og har økt de senere 
år.  
 

Figuren under viser gjeldsutviklingen i Fet sammenlignet med kommunene på Romerike, 
landet uten Oslo og Akershus for de fem siste årene. Økningen i lånegjeld i perioden 2012 - 
2016 følger utviklingen både i Akershus og i landet for øvrig, men ligger noe høyt i lånegjeld 
per innbygger sett i forhold til de andre.  
For 2016 øker gjelden i Fet relativt mye og denne tendensen vil trolig fortsette i 
planperioden. Fet står overfor store investeringsbehov, noe som hovedsakelig skal 
finansieres med nye låneopptak.  
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3 INTERN KONTROLL 

Det er mange lover og forskrifter som gjelder for økonomiforvaltningen i en kommune. God 
internkontroll på økonomiområdet innebærer at kommunen har systemer og rutiner som 
sikrer at lov, forskrift, reglement og vedtak følges. 
 
Internkontroll deles ofte i ulike komponenter som sammen skal virke slik at kommunen har 
betryggende kontroll. Det er rådmannens ansvar å ha et system som sikrer tilfredsstillende 
internkontroll i kommunen 
 

Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den 
økonomiske interne kontrollen som er relevant for å 
bekrefte kommunens regnskap.  

Fet kommune har et overordnet system for intern 
kontroll som kalles «Compilo». Rutiner som gjelder 
økonomi og regnskap inngår i dette systemet.. Arbeid 
med internkontroll er et kontinuerlig arbeid der 
rutinene må oppdateres ved behov. Risikovurderinger 
er sentralt i et godt internkontroll system. 

 
Kommunen foretar jevnlige risikovurderinger gjennom analyser, avviksrapporter og årshjul 
med ulike rutiner og interne kontroller.  
 
For å redusere risiko som kan påvirke regnskapet har kommunen fokus på følgende 
områder og iverksatte tiltak:  
 

 Arbeidsdeling  

 Innkjøp på e-handel  

 Månedlig økonomirapportering 

 Periodevis gjennomgang og kontroll av innkjøp 

 Ulike kontroller for lønn og fravær  

 Ulike kontroller i forbindelse med momskompensasjon 

 Rutiner og internkontroll i Compilo 
 
Sentrale reglement 

 Nytt økonomireglement ble vedtatt i 2017.  

 Finansreglementet har tidligere vært en del av økonomireglementet. Det skal nå 
utarbeides og vedtas eget finansreglement.  

 Fellesbestemmelser og delegeringsreglement for folkevalgte organ og rådmann  

 Etiske retningslinjer for ansatte i Fet kommune  
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Fet kommune har etablert interne kontrollrutiner på en rekke områder innenfor økonomi. 
Revisjonen gjennomgår disse løpende gjennom året i revisjonsarbeidet.  
 
Vesentlig for vårt arbeid er kommunens interne rutiner for regnskaps- og budsjettoppfølging 
og rutiner rundt attestasjon og anvisning. Vårt inntrykk er at kommunen har en systematisk 
tilnærming til etablering av rutiner og kontroller. Kommunen foretar også gjennomgående 
en del kontroller som ikke nødvendigvis dokumenteres, men som likevel underbygger et 
godt kontrollmiljø. 
 
Det er tidligere år ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved Fet kommunes 
internkontroll på økonomiområdet. 
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4  REVISJONSPLAN 

Revisjonsplanen angir revisjonens risiko- og vesentlighetsvurderinger og angrepsvinkel.  
 
Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i kommunen. Det 
sees da spesielt på den administrative oppbygningen, kompetansen, eventuelle skifte av 
nøkkelpersonell, omorganisering, sentral/desentralisert regnskapsføring og endringer av 
økonomisystem mv.  
 
Kommunens regelverk og rutiner er viktige for vår tilnærming og angrepsvinkel i revisjonen. 
Gjennom kartlegging av rutiner og gjennomgang av transaksjonsflyten i de ulike delene i 
kommuneregnskapet vil vi kunne fange opp kommunens egne kontroller som igjen vil være 
gjenstand for testing. Resultatet av disse testene vil danne grunnlaget for omfanget av den 
videre revisjonen.  
 
 

4.1 Gjennomføring og ressurser  

 

Revisjonens arbeid deles i fire faser og utføres som vist under.  

 
Det legges stor vekt på planlegging for å sikre at revisjonsarbeidet vedrørende 
årsregnskapet som helhet deles opp og blir konsentrert på de viktigste områder. Under 
denne prosessen starter all planlegging fra toppen og nedover, det vil si at vi ikke starter 
med utførelse av revisjonstester, men at vi tar utgangspunkt i årsregnskapet som helhet 
samt hvordan virksomheten er organisert og hvordan transaksjoner kontrolleres og 
bokføres. Regnskapsrevisjonen starter derfor med planlegging av revisjonen i juni og det 
holdes et oppstartsmøte med ledelsen i løpet av høsten, hvor blant annet endringer siden 
forrige revisjonsår er et fast punkt på agendaen. I møtene diskuteres også generelle risikoer 
samt om det er områder som er beheftet med særskilt risiko (mislighetsrisiko). I 
planleggingen inngår også revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger, herunder blir det 
også utført en planleggingsanalyse med utgangspunkt i perioderegnskapet for 
inneværende år sammenlignet med forrige års budsjett. Det vurderes hvilke tester som må 
utføres for å innhente tilstrekkelig og relevant revisjonsbevis for identifiserte risikoområder.  
 
 
Når planleggingen og angrepsvinkel er fastsatt, gjennomføres det interimsrevisjon med 
fokus på kostnader og inntekter i driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 

Plan  Interim Årsoppgjør  Rapportering 
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Interimsperioden kan vare helt frem til årsoppgjøret. Årsoppgjørsrevisjonen starter opp så 
tidlig som mulig etter årsskifte og har fokus rettet mot balansen, anordningsprinsippet samt 
formelle forhold vedrørende selve regnskapsavleggelsen. Revisjonsberetningen skrives så 
snart revisjonen er ferdig og senest 15. april.  
 
I tillegg til den ordinære regnskapsrevisjonen utfører revisor andre oppgaver løpende 
gjennom året som:  

 attestasjon av lønnsrefusjonskrav 

 attestasjon av tilskudd til ressurskrevende tjenester 

 attestasjon av ulike tilskuddsmidler innen helsesektoren og kommunalt rusarbeid 

 div. revisorbekreftelser som for eks. tilskuddsmidler til kompetanse og innovasjon  

 revisjon av spilleregnskaper 

 etterlevelsesrevisjon av kommunens finansforvaltning etter finansreglementet 

 merverdikompensasjon seks terminer per år 
 

I tillegg yter vi løpende veiledning gjennom året etter forespørsel. For 2017 er det planlagt 
med totalt 650 timer for oppdraget, fordelt med 500 timer til revisjon av 
kommuneregnskapet med veiledning og 150 timer til attestasjoner med bistand. Timene er 
estimert og budsjettert på erfaringstall tidligere år.  
 

4.2 Risikoer 

En kommune er en kompleks organisasjon med omfattende regelverk. Risiko for brudd på 
sentrale lover og regler tas hensyn til i revisors risikovurdering. I tillegg er det viktig at 
kommunen har gode rutiner knyttet til etterlevelse av bokføringsloven. Revisjonen retter 
derfor ekstra oppmerksomhet mot dette området i sin revisjon av alle kommuner. 
 
Fet kommune har stram økonomi i 2017. Investeringsbehovet fremover kan også gi 
kommunen et mindre handlingsrom. Kommunens økte investeringsaktivitet og effekten av 
den gjeldsbelastningen dette medfører legger press på kommuneøkonomien. Revisor har 
fokus på korrekt skille mellom drift og investering i forhold til bokføring av utgifter i drifts- og 
investeringsregnskapet. 
 
Økt digitalisering innen regnskap- og økonomiområdet og integrasjon mellom ulike 
undersystemer mot lønn- og økonomisystemet setter krav til revisor i forhold til endringer i 
regnskapet og risiko for feil i systemene. Det utføres it-kontroller for å sikre tilfredsstillende 
integritet til regnskapsdata og transaksjoner.   
 
Merverdiavgift og momskompensasjon er et krevende område som er beheftet med risiko. 
Revisjonen bruker mye tid til å følge opp dette, blant annet ved at vi attesterer terminer til 
skatteetaten for momskompensasjon. Kommunen kan også tape store penger ved feil 
håndtering av momskompensasjon. Revisor bidrar med forskjellige vurderinger om 
momsspørsmål, særlig innenfor investeringer, hvor det er et komplisert regelverk. Moms 
spørsmål er spesielt krevende i saker der kommunen samarbeider med andre om oppgaver 
eller investeringer.  
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Lovverket om offentlige anskaffelser er omfattende og komplisert. Ett av de grunnleggende 
kravene i loven er at det skal være et element av konkurranse ved enhver anskaffelse. 
Dette vil også naturlig være et risikoområde for revisor.    
 
I offentlig sektor det størst mislighetsrisiko innenfor innkjøp. Behandling av kontanter og 
kortbruk er også et område med høyere risiko for misligheter. Kommunen har stort fokus på 
dette, og revisor følger også opp dette i sitt arbeid.  
 
Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en 
foreløpig vurdering av blant annet erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne 
kontroll som foreligger. Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold 
som kan medføre endringer i revisjonsstrategien. 
 

4.3 Vesentlighet 

 
Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i risikoanalysen, 
revisors profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har om Fet kommune.  
 

Revisor fastsetter i den overordnede revisjonsstrategien en vesentlighetsgrense for 
regnskapet totalt sett. Videre fastsetter revisor en arbeidsvesentlighet som revisor bruker 
ved gjennomføring av revisjonen. Det blir også satt en grense for ubetydelige feil.  
 
Vesentlighetsgrensen fastsettes i tråd med normer i revisjonsbransjen.  Utgangspunktet er 
en prosent av driftsutgiftene for beregning av vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt 
sett. Deretter foretas en justering basert på revisors tidligere erfaring med kommunen samt 
kommunens internkontroll. Fet kommune har en stram økonomi, men har hatt en jevn og 
god intern kontroll gjennom mange år og erfaringsmessig lite vesentlige feil i regnskapet. I 
tillegg har kommunen ikke hatt merknader i beretninger eller nr. brev de siste årene. 
Hensyntatt dette, vurderes vesentlighetsgrensen for Fet til å ligge på omtrent anbefalt norm. 
 
I tillegg er det områder i Fet kommunes regnskap som er beheftet med høyere risiko. Som 
eksempel kan nevnes komplekse regelverk, se under pkt. 4.2. Under disse områdene 
revideres regnskapet med høyere aktsomhet uavhengig av vesentlighetsgrenser. Områder 
som omhandler skatter og avgifter i regnskapet revideres uten bruk av vesentlighetsgrenser 
da dette er områder som alltid vurderes som vesentlige.   
 
 
Jessheim, 03.10.2017 
 
Romerike revisjon IKS 
         
Børge Haukland (Sign)    Karen Therese Bjørnstad Asak (Sign)  
oppdragsansvarlig revisor    regnskapsrevisor 
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Arkivsak-dok. 16/00023-22 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fet kontrollutvalg 17.10.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING VED REVISJONEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 

Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 
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Arkivsak-dok. 15/00230-21 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fet kontrollutvalg 17.10.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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