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SAK E-32/20  KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 
2019. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Eidskog kommunes årsregnskap og årsberetning for 2019, 

oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

 
 
Vedlegg:  

1. Eidskog kommunes årsregnskap for 2019. 

2. Eidskog kommunes årsberetning for 2019. 

3. Kopi av revisjonsberetning, datert 17.4.20 

4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019. 

 

 

Saksframstilling: 
Ifølge kommuneloven (koml.) § 14-6 skal årsregnskapene avlegges senest 22. februar og iht. 

§ 14-7 skal årsberetningene avlegges senest 31.3. Revisjonsberetningen skal iht. koml. § 24-8 

avlegges innen 15.4. 

 

Videre heter det bl.a. følgende i koml. § 14-3:  

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert 

årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi 

hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn. 

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 

årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og 

fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak. 

Som kjent har koronasituasjonen medført endringer på mange områder og også i forhold til 

regnskapsavslutning og frister. I "Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven 

og partiloven" heter det følgende: 

 
§ 5 Frister for regnskapsrevisor og vedtak om årsregnskap og årsberetning 
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Regnskapsrevisor skal senest 15. juni 2020 avgi revisjonsberetning til årsregnskapene og årsberetningene 
for 2019. 
 
Årsregnskapene og årsberetningene for 2019 skal vedtas senest 15. september 2020. 
 
Regnskapsrevisor skal senest 15. september 2020 avgi en skriftlig uttalelse om resultatet av den forenklete 
etterlevelseskontrollen etter kommuneloven § 24-9. 

 

Fristen for revisjonsberetning er derfor utvidet, og den er avgitt innen fristen. Hedmark 

Revisjon IKS har avgitt revisjonsberetning etter mal utarbeidet av NKRF1. 

Årsregnskapene skal bestå av et driftsregnskap og et investeringsregnskap. Driftsregnskapet 

og investeringsregnskapet skal deles inn og stilles opp på samme måte som årsbudsjettet. 

Årsregnskapene skal også bestå av et balanseregnskap og noteopplysninger (koml. § 14-6, 2. 

ledd). 

I kommunens driftsregnskap beregnes både brutto og netto driftsresultat. Brutto driftsresultat 

viser kommunens overskudd eller underskudd på drift før avdrag og netto renteutgifter, mens 

netto driftsresultat viser overskudd eller underskudd på drift etter avdrag og netto 

renteutgifter, men før avsetninger og bruk av avsetninger. Utgiftsførte avskrivninger føres 

tilbake («motpost avskrivninger») før netto driftsresultat, fordi avskrivninger ikke skal ha 

resultateffekt i kommuneregnskapet. Etter føring av avsetninger og bruk av avsetninger får vi 

regnskapsmessig mindreforbruk eller merforbruk. 

Som nevnt ovenfor, er det formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. 

Kontrollutvalget skal i tråd med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, 2. ledd, gi en 

uttalelse til årsregnskapet. Uttalelsen stiles til kommunestyret med kopi til formannskapet, 

som skal ha den i hende, før de gir sin innstilling til kommunestyret.  

 

Grunnlaget for uttalelsen er årsregnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonsberetningen. 

I tillegg vil kontrollutvalget kunne bygge på eventuelle opplysninger som kommer fram i 

møtet.  

 

Det er ikke gitt nummerert brev for årsregnskapet for 2019. For regnskapsavslutningen for 

2019 har revisor lagt fram en ren beretning.  

 

Kontrollutvalget viser til sin uttalelse for kommentarer til regnskapssaken. 

 

Kontrollutvalget har bedt rådmann Trond Stenhaug om å være tilstede og redegjøre for saken 

og har fått forståelse for at økonomisjef Line Muri møter i hans sted. 

 

 
 

                                            
1 Norges Kommunerevisorforbund 
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1. Rådmannens innledning 

 
 
Jeg vil innledningsvis uttrykke stor tilfredshet med at kommunen – i et på svært mange måter 

krevende år - har «levert».  

Vi har lagt bak oss et meget utfordrende år i Eidskog kommune. Rent økonomisk startet vi også 

2019, med budsjettvedtak i desember 2018, som tilsa balanse i driften. Derfra ble det gjort 

vedtak gjennom året som ga negative utslag for vårt driftsresultat. Vedtak som var nødvendige 

for de brukerne det gjaldt, men som logisk var uforutsigbart å kunne planlegge med. I tillegg 

har vi fortsatt erfart usikkerhet med endringer i statens refusjonsordning for ressurskrevende 

tjenester. Effekten av disse uforutsigbare forholdene, gir oss et regnskapsmessig driftsresultat 

på 0,- og balanse for 2019, men samtidig et negativt netto driftsresultat på ca 4,3 mill kroner 

(ca -0,7%). På det høyeste – gjennom året – var utsiktene som følge av usikkerhet med 

refusjoner fra på opptil 10 millioner kroner.  

Vi har jobbet intenst med disse usikkerhetene gjennom hele 2019. Det ga resultater, og vi skal 

merke oss at vi hadde oppnådd balanse i netto driftsresultat, om ikke nye brukerbehov hadde 

oppstått. 

Jeg vil derfor rette en stor takk til dere alle som har bidratt til at vi har nådd de målene vi har 

satt oss, og det økonomiske resultatet vi til slutt oppnådde i 2019!   

Gode resultater kommer ikke av seg selv. Mye skjer gjennom langsiktig og målrettet innsats. 

Men mye skjer også gjennom evnen til å «snu seg rundt» når det kreves, og gjøre grep og tiltak 

som viser at vi raskt kan gjøre endringer med positiv virkning for både innbyggere, brukere, 

organisasjon og ansatte. Det kan oppsummeres med god organisasjonskultur. Lojalitet. Og en 

grunnleggende holdning om å ville det beste for sin kommune.   

Dette har vi klart i 2019. Det skal vi fortsette med i 2020.  

Og, vi har sterkt behov for å fortsette dette arbeidet i 2020. Rådmannen har vært tydelig på at 

driftskostnadene i kommunen er for høye i forhold til våre inntekter. Omstilling er under 

planlegging, og prosesser for dette iverksatt for 2020. Dette vil fordre nøye gjennomgang av 

alle sider av driften – spesielt i de mest kostnadskrevende deler av vår kjernevirksomhet; - 

Helse og omsorg og Oppvekst og læring.   

Når vi registrerer med tydelighet at rammetilskudd fra staten og øvrige inntekter for kommune 

vår går i negativ retning fremover, må vi omstille. Særlig med tanke på vår selvstendighet som 

kommune, og en sunn og bærekraftig økonomisk drift.  

For økonomiplanperiodens 4 år har vi en målsetting om +1,75% i netto driftsresultat. Netto 

driftsresultat bør ha dette nivået av flere grunner. Ikke for å spare penger. Men for å ha 

nødvendig kapital til nødvendige avsetninger og disposisjoner, og finansiering av fremtidige 

låneopptak og dekning av renter og avdrag til viktige investeringer.  

Dette skal vi oppnå. Men det vil fordre klare og tydelige prioriteringer på hva vi skal levere av 

tjenester fremover. Og ikke minst; - hva vi tåler å investere i. 

Vi har levert meget godt i 2019. Vi har regionens laveste sykefravær - 7,04% samlet for året. 

Dette skal vi også ta som et tegn på trivsel, fornøyde medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi 

har også i 2019 hatt høyt fokus på nærvær, og dette gode arbeidet har båret frukter.  

Jeg må derfor rette en takk til alle ansatte, tillitsvalgte og ledere, og folkevalgte,  som på sin 

måte har bidratt til at vi oppnår de resultater vi gjør. Det er god kultur for tverrfaglig 

samarbeid, fokus på en nøktern drift og stor grad av ansvarlighet i Eidskog kommune. Dette er 
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verdier vi skal ta vare på, og minne oss om, når utfordringene og de «mer krevende» tider 

kommer.   

Å innrette driften til fremtidens behov, vil nemlig fordre krevende beslutninger. Dette betyr at 

noen tjenestetilbud dessverre må bort. Kvalitet (dvs forventning om kvalitetsnivå) må på noen 

områder ned. Rådmannen var tydelig på dette i forslag til budsjett 2020, og kommunestyret har 

også uttrykt dette i sitt budsjettvedtak. 

Kommende budsjettprosess ift Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-24 vil gi oss noen svar på 

disse utfordringene. Og ikke minst; - statens endring av inntektssystemet for kommunene vil 

gjøre dette høyst nødvendig. 

I 2019 ble deler av organisasjonsstrukturen evaluert. Endringene som ble gjennomført har vist 

seg å være godt mottatte og fungert etter intensjon. Noe justering er gjort med bakgrunn i 

innspill, og hovedstrukturen har fått satt seg. Fokus fremover blir – som tidligere meldt ifm 

iverksetting av organisasjonsprosessen i 2018 – å se nærmere på Helse og omsorg og Oppvekst 

og læring. Dette gjør vi i 2020, og er under arbeid. 

Utvidet samarbeid internt, lokalt og regionalt har også gitt meget positive resultater i 2019. Vi 

fremstår som en kommune som vil samarbeide og tenker utvikling. Det skal vi fortsette med, da 

samarbeid og innovasjon er nøkkelbegrep å ta med oss i den tid vi nå går inn i. 

Det er derfor gledelig å registrere den meget positive interessen det er for Eidskog som lokasjon 

for næringsutvikling. Vi forankret i 2019 svært viktige prosesser med næringsaktører som vil 

kunne tjene Eidskogsamfunnet på meget positiv måte. Vi håper å kunne realisere dette i 2020-

2021. Samtidig underbygger dette behovet for å sikre et oppdatert overordnet kommunalt 

planverk, og evne til langsiktig strategisk tenkning. Vi skal intensivere arbeidet ytterligere i 

2020. Både med rullering av kommuneplan og arealplan/næringsplan. 

Målet er å bygge opp under alt det positive vi kan by på i Eidskog som kommune, og bli enda 

bedre og mer attraktiv for å få ny bosetting og etablering av nye virksomheter.  

2019 har vist at vi gjennom godt samarbeid både administrativt og politisk, med faglig 

dyktighet, trivsel og godt arbeidsmiljø, kan skape veldig gode resultater sammen. Også i 

krevende tider.  Dette er egenskaper vi må minne oss om, og fortsette å ta i bruk. 2020 og 

årene fremover vil kreve det. 

 

Eidskog, 31. mars 2020 
 
 

 
 
 
 

Trond Stenhaug 

rådmann 
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2. Sammendrag 

 

Måloppnåelse: 

 Mål 2019 Resultat 2019 Måloppnåelse 
Netto driftsresultat  -0,15 %        -0,7 % Nei 

 

  

Kort økonomisk sammendrag: 

SAMMENDRAG - HOVEDTALL FOR 

DRIFTSUTVIKLING 2016 - 2019 

  

 
Beløp i hele 1.000 kr.   

  Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap 

  2016 2017 2018 2019 

          

Sum utgifter 524 126 551 539 579 094 603 123 

          

Sum inntekter 547 582 561 708 584 784 598 780 

          

Brutto driftsresultat 26 472 12 799 9 301 503 

          

Netto driftsresultat 23 457 10 170 5 690 -4 343 

          

Inndekking av t.å. underskudd 0 0 0 0 

          

Regnskapsmessig:         

          

overskudd 19 414 4 091 8 991 0 

underskudd         

 

 Tabellen viser utviklingen i driftsutgifter (inkl. renteutgifter og 

låneavdrag, men ekskl. avskrivninger), og driftsinntekter (inkl. 

renteinntekter/kapitalutbytte) for perioden 2016-2019, samt resultattall 

for samme periode. 

 

 Driftsutgiftene økte med 24 mill. kr. fra 2018 til 2019. 

 

 Driftsinntektene økte med 14 mill. kr. fra 2018 til 2019. 

 

 Total omsetning er på 598 mill. kr for 2019 

 

 I 2019 er regnskapet avlagt i balanse etter at strykninger på 1 288 mill. 

kr er gjennomført ihht regnskapsforskriften. 
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 Befolkningen har gått ned med 28 personer i 2019, og 

sammensetningen endres. Dette gir utfordringer ift framtidige lavere 

skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. 

 

 Arbeidskapitalen er på -4 615 mill. kr. Likviditeten må fortsatt styrkes. 

 

 

Utfordringer de nærmeste år:  

 Tilpasse aktiviteter/tjenester i forhold til økonomiske ressurser. Økning 

utgifter må bli lavere enn økning inntekter! 

 Endringer i inntektssystemet. Ut fra signaler fra regjeringen kan det bli 

fremtidig økonomiske utfordringer på bakgrunn av nye kostnadsnøkler. 
 
 Bygge opp egenkapital. Likviditeten må forbedres gjennom oppbygging av 

disposisjonsfond. Disposisjonsfondet bør minst være like stort som 
amortisert premieavvik.  
 

 Ikke å benytte årlig inntekt premieavvik til finansiering av drift. 
 

 Oppnåelse av finansielle måltall må tilstrebes. 
 

 Innarbeiding av reserver/avsetninger for uforutsette utgiftsøkninger og 
inntektssvikt. 

 

 Drive en kontinuerlig prosess med utvikling/endring av organisasjonen i 
forhold til tjenesteyting. 

 

 Beholde dagens innbyggere, og få til befolkningsvekst. 
Hvordan redusere nedgangen av innbyggere i kommunen? Hvordan 
håndtere demografien til det beste for innbyggeren? 

 
 Folkehelse – tilpasse økonomien til nok forebyggende tiltak 

 

 Nye lovkrav og reformer 
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3. Nærmere om Eidskog kommune 
 

3.1 Politisk organisering 

 

 

Perioden 2019 - 2023 består kommunestyret av 25 representanter og har 

følgende fordeling: 

 Arbeiderpartiet: 9 representanter 
 Senterpartiet: 9 representanter 
 Høyre: 3 representanter 

 Fremskrittspartiet: 2 representanter 
 Venstre: 1 representant 
 Sosialistisk Venstreparti: 1 representant 

 
Formannskapet består av 7 medlemmer. De velges blant medlemmene av 

kommunestyret for fire år av gangen. 

Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det 

tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. 

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer og rapporterer til Kommunestyret. 
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3.2 Administrativ organisering 

 

Eidskog kommune har en tradisjonell organisering, med 3 tjenesteytende 

virksomheter, og en sentraladministrasjon som i hovedtrekk understøtter 

tjenesteproduksjonen i virksomhetene. 

3.3 Kort om internkontroll 

Begrepet internkontroll kan oppfattes som samtlige tiltak kommunen gjør for å 

unngå uønskede hendelser.  

Gjennom ulike særlover og forskrifter stilles det krav til etablering og utforming av 

internkontroll. Internkontroll omfatter alle tenkelige skader/uhell/ulykker/feil som 

kan gå ut over personer, bygninger, økonomi, natur, miljø og samfunnet generelt. 

Internkontroll er således ikke noe som en bestemt avdeling/enhet ivaretar på 

vegne av hele kommunen, men er summen av det alle gjør for å sikre god faglig 

kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon. Kommunen kan ikke sikre seg 100 % 

mot uforutsette eller uheldige hendelser, men gjennom en styrket internkontroll 

har man bedre forutsetninger for målrettet forebygging. 

Kommunen har et eget kvalitetssystem, og benytter kvalitetslosen som et verktøy 

som en del av ivaretakelse av internkontrollen. Her meldes avvik i forhold til 

tjenesteproduksjon og rutiner.  

Alle reglementer, skjemaer og rutiner til kommunen legges inn i systemet, og 

revideres etter behov. Økonomisk og driftsmessig rapporteres hvert tertial til 

formannskap og kommunestyret. Kommunen har et system for delegasjoner og 

godkjenningsrutiner når det gjelder økonomi. 

Kommunen har også stadig tilsyn fra oppfølgende myndighet og revisjon som kan 

avdekke avvik som følges opp og lukkes. 
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Statistikk fra avvikssystemet: 
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3.4 Etiske retningslinjer 

Kommunens etiske retningslinjer er som følger:  

«Vi i Eidskog kommune vil at hver enkelt ansatt eller folkevalgt skal bli oppfattet 

som profesjonell, nytenkende, modig og redelig.» 

Retningslinjene er implementert i organisasjonen.  

Kommunestyret har i 2018 vedtatt nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 

kommunen, ref. sak KS-051/18. 

3.5 Kommuneplan og Planstrategi 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027 er kommunens overordnede 

styringsdokument. Arbeidet med planstrategi er ikke startet. Planstrategien vil 

kunne se på kommunens samlete behov for nye planer eller rullering av de som 

finnes. Kommuneplanens arealdel var på høring i 2019, det kom innsigelser på en 

del punkter som er under oppfølging. Det kom også noen innspill som utredes 

nærmere. 

3.6 Folkehelseoversikt 

Folkehelseoversikt i tråd med folkehelseloven ble vedtatt i 2016, og videreført 

etter dette. Den peker på at kommunen har utfordringer innenfor dette området, 

men også at det gjøres flere gode tiltak for å møte disse. 

Folkehelseoversikten er et nyttig redskap for å identifisere våre utfordringer i 

Eidskogsamfunnet, og utgjør en sentral del av tilpasningen av tjenestetilbudet 

vårt. 

3.7 Regional utvikling – Byregionprogrammet 

Kommunen har fortsatt det gode samarbeidet gjennom 2019 med sin deltakelse i 

Byregionprogrammet, sammen med de andre kommunene i Kongsvingerregionen. 

Kommunen skal fortsatt jobbe sammen i Kongsvingerregionen for å skape netto 

vekst på 100 nye arbeidsplasser pr år. 

Målet om regional arbeidsplassvekst er viktig for alle kommunene i regionen fordi: 

 Kongsvingerregionen er et felles arbeidsmarked som blir stadig 

tettere integrert. 

 Økning i antallet arbeidsplasser øker muligheten for å rekruttere 

nye innbyggere og ny kompetanse til regionen. 

 Lokale arbeidsplasser gir folk mulighet til å jobbe lokalt og være 

aktive samfunnsborgere utenom arbeidstid (liten pendleravstand). 
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Byregionprogrammet er viktig for Eidskog kommune. Som en sterk og 

velfungerende region, utgjør Kongsvingerregionen på mange måter ett bo- og 

arbeidsmarked. I denne sammenheng er det derfor viktig å ta både lokalt og 

regionalt ansvar og lederskap. Som gjennom dette bidrar til fortsatt vekst i og av 

regionen. Det er rådmannens vurdering at det som er godt for Kongsvinger, er 

godt for Eidskog, og det som er godt for Eidskog er godt for Kongsvinger. 

Gjennom felles forankring og samarbeid vil vi som kommune og region lykkes 

best. 

Som følge av at Byregionprogrammet (ByR) har nå gått over fra fase 2 til fase 3 

er det vedtatt at Hedmark kunnskapspark (HKP) skal ha ansvaret for den videre 

satsningen. Dette for å sikre at arbeidet med å tilrettelegge for næringsvekst er 

koordinert opp mot øvrig næringsutviklingsarbeid. Helt konkret betyr dette at flere 

ressurser i HKP vil levere kompetanse til prosjekter som er avgjørende for den 

regionale utviklingen. 

I 2019 har kommunen vært aktiv både med roller i koordineringsgruppen, sikret 

solid deltakelse i Byregionprogrammets styringsgruppe av både ordfører og 

rådmann. Det er blant annet arbeidet frem en egen omdømme og 

kompetanserekrutteringsplan for regionen med bakgrunn i en framskrivning som 

viste at regionen ville tape flere tusen arbeidsplasser mot 2040 om ikke regionen 

tar radikale grep. 

Mål med denne planen er:  

 Tiltrekke arbeidstakere som kan fylle behov i eksisterende 

virksomheter og kommunene i regionen, herunder: 

 Bidra til økte søkertall / relevante søkere på stillinger 

 Etablere større følgerbase på sosiale medier (6000 følgere og 

30.000 50.000 i rekkevidde) som gjør at vi lettere når ut 

med våre budskap 

 Utvikle database med relevante kandidater (1000 i løpet av 

2020) som gjør at vi kan målrette kommunikasjon mot 

aktuelle kandidater 

 Skape økt stolthet i regionen (øke antallet ambassadører) 

 Bidra til at flere innbyggere deler positive saker om regionen 
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4. Befolkningsutvikling 

 

Trenden viser at befolkningstallet fortsetter å gå ned, fra 2014 til 2019, unntatt en 

liten oppgang i 2018. Nedgangen er størst for aldersgruppen 6-66 år, en nedgang 

med 139 personer fra 2014 til 2019. Kommunen har en skjev aldersfordeling i 

forhold til landsgjennomsnittet. 

Konsekvensen ved nedgangen er at kommunen i perioden har tapt frie inntekter 

fra staten, både gjennom rammeoverføringer og skatteinntekter. 

Oppstillingen under viser befolkningstall for Eidskog fordelt på aldersgrupper. 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0-5 295 308 270 282 273 268 

6-15 709 676 638 609 593 571 

16-66 4 057 4 023 3 987 3 953 3 974 3 932 

67+ 1 192 1 212 1 247 1 283 1 302 1 343 

Totalt 6 253 6 219 6 142 6 127 6 142 6 114 
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5. Driftsregnskap 
 

5.1 Hovedoversikt – artsgrupperte inntekter og utgifter 

 

 

 

Regnskap  

  2019

Just. 

Budsjett 

 2019

Oppr.bud

sjett 

2019

Regnskap  

  2018

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 17 000 16 287 16 287 16 660

Andre salgs- og leieinntekter 43 756 38 007 38 007 42 261

Overføringer med krav til motytelse 125 770 82 129 84 429 122 956

Rammetilskudd 245 018 243 283 243 283 237 755

Andre statlige overføringer 12 573 9 600 9 600 15 420

Andre overføringer 190 0 0 136

Skatt på inntekt og formue 133 453 128 261 128 261 129 211

Eiendomsskatt 17 111 17 260 17 260 17 622

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 594 871 534 827 537 127 582 021

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 326 740 306 088 307 196 322 191

Sosiale utgifter 74 035 67 078 65 170 72 955

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 71 086 63 068 63 068 68 631

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 66 795 56 627 56 627 54 110

Overføringer 36 108 18 183 18 153 34 910

Avskrivninger 20 626 20 738 20 738 20 738

Fordelte utgifter -1 021 -810 -810 -815

Sum driftsutgifter 594 368 530 972 530 142 572 720

Brutto driftsresultat 503 3 854 6 985 9 301

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 3 906 1 260 1 260 2 696

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 3 25 25 66

Sum eksterne finansinntekter 3 909 1 285 1 285 2 762

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 9 636 10 094 10 094 9 302

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Avdrag på lån 19 735 19 741 19 741 17 735

Utlån 11 0 0 75

Sum eksterne finansutgifter 29 381 29 835 29 835 27 112

Resultat eksterne finanstransaksjoner -25 472 -28 549 -28 549 -24 350

Motpost avskrivninger 20 626 20 738 20 738 20 738

Netto driftsresultat -4 343 -3 957 -826 5 690

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 8 991 8 991 0 4 091

Bruk av disposisjonsfond 831 831 0 2 328

Bruk av bundne fond 3 348 956 956 5 310

Sum bruk av avsetninger 13 170 10 778 956 11 728

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 5 402 6 691 0 4 591

Avsatt til bundne fond 3 425 130 130 3 836

Sum avsetninger 8 827 6 821 130 8 427

Regnskapsmessig mer/mindre forbruk 0 0 0 8 991
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Kommunens regnskap for 2019 viser et regnskapsmessig resultat med kr 0,-. 

Dette inkluderer et bokført estimat på refusjoner for ressurskrevende tjenester på 

ca. kr 72,4 mill., et estimat som enda ikke er ferdig revidert. Endelig refusjon 

mottas i juni/juli 2020. 

Inntekter  

Inntektssiden i driftsregnskapet: 

 Kommunens samlede inntekter inkl. finansinntekter er 598,7 mill. kr. 

Sum driftsinntekter, ekskl. finansinntekter, viser en merinntekt på 

ca. 1,1 %, dvs. på 62,7 mill. kr i forhold til justert budsjett. Det 

meste av merinntektene har sammenheng med utgiftssiden. 

 

 Hovedsakelig skyldes merinntektene 

 

o Statstilskudd på 5 mill. kr, enten benyttet i 2019 eller avsatt til 

2020. 

o Skatteinngang på 5,1mill. kr 

o Overføringer med krav til motytelse (eks mva.-komp) på 31,8 

mill. kr. 

o Momskompensasjon 11,8 mill. kr 

 

 Rammetilskudd fra staten, var i opprinnelig budsjett 243,3 mill. kr. 

Mens regnskapsført beløp viser en inntekt på 245 mill. kr. Dvs. en 

merinntekt i forhold til budsjett på 1,7 mill.kr.  

 

 Overføringer med krav om motytelse, var i opprinnelig budsjett på 

82 mill. kr. Regnskapsført beløp viser en inntekt på 125,8 mill. kr. 

Dvs. en merinntekt i forhold til budsjett på 43,6 mill. kr. Av dette 

utgjør mva.-komp 11,8 mill.kr. Overføringer med krav om motytelse 

økte med 2,8 mill.kr fra 2018 til 2019. 

 

 Skatteinntektene var opprinnelig budsjettert med 128,2 mill. kr.  

Faktisk inngang for 2019 ble på 133,5 mill. kr. Dvs. en merinntekt i 

forhold til budsjett på 5,2 mill. kr. Skatteinntektene økte med 4,2 

mill. kr (1,04 %). På landsbasis økte skatteinntektene for 

kommunene med 4,7 % fra 2018 til 2019.  

 

 Skatteinntektene i Eidskog utgjorde 68,4 % av landsgjennomsnittet. 

Skatteinntektene i 2019 utgjorde per innbygger 21 827 kr, det var 

790 kr høyere enn i 2018. 

Mindreinntekten av skatt i forhold til landsgjennomsnittet er 

gjennom skatteutjevningsdelen av rammetilskuddet kompensert opp 

til 93,7 % av landsgjennomsnittet av sum skatteinntekter og 

skatteutjevning. 

 

 Finansinntekter: Inntektene er 2,6 mill.kr høyere enn budsjett. 
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 Overstående diagram viser artsgrupperte inntekter for 2019, 

eksklusive bruk av avsetninger og fond. 

 

 Diagrammet viser at rammetilskudd og skatteinntekter er 

kommunens hovedinntekter, og utgjør 63,2 % av kommunens 

driftsinntekter 
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Utvikling av skatteinntekter, rammetilskudd og betaling for kommunale 

tjenester 2016-2019 

 

 

 

 Diagrammet viser forholdet mellom skatteinntekter (ekskl. 

eiendomsskatt), rammetilskudd og inntekter fra kommunale 

tjenester/avgifter. 

 

 Det viser at det er rammetilskudd inkl. skatteutjevning som står for 

den største inntekstveksten i perioden 

 

 Skatteinntektene har hatt en økning. 

 

5.2 Utgifter  

 

 Sum driftsutgifter, ekskl. finansutgifter, viser en merutgift på i alt 

63,4 mill. kr (1,1 %) i forhold til justert budsjett. 

 

 Hovedsakelig skyldes avviket: 

 

o Lønn og sosiale utgifter på 27,6 mill. kr. 

o Kjøp av varer og tjenester på 18,2 mill. kr 

o Andre overføringer 6,1 mill. kr (ekskl. mva.-komp) 
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 Lønn og sosiale utgifter utgjør totalt 400,7 mill. kr. For 2019 var det 

en merutgift på 27,6 mill. kr i forhold til justert budsjett. Dette 

utgjør 1,08 % av totalbudsjettet inkl. sosiale utgifter på 373,2 mill. 

kr. 

 

o Avviket på rene lønnsutgifter var på 20,7 mill. kr. Herav har 

fastlønn ett avvik på 4,2 mill. kr., lønn ped. stillinger med ett 

avvik på 0,7 mill. kr., pensjonistlønn med ett avvik på 0,8 

mill. kr., lørdag-/søndag, helg-/helligdags tillegg ett avvik på 

1,5 mill. kr., vikarlønn sykefravær har et avvik på 5,9 mill. kr, 

vikarlønn ferie har ett avvik på 0,6 mill. kr, vikarlønn 

ubekvemstillegg har et avvik på 2 mill. kr., ekstrahjelp har ett 

avvik på 3,2 mill. kr, lønn overtid 1,4 mill. kr.,  

o Hovedtyngden ligger på helse og omsorg med oppvekst som 

en god nummer 2.  

 

 Sosiale utgifter har en merutgift ift justert budsjett med 7 mill. kr. 

Dette skyldes i hovedsak at bokført pensjons-kostnad til KLP var 6,9 

mill. kr mer enn justert budsjett i 2019, og kr 7,7 mill. kr mer enn 

justert budsjett på KLP, 1,1 mill. kr mer på arbeidsgiveravgift, 0,3 

mill. kr mindre på SPK og 1,5 mindre på premieavviket. 

Utgiftsføringen inkluderer korrigering av tidligere års feil. Samtidig 

må det legges til grunn at det er inntektsført kr 19,2 mill. som bruk 

av premiefond under finans-området i 2019. 

 

 Premieavviket for 2019 til både KLP og SPK er inntektsført med 1,8 

mill. kr inkl. arbeidsgiveravgift.  Premieavviket for 2019 skal da 

utgiftsføres de neste 7 årene med 0,3 mill. kr. Pr. år. 

 

 Det er en merutgift på overføringer på 18 mill. kr. I forhold til justert 

budsjett på 18 mill. kr. Avviket skyldes i hovedsak ingen 

budsjettering på momskompensasjon med 11,8 mill. kr, da denne er 

lik på inntektssiden. Samt økonomisk stønad på kr 3,1 mill. kr, og 

tilskudd på 3,2 mill. kr. 

 

 Finansutgifter: I opprinnelig budsjett for 2019 var det lagt til grunn 

en rente på 2,2 %. Renten har ligget i snitt på dette igjennom året. 

 

 Det er ikke foretatt innbetalinger etter beregning av «minste 

avdrag» i 2019.  Da beregninger iht. minste avdragsberegning i 

2019 ikke medførte ytterligere betalinger av avdrag utover 

kommunens betalingsplaner for låneporteføljen. Sammenlignet med 

2018 ble det betalt 19,7 mill. kr mot 17,7 mill. kr. I 2018. dvs. 2 

mill. kr mer avdragsutbetaling i 2019. Låneopptak til investeringer 

ble gjennomført først i desember 2019. 
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Det er en mindre utgift på renter med 0,4 mill. kr, avdrags siden er 

som budsjettert.  

 

 Driftsutgiftene har hatt en økning fra 2018 til 2019 tilsvarende 1,1 

%, dvs. 24 mill. kr 

 

 

 Overstående diagram viser artsgrupperte driftsutgifter for 2019 

eksklusive avsetninger. 

 

 Lønn og sosiale utgifter utgjør den største andelen av driftsutgiftene 

i kommunen. Den store andelen av driftsutgiftene kan forklares ut 

fra at kommunen er en tjenesteproduserende virksomhet som er 

avhengig av personell for å kunne utføre den brukerrettede og 

lovpålagte innsatsen mot innbyggerne.  
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Virksomhetsresultater 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap Just. Budsjett Oppr. Avvik

(R) (JB) Budsjett

2019 2019 2019 (R) - (JB)

ENHET 100 INTERN DRIFT:

Sum Intern drift 57 118       56 754            56 540      364         

ENHET 200 TEKNIKK, PLAN OG MILJØ:

Sum Teknikk, plan og miljø 46 183       44 634            44 577      1 549      

ENHET 300 OPPVEKST OG LÆRING:

Sum Oppvekst og Læring 124 097     123 923          122 330    174         

ENHET 400 HELSE OG OMSORG:

Sum Helse og Omsorg 171 216     158 401          152 896    12 815    

ENHET 500 FINANS / AVSETNING:

Sum Finansiering/Avsetning -398 613    -383 713        -376 343  -14 900   

TOTALT ALLE ENHETER: -            -                 -           -         
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5.3 Forholdet driftsinntekter og driftsutgifter 

 

 

 
 

Grafen viser at inntektene har steget litt i 2019, men det har også 

utgiftene gjort, i større grad.  Fortsetter denne trenden er det fare 

for en usunn og ustabil kommuneøkonomi. 

 

5.4 Avsetninger og bruk av avsetninger i driftsregnskapet 

  

 I 2019 er det avsatt 5,4 mill. kr til disposisjonsfond. I opprinnelig 

budsjett var det forutsatt en avsetning på 6,7 mill. kr. Regelverket 

tilsier at når det ligger an til merforbruk, må slike avsetninger strykes, 

og heller avgi et kr 0,- resultat. Strykning er gjennomført med 1,288 

mill kr. 

 

 Avsetninger til bundne fond i driftsregnskapet utgjør 3,4 mill. kr. 

Avsetningen gjelder ubrukte statstilskudd og gavemidler. 

 

 Bruk av bundne fond gjelder inntektsføring av tidligere avsatte 

statstilskudd og andre bundne fond med 3,3 mill. kr. 
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5.5 Regnskapsmessige resultater 

 

 
 

 

 Netto driftsresultat gir uttrykk for i hvilken grad kommunen er i stand til å 

foreta avsetninger av løpende driftsinntektene. 

 

 Netto driftsresultat havnet på -4,3 mill. kr for 2019. Netto driftsresultat 

utgjør -0,7 % i forhold til driftsinntektene. I justert budsjett for 2019 var 

det lagt til grunn ett netto driftsresultat på -4 mill. kr.  

 

 Brutto driftsresultat for 2019 ble på 0,5 mill. kr, mot justert budsjett på 3,9 

mill. kr. Opprinnelig budsjett tilsa et brutto driftsresultat på 7 mill. kr. Til 

sammenligning var brutto driftsresultat i regnskapet for 2018 på 9,3 mill. 

kr. 

 

 Etter at strykninger og avsetninger for driftsregnskapet 2019 er gjort opp, 

avlegges regnskapet i balanse.  

 

 Det negative netto driftsresultatet framkommer av flere grunner. Flere av 

avdelingene i kommunen driftes med merforbruk, samtidig som noen 

avdelinger oppnår mindreforbruk i forhold til budsjett. Lønn og sosiale 

utgifter var en stor årsak til merutgiftene på avdelingene. 

De frie inntektene i form av skatt og rammetilskudd gav kommunen en 

merinntekt i 2019 på kr 6,9 mill i forhold til budsjett. 
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 En benyttet norm for netto driftsresultat er 1,75 % av driftsinntektene, det 

vil si at Eidskogs netto driftsresultat bør være rundt 10 mill. kr.  Eidskog 

Kommune er langt i fra å nå dette normtallet, og i fremtiden må det jobbes 

målrettet for å bedre driftsresultatet. 

 

 

 

Korrigert netto driftsresultat 

 

 
 

 

Den blå linjen uttrykker justert netto driftsresultat for netto premieavvik. 

Grafen uttrykker således et resultat som man ikke kan basere en stabil 

økonomisk drift på. For 2014 viser den at vi brukte penger vi ikke hadde, 

hvor justert driftsresultat var negativt. Den trenden klarte vi å snu fra året 

2015 og noen år framover, men er nå igjen i negativ utvikling. 
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Investeringsregnskap 

 

 

 

 Ovenstående tabell viser investeringer i større utstyr, bygg/anlegg i 

perioden 2016-2019, og hvordan de er finansiert. 

 Det vises til regnskapsdokumentet når det gjelder investeringer pr. 

prosjekt/anlegg. 

 I opprinnelig budsjett var det forutsatt investeringer med kr. 63,9 mill.kr. 

Det justerte budsjett tilsier investeringer med 29,8 mill.kr. 

 Regnskapet viser at det er anskaffet utstyr, bygg og anlegg for 26,4 mill.kr 

i 2019. Av dette nevnes bl.a. Bruksgården med 1.5 mill. kr, Rådhuset med 

1,7 mill. kr, Skotterud skole med 9.1 mill. kr, Brannstasjon med 1.6 mill. 

kr, Kommunale veger og bruer med 2 mill. kr, Ikt fellesløsninger med 

1,2mill. kr. 

 Av regnskapsførte investeringer på 26,4 mill.kr. er 20,1 mill.kr. (77 %) 

finansiert ved bruk av lån, jfr. Ovenstående tabell.  

 Egenkapitalinnskudd KLP er innbetalt med 1,6 mill.kr. 

 Utlån vedr. startlån fra Husbanken er bokført med 8,6 mill.kr.  

 Investeringsregnskapet for 2019 er gjort opp uten over- eller underskudd.  

 

 

 

Beløp i hele 1.000 kr.

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap

2016 2017 2018 2019

Sum investeringer i.h.t. hovedoversikt regnsk.skjema 2A 7 134 23 983 38 724 26 357

Korreksjon for:

Andre overføringer/avskrivning av fordringer 0 0

Årets investeringer 7 134 23 983 38 724 26 357

Finansiering:

Bruk av lån 1 765 15 950 29 254 20 111

Tilskudd/refusjoner 0 1 146 189 1 200

Overf. fra driftsregnskap 0 0 0 0

Momskomp - Drift/Investering 742 2 504 7 224 4 148

Egenkapital/fond 0 0 0 200

Salg av anleggsmidler 4 627 2 944 1 935 698

Annet 1 439 122

Sum finansiering 7 134 23 983 38 724 26 357

INVESTERINGER OG FINANSIERING

2016 - 2019
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6. Balanseregnskap 
 

6.1 Arbeidskapital / Likviditet 

  Pr. 31/12 
Pr. 

31/12 
Pr. 

31/12 
Pr. 

31/12 
Pr. 

31/12 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 

Sum omløpsmidler 131 795 173 066 170 582 195 801 188 252 

Premieavvik -39 841 -42 166 -42 572 -40 497 -33 324 

Ubrukte lånemidler -21 596 -19 596 -4 741 -14 146 -18 250 

Bundne drifts og investeringsfond -20 720 -25 211 -31 446 -30 861 -30 864 

SUM korrigerte omløpsmidler  49 638 86 093 91 823 110 297 105 814 

            

Sum korrigert  kortsiktig gjeld  79 237 95 987 99 895 111 003 110 429 

Arbeidskapital  -29 599 -9 894 -8 072 -706 -4 615 

            

Kassebeholdn., bankinnskudd 36 131 56 038 44 881 50 695 58 841 

Kassekredittlån 0 0 0 0 0 

 

* Sum kortsiktig gjeld er korrigert for kortsiktige bundne fond og avdrag 

som forfaller innen ett år. 

 

 Overstående tabell viser utviklingen i omløpsmidler, kortsiktig gjeld og 

beregnet arbeidskapital for perioden 2015-2019. 

Nøkkeltall 2019 2018 2017 2016 2015 

Likviditetsgrad 1 1,70 1,76 1,71 1,85 1,65 

Likviditetsgrad 2 1,40 1,40 1,28 1,40 1,15 

Likviditetsgrad 3 0,958 0,994 0,919 0,919 0,622 

Arbeidskapital -4 615 -706 -8 072 -7 617 -30 191 

Arbeidskapital ift. driftsinntekter -0,008 -0,001 -0,014 -0,014 -0,062 

Egenkapitalprosent 0,0829 0,0855 0,0615 0,0589 0,0263 

 

 

 Likviditetsgraden sier noe om evnen kommunen har til å betale sine 

forpliktelser når de forfaller. Følgende normer for vurdering av 

nøkkeltallene er satt: 

 Likviditetsgrad 1 – større enn 2 

 Likviditetsgrad 2 – større enn 1 

 Likviditetsgrad 3 – større enn 0,5 

 Arbeidskapitalen må være positiv 

 Arbeidskapitalen ift. driftsinntekter må være positiv, og over 

10 %. 

 Beregnet arbeidskapital er definert som omløpsmidler minus kortsiktig 

gjeld. Ovenfor er omløpsmidlene og kortsiktig gjeld korrigert i analyse 



32/20 Sak E-32/20  Kommunens årsregnskap og årsberetning 2019. - 18/00017-39 Sak E-32/20  Kommunens årsregnskap og årsberetning 2019. : Årsberetning 2019.pdf

  Årsberetning 2019 

24 
 

øyemed for å få et tilnærmet korrekt bilde av likviditetssituasjon som 

mulig. 

 

 Arbeidskapitalen viser en forverring fra 2018 til 2019. Arbeidskapitalen pr 

31.12.2019 er beregnet til -4 615 mill.kr. Dette tilsier -0,008 % av 

driftsinntektene 

 

 Det er angitt at normen for arbeidskapitalen bør være på 10 % av 

driftsinntektene. Normtallet tilsier at arbeidskapitalen burde være på ca. 59 

mill.kr. 

 

6.2 Langsiktig gjeld og utlån 

  Pr. 31.12 Pr. 31.12 Pr. 31.12 Pr. 31.12 

  2016 2017 2018 2019 

          

Langsiktig lånegjeld 471 078 455 658 485 062 493 918 

Herav Startlån 42 063 44 378 51 516 60 107 

Lånegjeld eksl. Startlån 429 015 411 280 433 546 433 811 

Selvkost VAR-område 0 0 0 0 

Skotterudtunet 0 0 0 0 

Lånegjeld eksl. selvkost 429 015 411 280 433 546 433 811 

          

Sum langsiktige utlån 32 792 31 512 38 568 43 667 

Herav Startlån 29 585 28 739 36 297 41 567 

 

 Ovenstående tabell viser lånegjeldsutviklingen for årene 2016-2019. Beløp 

for lånegjeld omfatter bare lånegjeld som er bokført i kommuneregnskapet. 

Tabellen viser ikke langsiktig lånegjeld inklusive pensjonsforpliktelse, som 

utgjør ytterligere 765 mill.kr. 

 

 For ordinær lånegjeld (ekskl. startlån) mottar kommunen rente-/og 

avdrags-kompensasjon på ca. 3,2 mill. kr. for å dekke betjening av gjeld 

knyttet til tidligere utbygging av omsorgsboliger, sykehjem og skoleanlegg. 

Kompensasjonen finansierer årlig lån for ca. 40,0 mill. kr.  

 

 Ved overtagelse av lån fra ENKF i 2016 økte den langsiktige lånegjelden 

med kr 39,9 mill. kr. fra 2015 til 2016. Men da Eidskog kommune ikke har 

hatt nye låneopptak betaling av til investeringer verken i 2016 eller 2017 

ble langsiktig lånegjeld redusert med kr 15,4 mill. kr., til 456 mill. kr pr. 

31.12.2017. I 2019 har vi tatt opp 20 mill. kr. I lån til investeringer. Det 

vises for øvrig til nærmere omtale av lånegjelden i etterfølgende avsnitt om 

finansforvaltningen, kap. 7. 
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 Ved utgangen av 2019 utgjør brutto langsiktig lånegjeld 83 % av 

driftsinntektene. Dette er en reduksjon på 0,1 % fra 2018. I fylkesmannens 

brev vedr. behandling av budsjettene er det angitt som norm at 

lånegjelden ikke bør overstige 50 % av driftsinntektene. 

 

 I kommunens balanse for 2019 utgjør faste eiendommer/anlegg, 

utstyr/maskiner, og utlån 566,7 mill.kr., mens lånegjelden utgjør 493,9 

mill.kr., dvs. at lånegjelden utgjør 88 % av nevnte anleggsmidler. 

 

 

6.3 Premieavvik pensjon 

 

 

 

 Ovenstående tabell viser akkumulert premieavvik de siste 5 år.  Akkumulert 

premieavvik var i 2015 kr. 40,2 mill., og er nå i 2019 kr. 33,3 mill. Dette 

akkumulerte premieavviket på kr. 33,3 mill. vil bli utgiftsført over en 

periode frem til 2028. 

 

 Amortiserte premieavvik føres slik: 

 Premieavvik f.o.m. 2008 føres over 15 år 

 Premieavvik f.o.m. 2011 føres over 10 år 

 Premieavvik f.o.m. 2014 føres over 7 år 

 

 

 

6.4 Regnskapsmessige over-/underskudd 
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 Driftsregnskapet for 2019 er gjort opp med ett regnskap i balanse.  

 

 Regnskapsmessig overskudd for 2018  på 8,9 mill.kr. er i 2019 disponert til 

avsetning til disposisjonsfond, korrigert for årets strykninger med kr 1,288 

mill. kr.  

 

 Investeringsregnskapet for 2019 er gjort opp uten regnskapsmessige over- 

eller underskudd. 

 

6.5 Anleggsmidler 
 

ANLEGGSMIDLER 2016-2019 
 

  31.12 31.12 31.12 31.12 

  2016 2017 2018 2019 

Faste 
eiendommer         

og anlegg 470 897  478 480              495 063              497 588  

Utstyr, maskiner         
og 
transportmidler              30 702          25 412               25 025               25 347  

Utlån              34 422          31 512               38 568               43 716  

Aksjer og andeler                30 852          31 766               34 009              39 662 

Sum 
anleggsmidler         
ekskl. 
pensjonsmidler             566 873        567 170              592 665              606 313  

 
 Overstående tabell viser bokført verdi av kommunen anleggsmidler (ekskl. 

pensjonsmidler) for årene 2016-2019. Anleggsmidlene omfatter bare 
eiendeler som er bokført i kommuneregnskapet. 

 
 For bygg, anlegg og utstyr er det foretatt ordinære avskrivninger. De 

oppførte verdiene for bygg og utstyr i balansen angir således restverdi etter 

avskrivninger. Ubebygde eiendommer har ikke vært gjenstand for 
avskrivninger. 
 

 Eiendeler i form av aksjer og andeler er oppført med anskaffelsesverdi/ 
pålydende verdi. Det vises til note 5 i regnskapsdokument ang. Eierandeler 

og bokført verdi. 
 

 Pensjonsmidlene er også en del av anleggsmidlene. I.h.t. 

aktuarberegningen utgjør pensjonsmidlene for KLP og Statens 
pensjonskasse i alt 693 mill.kr. pr 31.12.2019. 

 
 Bokført verdi av gruppen «Faste eiendommer og anlegg» er økt med 2,5 

mill. kr.  
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6.6 Egenkapital – fondsbeholdninger 

 

 Hovedoversikt balanse i regnskapsdokumentet viser at kommunens 

egenkapital er økt fra 2018 til 2019 med 0,1 mill.kr til 153,1 mill. kr. Pr. 

31.12.2019. Endringene av enkeltfaktorer som egenkapitalen består av 

fremgår av hovedoversikten.  

 

 

FONDSBEHOLDNINGER 2016-2019 

Beløp i hele 1.000kr. 

  Pr. 31.12. Pr. 31.12. Pr. 31.12. Pr. 31.12. 

  2016 2017 2018 2019 

          
Disposisjonsfond 
(driftsfond) 30 612 49 654 50 117 51 225 

Ubundne investeringsfond 31 966 33 155 33 193 32 913 

Bundne driftsfond 11 695 15 821 14 347 14 424 

Bundne investeringsfond 13 516 15 625 16 514 16 440 

          

Sum fondsbeholdninger 87 789 114 255 114 171 115 002 

 

 Overstående tabell viser utviklingen i kommunens totale fondsbeholdninger 

ved utgangen av året for perioden 2016-2019. Pr. 31.12.2019 utgjør de 

samlede fondsbeholdninger 115 mill.kr., mot 114,1 mill. kr. Pr 31.12.2018. 

Det vises til balanseregnskapet og note 6 i regnskapsdokumentet ang. 

bevegelser på det enkelte fond, og fondstyper. 

 

 Etter avsetninger i 2019 er beholdningen på disposisjonsfond (driftsfond) 

51,2 mill. kr. Pr. 31.12.2019. Fondene kan brukes til drift- og 

investeringsformål. Fondet må bygges opp for ikke å svekke den 

likviditetsmessige situasjonen ytterligere. Oppbygging av dette fondet vil 

være med på å skape en sunnere kommuneøkonomi. 

 

 Ubundne investeringsfond utgjør 32,9 mill. kr. Pr. 31.12.2019. Fondene 

kan brukes til egenkapital ved investeringer og utlån.  

 

 Bundne driftsfond utgjør 14,4 mill.kr. pr 31.12.2019. Dette gjelder blant 

annet øremerkede statstilskudd og gavemidler som er avsatt til bruk for det 

formålet de er gitt til (vesentlig til helse og omsorg) og selvkostfond. 

 

 Bundne investeringsfond utgjør 16,4 mill. kr. Pr. 31.12.2019. Dette gjelder 

mottatte avdrag på startlån som skal brukes til ekstraordinær nedbetaling 

av lån. Dette fondet er med på å bedre den likviditetsmessige situasjonen 

til kommunen. 
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 Beholdninger på ubundne drifts- og investeringsfond er meget beskjedne. 

Det bør i fremtidige budsjetter foretas avsetninger til fond som bl.a. kan 

brukes som «buffere/reserver» ved større uforutsette 

utgiftsøkninger/inntektssvikt, og som egenkapital ved investeringer. 

 

6.7 Kommunens garantiansvar 

 
 I.h.t. kommuneloven m/forskrifter kan kommunen i visse tilfeller garantere 

for andres økonomiske forpliktelser – vesentlig låneforpliktelse. 

 
 I regnskapsdokumentet, note 3, er det inntatt en oversikt over kommunens 

garantiforpliktelser. Pr. 31.12.2019 utgjør samlede garantiansvar 25,2 

mill.kr., mens det ved utgangen av 2018 var 27,1 mill. kr. 
 

 Det er i 2019 ikke gitt nye garantier. 

 
 Det er ikke avsatt midler til dekning av eventuelle tap på gitte garantier. 

Dersom garantiansvar inntrer, må beløpet bevilges, eller det kan søkes 

kredittgiveren om at kommunen overtar låneforpliktelsene. 
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7. Finansforvaltning 

 
7.1 Forvaltning av kortsiktig likviditet for driftsformål 

 
 

 
 

 
 Overstående diagram viser beholdning av likvide midler på brukskonto i 

bank ved utgangen av hver måned i 2018 og 2019. Beholdning på 
brukskonto varierer i forhold til tidspunkt for innbetalinger og utbetalinger. 

Beholdninger kan i løpet av hver måned ha vært større og mindre enn det 
som fremgår av diagrammet. 
Pr. 31.12.2019 var beholdningen på brukskonto i bank 39,7 mill.kr, mens 

den pr 31.12.2018 var på 42,3 mill. kr. Vi hadde ett låneopptak på 20 mill. 
kr i desember som også ligger inne i summen på kr 39,7mill. kr pr 
31.12.2019 

 
 Kommunen har hatt en kassakredittramme på 35 mill. kr. I 2019. 

Kredittrammen har ikke vært belastet i 2019. 

 
 Beholdningen av midler på brukskonto i bank inneholder også bl.a. bundne 

drifts- og investeringsfond, ubundne drifts- og investeringsfond og ubrukte 

lånemidler vedrørende investeringer. Når en trekker disse midlene fra 
beholdningen på brukskonto forsterker dette den negative likvide 
driftssituasjonen. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

2019 10 478 22 583 7 771 17 075 6 918 11 113 60 242 41 999 35 709 33 887 13 224 39 745

2018 13 184 15 944 -377 9 407 -8 501 403 40 386 8 825 6 900 1 174 2 325 42 328
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 I.g.t finansreglementet kan kortsiktige finansielle aktiva plasseres som 
følger: 
 

Aktiva: 
  

  Minimum Normal Maksimum 

Sertifikater/Pengemarkedsfond 
  

  0 % 40 % 80 % 

Bankinnskudd 

  
  20 % 60 % 100 % 

 
Kommunen har ikke ledig driftslikviditet for plassering i 

sertifikater/pengemarkedsfond. Alle likvide midler, i alt 58,8 mill. kr. Jfr. 
Kommunens regnskap for 2019, er plassert i bankinnskudd i norsk bank 
(Sparebanken Hedmark). Kommunen hadde pr. 31.12.2019 ikke noe av 

driftslikviditeten plassert på bankkonto med tidsbinding av rente. 
 

 Renter: 
 

Innskuddsrenter – brukskonto: 
I.h.t. samarbeidsavtalen med Sparebanken Hedmark er innskuddsrenten 
basert på 3 mnd. NIBOR pluss 0,6 punkter for 2019. 

 
I 2019 har det vært følgende innskuddsrente på brukskonto faktisk vært 
som følger: 
 

    
Pr. 
01.01.19 

Pr. 
30.04.19 

Pr. 
31.08.19 

Pr. 
31.12.19 

3 mnd. NIBOR    1,26 % 1,40 %   1,67 % 1,84 % 

Tillegg(marginrente) +0,60 % +0,60 % +0,60 % + 0,60 % 

Kontoens rentesats  1,86 % 2,00 %  2,27%  2,44 %  

*iht. rente på tidspunkt hvor innskuddsrente er oppnådd eller nærmeste dato når 
innskuddsrenten er oppnådd 
 

 Renteinntekter/avkastning på alle kommunens bankkonti utgjør 0,95 
mill.kr. i 2019. 

 

 I.h.t. samarbeidsavtalen med Sparebanken Hedmark er renten for bruk av 
kassekreditt knyttet til 3 mnd. NIBOR med tillegg (marginrente) på 1,5 
punkter. 

 
I 2019 har det vært følgende forbruksrente på kassekredittbruk: 
 

    
Pr. 
01.01.19 

Pr. 
30.04.19 

Pr. 
31.08.19 

Pr. 
31.12.19 

3 mnd. NIBOR    1,26 % 1,40 %   1,67 % 1,84 % 

Tillegg(marginrente) +1,50 % +1,50 % +1,50 % +1,50 % 

Kontoens rentesats  2,76 % 2,90 %  3,17 %  3,34 %  

*iht. rente på tidspunkt hvor kassekreditten er faktisk brukt eller rente på nærmeste dato 
for bruk 
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 Risikoeksponering – renter av likvide midler: 
Beholdning på brukskonto og rentenivået i 2019 fremgår av overstående 
oversikter. En endring av inntektsrenten på +/- 1 % vil ikke ha vesentlig 

innvirkning på inntektsforutsetningen og budsjettbalansen for 2020. 
 
 

    7.2 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje (langsiktige lån) 
 

 Det er i løpet av 2019 opptatt 2 nye lån: 
12,0 mill.kr i Husbanken til «Startlån» for videre utlån (jfr. K. Sak 102/18)  
20,0 mill. kr til investeringer (jfr. K. sak 098/19) 

 
 

 Det er i 2019 betalt løpende avdrag på lån ihht. nedbetalingsavtaler med 

23,1 mill.kr. 
 

 Nedenstående oppstilling viser kommunens lån pr. 31.12.18 og 31.12.19. 

 

 

 

 

 
 
 

Alle lån er i norske kr. og er opptatt i offentlige og private finansinstitusjoner. 
Spesifikasjon av saldo på enkelt lån pr. långiver fremgår av 
regnskapsdokumentet. Det er i 2019 foretatt en refinansiering av del smålån. 

 
For ordinær lånegjeld (ekskl. startlån) mottar kommunen rente-/og avdrags-

kompensasjon på ca. 3,2 mill. kr. for å dekke betjening av gjeld knyttet til 

tidligere utbygging av omsorgsboliger, sykehjem og skoleanlegg. Kompensasjonen 

finansierer årlig lån for ca. 40,0 mill. kr.  

 
 
 

Långiver

Antall 

 lån

Lånegjeld 

 i kr.

%-andel 

av 

lånegjeld

Gj.sn. 

avdragstid

Antall 

 lån

Lånegjeld 

 i kr.

%-andel 

av 

lånegjeld

Gj.sn. 

avdragstid

Lån med flytende rente:

Husbanken 

(startlånlån) 15 51 515 873 10,6 % 20 år 16 60 106 866 12,2 % 20 år

Husbanken (fra ENKF) 1 859 934 0,2 % 1 833 620 0,2 %

KLP/ Kommunekreditt 3 31 002 865 6,4 % 4 48 600 689 9,8 %

Kommunalbanken 11 127 710 780 26,3 % 3 122 365 200 24,8 %

Sum 211 089 452 231 906 375

Lån med rentebinding:

Kommunalbanken 1 103 327 970 21,3 % 25 år 1 98 631 250 20,0 % 25 år

KLP/ Kommunekreditt 3 170 644 241 35,2 % 26 år 3 163 380 225 33,1 % 26 år

Sum lånegjeld 34 485 061 663 100 % 28 493 917 850 100 %

Pr. 31.12.18 Pr. 31.12.19
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Renter – langsiktig lånegjeld: 

 
 

Iht. finansreglementet skal 1/3 av låneporteføljen ha fastrentetilknytning. I 
august 2017 og desember 2017 ble det inngått avtale om rentebinding i 3 
år på 2 nye lån på hhv 1,85 % og 1,75 %. Samt at nytt låneopptak på 40 

mill. kr i 2018 er med rentebinding i 3 år på 2,04 % 
Rentebinding er med på å skape forutsigbarhet mh.t. renteutgifter. 

 

I forhold til sammenligning med «3 mnd. NIBOR» rentenivå har flytende og 
fastrente på kommunens lån hos långiver vært som følger i 2019: 

 

 
 

 
 

 Som tabellen viser har det vært en liten oppgang i 2019 hva gjelder 
flytende rente. Inngåelse av ny fastrenteavtale viser en litt høyere rente, 
sammenlignet med forrige 3 års avtale. 

 

 
 
 
 

Pr. 01.01.19 Pr. 30.04.19 Pr. 31.08.19 Pr. 31.12.19

3 mnd. NIBOR 1,26 % 1,40 % 1,67 % 1,84 %

Lån med flytende rente:

Husbanken (startlån) 1,47 % 1,52 % 1,57 % 1,60 %

Husbanken(ENKF) 1,49 % 1,55 % 1,56 % 1,63 %

KLP 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 %

Kommunalbanken 1,64 % 2,00 % 2,20 % 2,67 %

Kommunalbanken 

(NIBOR rente + margin) 1,73 % 2,01 % 2,21 % 2,40 %

Lån med fastrente:

Kommunalbanken 2,03 % 2,03 % 2,03 % 2,03 %

KLP/ Kommunekreditt 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,85 %

KLP/ Kommunekreditt 1,71 % 1,71 % 1,71 % 1,71 %

KLP/ Kommunekreditt 2,04 % 2,04 % 2,04 % 2,04 %
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 Risikoeksponering – renter på lån: 
 

Ut fra en lånegjeld på ca. 220 mill.kr med flytende rentetilknytning ved 
utgangen av 2020 vil en økning på 1,0 % medføre en rentekostnad på 2,2 
mill.kr. på årsbasis. Det må derfor være reserver i budsjettet for å 

håndheve et evt. høyere rentenivå. Historisk sett er renten nå på et fortsatt 
lavt nivå. 
 

    7.3 Langsiktige finansielle aktiva 

 
 I finansreglementet er det følgende definisjon av langsiktige finansielle 

aktiva (pkt. 8.2): 

«Langsiktige finansielle aktiva omfatter de finansielle eiendeler som i 
henhold til foreliggende prognoser, budsjetter eller planer ikke skal 
benyttes til drift, investeringer eller nedbetaling av gjeld de nærmeste 36 

måneder». 
 
 Kommunen har i 2019 ikke hatt noen langsiktige plasseringer av ledig 

likviditet i obligasjoner, sertifikater, pengemarkedsfond, aksjefond og 
lignende. 

 
 Kommunen har ikke ledig likviditet for slik plassering. 
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8. Nøkkeltall fra KOSTRA 2019 
 

Nøkkeltall overordnet økonomi 
Eidskog 

2016 
Eidskog 

2017 
Eidskog 

2018 
Eidskog 

2019 
Gruppe 
11 2019 

Landet u 
Oslo 2019 

Brutto investerings utgift i prosent av brutto 
driftsinntekter 2,5 5,2 7,5 5,4 14,7 16,2 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter 4,5 1,9 1,0 -0,6 -0,1 1,2 

Frie inntekter i kroner per innbygger 57 415 58 438 60 021 61 983 59 704 57 297 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter ex pensjonsforpliktelser 92,7 88,1 90,1 81,2 103,7 102,6 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter 12,2 11,4 13,5 13,0 16,0 19,1 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 75 646 75 959 78 666 70 742 85 513 72 360 

Nøkkeltall oppvekst  
Eidskog 

2016 
Eidskog 

2017 
Eidskog 

2018 
Eidskog 

2019 
Gruppe 
11 2019 

Landet u 
Oslo 2019 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i 
kroner, barnehager 140 070 143 506 166 687 165 491 167 364 163 025 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per 
innbygger 6-15 år 122 846 124 590 129 601 136 366 129 109 117 107 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass i 
forhold til innbyggere 92,1 85,4 89,1 88,3 92,9 92,4 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 8,1 6,8 6,8 6,1 8,4 7,8 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-22 år, 
barnevernstjenesten 8 160 8 425 10 070 10 175 8 770 8 387 

Andel barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggere 0-22 år 7,8 8,2 7,9 8 4,2 3,8 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per 
barn i kommunal barnehage 181 817 201 823  217 646 215 476 220 091 223 936 

Netto driftsutgifter til grunnskole, 
skolelokaler og skoleskyss, av samlede netto 
driftsutgifter i % 21,1 19,4 19 18,8 23,1 23 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-
10.årstrinn 12,8 13,0 13,5 12,4 13,3 14 

Nøkkeltall helse  
Eidskog 

2016 
Eidskog 

2017 
Eidskog 

2018 
Eidskog 

2019 
Gruppe 
11 2019 

Landet u 
Oslo 2019 

Netto driftsutgifter pr innbygger i % av 
kommunenes samlede netto driftsutgifter, 
kommunehelsetjenesten 3,5 3,4 3,8 3,9 5 4,9 

Driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 
omsorgtjenesten 32 014 33 981 36 089 46 217 34 167 28 727 

Netto driftsutgifter til livsopphold – 
sosialmottakere. Ant.  256 247 234 269 12 211 116 032 

Avtale - Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 11,1 11,2 11,3 11,3 12,2 11,4 

Avtale -  Fysioterapiårsverk per 10 000 
innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,8 12,5 9,3 11,0 10,6 9,7 

Andel plasser i enerom i pleie- og 
omsorgsinstitusjoner 100,0 100,0 100,0 100,0 94,2 90,9 

Antall vedtak om kjøp av tiltak til 
rusmisbrukere av aktører utenfor kommunen 
pr. 10 000 innbyggere 18-66 år(kr) 0 0 0 13,3 1,2 1,5 
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Korrigerte brutto driftsutgifter til omsorg av 
kommunenes samlende netto driftsutgifter 33,1 35,4 35,4 32,9 34,6 32,4 

Nøkkeltall Teknikk, plan og miljø 
Eidskog 

2016 
Eidskog 

2017 
Eidskog 

2018 
Eidskog 

2019 
Gruppe 
11 2019 

Landet u 
Oslo 2019 

Kommunalt disponerte boliger- ant 234 216 180 224 0 95 874 

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 
innbyggere 0,49 0,49 0,49 0,58 .. 0,72 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) 2 483 3 515 3 610 3 610 3 260 3 739 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) 6 180 6 455 7 155 6 745 3 819 4 142 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) 2 066 1 714 2 265 2 265 2 795 2 851 

Bto. driftsutgifter i kr pr. innbygger- 
kommunal vei og gate 1 574 1 866 1 714 1 843 2 076 1 765 

Byggesøknader i alt behandlet – ant 71 114 172 126 10 644 68 029 

Brutto investerings utgift til kommunale 
veier/gater pr. innbygger- kr 330  952 1 627 680 1 382 1 335 

Brutto investerings utgift til boligformål pr 
innbygger 101 338 46 3 1 697 1 553 

Ant boliger godkjent av kommune for 
finansiering med startlån pr 1000 innbygger. – 
ant 3,3 1,3 2,5 1,3 1,8 1,4 

Ant. Husstander tilkjent statlig bostøtte fra 
husbanken pr 1000 innbygger. – Ant 30,2 26,9 23,9 23,7 12,9 13,4 

Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs 
kommunale veier/gater pr. km blyst vei. – kr 21 061 26 788 29 333 27 667 21 811 21 566 

       

Nøkkeltall administrasjon 
Eidskog 

2016 
Eidskog 

2017 
Eidskog 

2018 
Eidskog 

2019 
Gruppe 
11 2019 

Landet u 
Oslo 2019 

Netto driftsutgifter til administrasjon og 
styring i kr. pr. innbygger 4 280 4 843 5 165 5 937 5 531 5 175 

Gjennomsnittlig stønadslegde for mottakere 
med sosialhjelp som hovedinntekt(måneder) 5,1 5,3 5,5 5,4 282 1 917,6 

Netto driftsutgifter til  kultursektoren – kr pr. 
innbygger 1 541 1 640 2 198 2 021 2 660 2 541 

Gjennomsnittlig eiendomsskatt, pr innbygger 2 837 2 883 2 882 2 802 3 991 2 791 
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9. Medarbeidere 

 
Eidskog kommune er som alle andre kommuner en tjenesteproduserende 

virksomhet som er avhengig av at ansatte trives, gjør jobben mest mulig effektivt, 

og gjør en brukerrettet innsats for innbyggerne. 

Ved utgangen av 2019 var det totalt 498 faste årsverk i kommunen. 

Gjennomsnittsalderen blant de ansatte er ca. 45 år. 

Antall årsverk i kommunen har de 3 siste årene utviklet seg på følgende måte: 

Årsverk 2017 2018 2019 

Antall faste årsverk 490,73 490,74 497,82 

Antall årsverk 

engasjement 38,27 36,97 30,31 

Sum faste og 

engasjement 529,00 527,71 528,13 

 

*Tabellen er satt opp etter rapporter hentet fra lønnssystemet, dvs. faktiske 

årsverk på det gitte telletidspunktet 31.12. 

**Årsverk engasjement er på tidspunktet 31.12, bruk av vikarer varierer sterkt 

gjennom året på grunn av svingninger i de pålagte tjenestene.   

***Vikariater som løper over årsskiftet vil telle som årsverk. I slike tilfeller vil 

dette vises som høyere antall årsverk enn faktiske årsverk. 

 

Likestilling 

Eidskog kommune er kjønnsfordelingen blant de ansatte ca. 83 % kvinner og 17 

% menn. I Rådmannens ledergruppe har det vært 60% menn og 40% kvinner. På 

avdelingsledernivå er det 83 % kvinner og 17 % menn. 

Det er i løpet av året ikke iverksatt eller planlagt å iverksette tiltak for å fremme 

formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 

 

Saker i Arbeidsmiljøutvalget i 2019. 

Sakene som har vært til behandling i AMU har vært saker om framtidige planlagte 

byggeprosjekter og/eller ombygginger som vil berøre de ansatte.   
 
Ellers har det vært tradisjonelle saker slik som regnskap og rådmannens forslag til 

budsjett og økonomiplan. 
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Arbeidsmiljø. 

 

 I løpet av 2019 har Glåmdal HMS tjeneste deltatt på AMU møter. 
 De har bistått på verneombudssamling. 
 De har arrangert førstehjelpskurs i flere avdelinger/enheter. 

 De har også deltatt på vernerunder, og ellers aktivt med i forhold til 
sykefraværsoppfølging ved deltagelse på dialogmøter og støttesamtaler. 
 

Hver enkelt avdeling har i 2019 fått utarbeidet en egen handlingsplan i forhold til 

HMS tiltak. Vår bedriftshelsetjeneste, Glåmdal HMS tjeneste utarbeider dette i 

samarbeid med den enkelte avdelingsleder og tillitsvalgte og verneombud. 

Det blir hvert år utarbeidet årsrapporter på HMS tiltak som er gjennomført i den 

enkelte avdeling, samt en overordnet årsrapport. 

Bedriftshelsetjenesten og Eidskog kommune utarbeider også hvert år en 

overordnet handlingsplan. 

Det er i løpet av året ikke rapportert om ulykker av betydning. 

 

Sykefravær: 

Sykefraværet var på 7,0 % totalt for kommunen. 
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Sykefravær sammenligning 2017-2019 for enhetene. 

 

 

 

Sykefravær sammenligning 2017-2019 pr måned 
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Kompetanseheving 

Følgende tabell viser omfanget av kompetanseløftet, og antall medarbeidere som 

er under utdanning.   

 2017 2018 2019 

Ufaglærte som tar fagbrev 15 9 6 

Faglærte som tar videreutdanning 2 2 2 

Ufaglærte/faglærte som tar 

Høyskoleutdanning 3 årig 

5 3 1 

Etter/videreutdanning for 

høyskole-personell på 

høyskolenivå 

påbegynt/pågående/avsluttet 

(Inklusiv pågående mastergrad) 

18 33 32 

 

 

Kommunen hadde i tillegg 9 lærlinger pr. 31.12.2019. 
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Besøksadresse Besøksadresse
hovedkontor Løten: kontor Kongsvinger:
Kildevegen 14 Fjellgata 4

Til kommunestyret i Eidskog kommune Postboks 84, 2341 Løten
Telefon: 62 43 58 00
www.hedmark-revisjon.no
post@hedmark-revisjon.no
Org.nr.: 974 644 576 MVA
Bankgiro: 1822.46.49505

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2019

Uttalelse om revisjon av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Eidskog kommunes årsregnskap som viser kr 385,930 mill. til fordeling drift 
og et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på kr 0. Årsregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 
av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Eidskog kommune per 31. 
desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar 
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon 
Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

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

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert 
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
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rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet 
«Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Rådmannens ansvar for årsregnskapet
Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll han 
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er 
en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter 
eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar 
basert på årsregnskapet. 

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

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører 
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at 
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for 
feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 
kontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, 
for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men 
ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av rådmannen er 
rimelige.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, 
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de 
underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende 
fremstilling. 

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

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner 
som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og 
at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Løten, 17. april 2020

Tommy Pettersen
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Hanne Mette Rusten
regnskapsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen
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KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE 

 

Glåmdal sekretariat IKS 

Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes  

 

 
Til kommunestyret i  
Eidskog kommune 

 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om Eidskog kommunes årsregnskap for 2019. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 28.5.20, sak 32/20, behandlet Eidskog kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2019. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens 
årsberetning og revisjonsberetningen, datert 17.4.20. Kontrollutvalgets uttalelse har i tillegg bygget på 
muntlige opplysninger som kom fram under behandlingen av saken i kontrollutvalgets møte.  
 
Kontrollutvalget vil gi uttrykk for følgende: 
 

 Kontrollutvalget har merket seg at Eidskog kommunes regnskap for 2019 viser et 
regnskapsmessig resultat i balanse. Dette er en nedgang fra 2018, da det var et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8,991 millioner.  Fjorårets regnskapsmessig 
mindreforbruk er inntektsført i regnskapet for 2019. Netto driftsresultat er negativt med  
kr  4,343 millioner mot et positivt netto driftsresultat i 2018 på kr 5,690 millioner.  
 

 Kontrollutvalget har videre merket seg at det er et positivt brutto driftsresultat i 2019 på  
kr 503 tusen, mens det var et brutto driftsresultat i 2018 på kr 9,301 millioner. Dette har 
sammenheng med at sum driftsutgifter øker med kr 21,648 millioner (3,8 %), mens sum 
driftsinntekter øker med kr 12,850 millioner (2,2 %). Det er bekymringsfullt at driftsutgiftene 
øker mer enn driftsinntektene.  
 

 Totalt viser sum driftsinntekter en merinntekt på kr 60,044 millioner (11,2 %) i forhold til 
justert budsjett og kr 57,744 millioner (10,8 %) i forhold til opprinnelig budsjett. Det vil si at 
det nesten ikke foretatt budsjettjusteringer for driftsinntektene i løpet av året. Tilsvarende tall 
for driftsutgifter er en merutgift på kr 63,396 millioner (11,9 %) i forhold til justert budsjett og 
kr 64,226 millioner (12,1 %) i forhold til opprinnelig budsjett. Det er heller ikke foretatt mange 
budsjettendringer for driftsutgiftene. Det er redegjort for de vesentligste avvikene i 
rådmannens årsberetning, selv om det ikke i alle tilfellene går klart fram hva som er årsaken til 
avviket. 
 

 Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det er ingen udisponerte eller udekkede beløp i 
balansen knyttet til investeringsregnskapet.  
 

 Ifølge kommuneloven § 14-7 skal årsberetningen bl.a. inneholde følgende:  
d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard 
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 
f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter 

likestillings- og diskrimineringsloven § 26.  
 

 Videre står det i koml. § 31-3: 
a) Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. 
b) I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å 

sikre betryggende kontroll med virksomheten. 
c) Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn 

minst én gang i året 
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Kontrollutvalget i Eidskog kommune 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Sekretær for kontrollutvalget - Glåmdal sekretariat IKS 
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 I punkt 3.3 i kommunens årsberetning omtales internkontroll. Dette punktet kunne nok ha vært 
litt mer utfyllende i forhold til hvordan det jobbes med intern kontroll. Det er heller ikke sagt 
noe om resultater fra statlig tilsyn. Under pkt. 3.4 sier rådmannen at de etiske retningslinjene 
ble revidert i 2018.  
 
Under pkt. 9 er det lagt inn noen setninger om faktisk tilstand når det gjelder likestilling, men 
det er ikke iverksatt noen tiltak for å fremme likestilling.  
 

 Rådmannen skal også ifølge koml. § 14-13 minst to ganger i året rapportere til kommunestyret 
om forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal det legges fram en rapportering 
ved utgangen av hvert år «som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året». 
Dette er fulgt opp i Eidskog ved at hver tertialrapport har et eget kapittel om 
finansforvaltningen i tillegg til årsberetningen. 
 

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og 
revisjonsberetningen av 17.4.20, har kontrollutvalget ikke merknader til Eidskog kommunes 
årsregnskap for 2019. 
 

 
 
Eidskog, 28.5.20 
 
 
Viggo Fossheim 
leder av kontrollutvalget 
 
 
          Torgun M. Bakken  
          sekretariatsleder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Formannskapet 
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Arkivsak-dok. 18/00017-40 
Saksbehandler Torgun M Bakken 
 
Saksgang Møtedato 

            
Eidskog kontrollutvalg 2019-2023 28.05.2020 
 
 
 

   
 
 

SAK E-33/20 ÅRSAVSLUTNINGSBREV FRA HEDMARK REVISJON 
IKS FOR 2019. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget årsavslutningsbrevet for 2019 fra Hedmark Revisjon IKS til orientering. 

2. Kontrollutvalget følger opp både årsavslutningsbrevet og interimrapporten i det første 

møtet etter sommerferien.  

 
Vedlegg:  

1. Kopi av årsavslutningsbrev 2019 fra Hedmark Revisjon IKS, datert 17.4.20. 
2. Revisjonsrapport interim 2019, datert 6.11.19. 

 
 
Saksframstilling: 
Hedmark Revisjon IKS har i brev av 17.4.20 sendt kommentarer til årsregnskapet for 2019 til 

rådmann Trond Stenhaug. Kontrollutvalget har fått kopi av brevet. 

 

I årsavslutningsbrevet har revisjonen kommentert forhold som ikke påvirker 

revisjonsberetningen eller medfører nummerert brev, men som de mener at kommunen enten 

bør korrigere i 2020 eller som bør hensyntas i framtidige regnskaper. I brevet er det lagt inn 

tilbakemeldingen fra administrasjonen på de bemerkningene som er gitt. Det er ikke gitt 

nummerert brev til Eidskog kommune i 2019. 

 

I interimrapporten for årsregnskapet 2019, som ble behandlet i kontrollutvalget 6.2.20, står 

det bl.a. følgende: 

 

Vi har gjennom vår forespørsel til innkjøpsansvarlig fått forståelse for, at det er 

"større" svakheter i kommunens etterlevelse av Lov om offentlige anskaffelser og 

etterlevelse av rutinen som er vedtatt. Årsaken er bl.a. knyttet til mangel på ressurser. 

 

Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan sagt at dette punktet ønsket de å følge opp i 

årsavslutningen. Ifølge den nye kommuneloven § 24-9 skal regnskapsrevisor senest 30. juni 

(fristen er i disse korona-tider utvidet til 15. september) avgi en skriftlig uttalelse til 

kontrollutvalget, vedrørende forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Vi har 

forstått det slik at innkjøp er ett av temaene som blir undersøkt i denne etterlevelseskontrollen, 
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så sekretariatet antar at kontrollutvalget får informasjon om resultatet av denne i det første 

møtet etter sommerferien, da kontrollutvalget skal behandle den skriftlige uttalelsen. 
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Besøksadresse Besøksadresse
hovedkontor Løten: kontor Kongsvinger:
Kildevegen 14 Fjellgata 4

Eidskog kommune
v/rådmann
Postboks 94
2231 Skotterud

Postboks 84, 2341 Løten
Telefon: 62 43 58 00
www.hedmark-revisjon.no
post@hedmark-revisjon.no
Org.nr.: 974 644 576 MVA
Bankgiro: 1822.46.49505

Saksbeh.: Direkte tlf.: Deres ref.: Vår ref.: Dato:
Hanne Mette Rusten 406 32 793 1100/2019 17.04.2020

ÅRSAVSLUTNINGSBREV 2019 – EIDSKOG KOMMUNE

Vi har gjennomført revisjon av årsregnskapet for 2019. I den forbindelse ønsker vi å knytte 
noen kommentarer til det avlagte årsregnskapet.

Avstemming av årets investeringer mot anleggsregisteret

I forbindelse med vår oppfølging av kommunes avstemming av anleggsregisteret har det 
oppstått noen uavklarte differanser. 

Årets investeringer i anleggsmidler i regnskapsskjema 2A er kr 26 357 522 (Avrundet til       
kr 26 358 000 i årsregnskapet). I anleggsregisteret er det registrert tilgang med kr 25 843 028 
dette gir et avvik på kr 514 494 som ikke er avklart. Beløpet er ikke vesentlig og får ingen 
konsekvens for revisjonsberetningen.

Anleggsmidlene i saldobalansen per 31.12.19 er verdsatt til kr 522 935 586. Beløpet er 
identisk med anleggsregisteret. Imidlertid er saldo presentert i note 13 Anleggsmidler 
avrundet til kr 522 522 000. Dette gir et avvik på kr 413 586. Beløpet er ikke vesentlig og får 
ingen konsekvens for revisjonsberetningen.

En avstemming skal identifisere og avklare årsak til avvik. Dersom avviket anses å være 
uvesentlig skal dette også fremkomme av avstemmingen. 

Vedrørende øvrige opplysninger i note 13 anleggsmidler er det avvik mellom denne og 
opplysningene i note 7 kapitalkonto knyttet til nedskrivning og avgang av anleggsmidler. 

Vi har fått tilbakemelding fra administrasjonen at forholdene vil bli fulgt opp i 2020.
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Mellomværende Glåmdal Brannvesen IKS

I tilknytning til note 18 Selvkost er det tatt inn en redegjørelse: «Ved regnskapsavleggelses-
tidspunktet er den en uavklart tolkning av §§ 6 og 7 i gjeldende selskapsavtale om hvorvidt 
kommunens innkrevde feie avgift skal overføres GBI IKS i tillegg til utbetalte fakturaer for 
tjenestekjøp hos GBI IKS».

Glåmdal Brannvesen IKS har i sitt årsregnskap for 2019 identifisert en fordring på Eidskog 
kommune på kr 2 913 770,24. I tillegg står det oppført en tilsvarende gjeld på kr 4 231 988. 
Beløpene er ikke ført i kommunens regnskap for 2019.

Administrasjonen melder om at det skal gjennomføres oppklarende møter med Glåmdal 
Brannvesen IKS om forståelsen av selskapsavtalens §§ 6 og 7 i 2020.

Dokumentasjon av balansen

Vi minner om bokføringslovens krav til dokumentasjon av balansen § 11. «Ved utarbeidelse 
av årsregnskap og næringsoppgave skal det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter 
med mindre de er ubetydelige. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for skattemessige verdier 
som ikke er dokumentert i øvrige skattemeldinger etter skatteforvaltningsloven.»

Vi finner også at dokumentasjon av en del balanseposter er for svak. Eksempler er:
Avstemming av anleggsregister. 
Leverandørgjeld per 31.12
Avstemming skatt og arbeidsgiveravgift

Dokumentasjonen er i flere tilfeller til stede, men ikke arkivert som en del av en samlet 
elektroniske dokumentasjon balanse pr. 31.12. Det forekommer at underdokumentasjon 
mangler. 

Dokumentasjonen på alle ikke-ubetydelige balanseposter skal være tilstede i minimum 5 år 
etter regnskapsavleggelsen, og det er derfor viktig at denne dokumentasjonen er samlet på et 
sted slik at den enkelt kan legges frem dersom det er behov for det.

Vi anbefaler derfor administrasjonen å jobbe videre med dokumentasjonen av balanseposter i 
2020.

Administrasjonen har tatt dette til orientering, og til videre oppfølging i 2020.
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Avsluttende kommentar

Utkast til årsavslutningsbrev er oversendt administrasjonen for verifikasjon 14.04.2020. 
Økonomisjefens tilbakemelding på utkastet ble gitt 16.04.2020. 

Når det gjelder forhold rapportert i vår interimsrevisjon viser vi til vår revisjonsrapport 
interim 2019 av 06.11.2019. Vi har også gjennom året bistått kommunen med bistand og 
veiledning ved forespørsel.

Etter endt revisjon av årsregnskapet for 2019 vurderer vi at Eidskog kommune i det alt 
vesentlige har etablert rutiner som sikrer god intern kontroll, og at internkontrollen fungerer 
tilfredsstillende på de fleste områder.

Samlet sett har vår revisjon ikke avdekket vesentlige forhold som får konsekvenser for vår 
revisjonsberetning.
 
Vi benytter anledningen til å takke for et godt samarbeid.

Løten, 17. april 2020

Tommy Pettersen
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Hanne Mette Rusten
regnskapsrevisor

Kopi:
Kontrollutvalget  
Økonomisjef
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Besøksadresse Besøksadresse
hovedkontor Løten: kontor Kongsvinger:
Kildevegen 14 Fjellgata 4

Eidskog kommune
v/rådmann
Postboks 94
2231 SKOTTERUD

Postboks 84, 2341 Løten
Telefon: 62 43 58 00
www.hedmark-revisjon.no
post@hedmark-revisjon.no
Org.nr.: 974 644 576 MVA
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REVISJONSRAPPORT INTERIM 2019 – EIDSKOG KOMMUNE

Vi har gjennomført interimsrevisjon i Eidskog kommune og ønsker å knytte noen 
kommentarer til det arbeidet som er gjort.

Gjennom høsten har vi oppdatert tidligere kartlagte rutiner og implementerte kontroller. For 
at vi skal kunne bygge på kommunens interne kontrollhandlinger i vårt arbeid, må vi skaffe 
oss sikkerhet for at de interne rutinene og implementerte kontrollene fungerer 
tilfredsstillende. Dette gjør vi ved bruk av blant annet utvalgsbasert testing. På andre 
regnskapsområder der vi mener kommunens rutiner er svake eller der vi mener det er mer 
effektivt, vil vi teste detaljer, noe som medfører en større kontroll av regnskapsdataene. 
Hensikten er å gi oss tilfredsstillende sikkerhet for at det ikke oppstår vesentlige feil i 
regnskapet.

Nedenfor har vi summert opp våre erfaringer etter interimsrevisjonen.

Gjennomførte kontroller
Kommunen driver en mangeartet og kompleks virksomhet med et stort antall transaksjoner. 
Det er derfor svært viktig at det er etablert god økonomisk intern kontroll og at de etablerte 
kontrollene fungerer som forutsatt. 

For å forsikre oss om at internkontrollen fungerer har vi testet følgende kontroller:

Attestasjon og anvisning knyttet til:
innkjøp – elektroniske og manuelle bilag
variabel lønn, herunder reiseregninger – elektroniske og manuelle bilag
sosiale utbetalinger

Avstemminger knyttet til:
bank
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skattetrekk og arbeidsgiveravgift
I tillegg har vi kontrollert/vurdert om:

inn- og utmelding av pensjonsordningen fungerer tilfredsstillende
fast lønn utbetales på bakgrunn av signert arbeidsavtale
skille mellom drift og investering synes ivaretatt
det er etablert rutiner som sikrer at offentlige anskaffelser har hatt tilstrekkelig 
konkurranse
budsjettreguleringer blir tilstrekkelig hensyntatt

I hovedsak har våre tester ikke avdekket feil eller avvik, og vi mener derfor kommunens 
interne kontroll med noen få unntak fungerer tilfredsstillende. Vi vil imidlertid komme med 
noen kommentarer og anbefalinger.

Vi gjør oppmerksom på at kontroll av budsjettreguleringer ikke er ferdigstilt i forbindelse 
med vår interimsrevisjon, og vil derfor bli fulgt opp i årsavslutningen. 

Systemsvakhet i Visma ressursstyring
Sektor helse benytter systemet Visma ressursstyring for turnusplanlegging og utbetaling av 
variabel lønn. Turnusen planlegges og registreres i systemet av de turnusansvarlige i de ulike 
avdelingene. De legger ut ledige vakter og godkjenner søknad om ekstravakter. 

Utfordringene i dette systemet er at de turnusansvarlige har mulighet til å legge inn turnus og 
ekstravakter på seg selv. De har også mulighet til å godkjenne remitterings fil (logg) for 
overføring av lønnsdata fra Visma ressursstyring til Visma HRM. Mulighetene til å omgå 
rutine for arbeidsdeling, medfører økt risiko for misligheter. 

For å demme opp for dette, foretar sektor helse manuell attestasjon og anvisning på 
remitterings fil (logg) fra Visma ressursstyring til Visma HRM. 

I 2019 har vi avdekket svakheter i den etablerte rutinen. Ved test av lister mai manglet lister 
fra fire avdelinger og disse er ikke funnet igjen. Basert på mangelen i mai valgte vi å teste en 
måned til. I august manglet to lister to signaturer dvs. i et tilfelle manglet attestant og i det 
andre tilfellet manglet anviser. I tillegg hadde ny leder ikke fått tilstrekkelig informasjon om 
rutinen og derfor ikke tatt listene og sendt dem til HR-avdelingen for oppbevaring og 
etterkontroll. 

I vår dialog med HR-avdelingen har vi fått informasjon om at rutinen er diskutert, og de vil 
følge opp og gjøre forbedringer på rutinen. For å kunne bekrefte variabel lønn for 2019, vil vi 
i årsavslutningen gjennomføre tilleggskontroller på området. 

Dokumentasjon avstemminger
Ved test av kommunens avstemming og oppfølging av balanseposter fant vi at det er 
svakheter og manglende kontrollspor i den etablerte internkontrollen.

I enkelte tilfeller manglet avstemmingen underdokumentasjon, dvs. kontrollspor 
mellom avstemming som lagres elektronisk i regnskapssystemet Visma og tilhørende 
fagsystem. 



33/20 Sak E-33/20 Årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS for 2019. - 18/00017-40 Sak E-33/20 Årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS for 2019. : Eidskog kommune - Revisjonsrapport interim 2019.pdf

                                                                                                                                                         3                                                    

I et tilfelle er det en bankavstemming som manglet kontoutskrift. Mangelen skyldes at 
denne kontoen har lite bevegelser og kommunen kun kvartals vise kontoutskrifter.
Oppfølging av åpne poster er udokumentert.

Vi anbefaler at det gjøres en vurdering av hvilke poster som skal avstemmes, hvor ofte og 
hvilke kontrollspor som skal etableres for å sikre god internkontroll og kontrollspor.  

Lov om offentlige anskaffelser
Det er utarbeidet og vedtatt en nytt økonomireglement i kommunestyret den 8. mai 2018. 
Kapitel 6 inneholder bestemmelser om innkjøp, og det henvises i all hovedsak til regelverk og 
prinsipper knyttet til lovverket. 

Fra og med 1. januar 2019 er kommunen med i innkjøpsarbeidet RIIK IKS. Og det er 
bekreftet i budsjett 2019 at det vil ta 4 til 6 år før kommunen er inne i alle avtalene som RIIK 
IKS har. Det er også gjort forutsetninger om at; innkjøp utover de avtalene som de har 
gjennom RIIK, og avtaler under 1,3 mill. kr. fortsatt vil gå gjennom innkjøpsavdelingen i 
kommunen. 

Vi har gjennom vår forespørsel til innkjøpsansvarlig fått forståelse for, at det er «større» 
svakheter i kommunens etterlevelse av Lov om offentlige anskaffelser og etterlevelse av 
rutinen som er vedtatt. Årsaken er bl.a. knyttet til mangel på ressurser. 

Vi har dermed ikke sett det som hensiktsmessig og etterprøve en rutine med allerede definerte 
svakheter. Vi vil anbefale at det settes av ressurser til en gjennomgang, og vurdering av 
hvordan kommunen kan sikre etterlevelse av lovverket. 

I ny kommunelov § 24-9 Forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomiforvaltningen, blir 
regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave og skal se etter om kommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Bestemmelsen trådte i kraft ved 
konstituerende kommunestyremøte ved oppstart av valgperioden 2019-2023. Revisor skal 
senest 30.06 avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren/rådmann, om resultatet av kontrollen. Våre kontroller rettet mot 
rammeverket for offentlige anskaffelser vil kunne inngå i denne rapporteringen.

Avgrensing mellom drift og investering
Vi har kontrollert at skillet mellom drift og investering er praktisert i tråd med KRS nr. 4 om 
avgrensing mellom drifts- og investeringsregnskapet. I den forbindelse har vi sett at det er 
flere objekter i investeringsregnskapet hvor det kan være utfordringer i forbindelse med slik 
vurdering.

Vi har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler, men sitter igjen med et inntrykk av at det 
ved planlegging av investeringsprosjekter i liten grad blir gjort skriftlig vurdering av 
investeringsobjektene opp mot de kriterier og krav som stilles til en investering i KRS nr. 4 
om avgrensning mellom drift og investering. Vi har også inntrykk av at det i liten grad gjøres 
vurdering av hva som faktisk kan inngå i anskaffelseskost opp mot de kriterier som er fastsatt 
i KRS nr. 2 om anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter.
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Vi gjentar derfor vår anbefaling fra 2018 om at administrasjonen ved 
planlegging/budsjettering av investeringer bør gjøre en skriftlig vurdering av de enkelte 
objektene opp mot de kriterier som stilles i KRS nr. 4 og KRS nr. 2. Spesielt gjelder dette 
budsjetterte investeringer som bærer preg av å være fellesanskaffelser eller samleposter 
knyttet til rehabilitering mv.

Lov om kompensasjon for merverdiavgift
Det følger av lov om kompensasjon for merverdiavgift § 12 at; Den som har fremmet krav om 
eller mottatt refusjon skal innrette bokføringen slik at det til enhver tid kan kontrolleres at 
kompensasjon for merverdiavgift ytes etter reglene i denne lov. 

I løpet av 2019 har vi bistått kommunen med avklaringer knyttet til ulike rutiner og 
dokumentasjonskrav som bekrefter kommunens rett til kompensasjon for merverdiavgift. 

Dette vedrører følgende områder:
Oversikt over bilparken.
Oversikter og fordelingsnøkler knyttet til arealer og kommunale bygg.
Fordelingsnøkkel og vurderinger knyttet til innkjøp av mat på Helsetunet. 
Oversikter og vurderinger knyttet til særlig tilrettelagte helse og sosial boliger.

I forbindelse med vår terminvise kontroll av kompensasjonskravet for termin 4, har vi funnet 
at kommunen krever kompensasjon for merverdiavgift på innkjøp til kantina ved Eidskog 
ungdomsskole. 

Det følger av lov om kompensasjon for merverdiavgift § 4 Begrensninger at det ikke ytes 
kompensasjon for merverdiavgift når virksomheter som nevnt i § 2 første ledd bokstav a og b 
driver økonomisk aktivitet og denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter 
som ikke er kompensasjonsberettiget.

Slik vurdering er ikke fremlagt per i dag, og vi ber om at vurdering fremlegges før kontroll av 
termin 6 for 2019.

Årsavslutningen
Før vi avlegger revisjonsberetningen vil vi ved behov avvikle et møte mellom ledelsen og 
revisjonen hvor vi gjennomgår utkast til årsavslutningsbrev og utkast til revisjonsberetning 
for 2019. Vi vil komme tilbake til tidspunkt senere.

Vi minner om at frist for avleggelse av årsregnskapet er 15. februar og frist for avleggelse av 
årsberetning 31. mars. Dersom disse fristene overholdes vil vi avgi vår revisjonsberetning 
innen fristen 15. april.

Løten, 6. november 2019

Tommy Pettersen
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Hanne Mette Rusten
regnskapsrevisor
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Kopi: kontrollutvalget
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SAK E-34/20 – DISKUSJON OM MOTTATT KOPI AV BREV FRA KMD. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Vedlegg:  
 

 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget er kjent med at det har kommet et brev fra KMD, som svar på en 

henvendelse fra varsleren. Kontrollutvalget tar en diskusjon i møtet om hvordan de skal 

håndtere denne saken. 
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