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Kontrollutvalgets uttalelse til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 
2019 
 

Kontrollutvalget har i møte 22. april 2020 behandlet Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 
2019.  

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet for 2019, 
revisjonsberetningen fra Viken fylkesrevisjon av 6. april 2020, fylkesrevisjonens redegjørelse 
til Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 2019 og fylkesrådmannens årsberetning for 2019. 
I tillegg har revisor og fylkesrådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. Østfold fylkeskommunes årsregnskap for 2019 er avlagt med et 
overskudd/mindreforbruk på kr 138 444 848,14, og et positivt netto driftsresultat på kr 48 
890 182,01. Det var budsjettert med et positivt netto driftsresultat på kr 44 788 244,00.  

Kontrollutvalget vil under henvisning til de foreliggende dokumenter gi uttrykk for følgende: 

• Langsiktig gjeld - Økonomiplanen for 2018 – 2021 viser at fylkeskommunen også i årene 
fremover vil ha behov for å finansiere deler av investeringene med låneopptak. Planlagte 
investeringer i årene fremover kan raskt endre denne situasjonen. Årsregnskapet viser at 
fylkeskommunen finansierer deler av investeringene med egenkapital. Dette er en positiv 
situasjon som bidrar til at fylkeskommunens lånegjeld forholder seg stabil. Renter og avdrag 
er betydelige utgifter som har stor innvirkning på fylkeskommunens handlefrihet inn i Viken 
fylkeskommune. 

• Investeringsregnskapet - Når det gjelder investeringsregnskapet er det et avvik på ca 257 
mill. kroner mellom regulert budsjett og regnskap per 31.12.2019. I henhold til gjeldende 
bestemmelser for budsjettering og avslutning av investeringsregnskapet skal budsjettet 
reguleres til forventet aktivitet i året. For en del investeringsprosjekter burde budsjettet vært 
redusert vesentlig. Årsaken til den betydelige mindreutgiften er tomt til ny videregående 
skole samt investeringer innenfor fylkesveier er vesentlig mindre. Ubrukte lånemidler utgjør 
per 31.12.2019 ca 212 mill. kroner. Kontrollutvalget merker seg at det er stor differanse 
mellom låneopptak og investeringer.  

• Finansforvaltning - Det ble vedtatt nytt ”Reglement og fullmakt for Østfold fylkeskommunes 
finansforvaltning” i 2016. Fylkesrevisjonen mener at fylkesrådmannen har holdt seg innenfor 
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de økonomiske rammer og den finansielle risiko som fremgår av fylkeskommunens reglement 
og fullmakt når det gjelder finansplasseringer i 2019, og rapportert til fylkestinget som 
foreskrevet. Fylkeskommunen hadde ved utløpet av året plassert ca. 632 mill. kroner i ulike 
obligasjoner og fond. Omfanget av plasseringer er betydelig og fylkesrådmannen har 
redegjort for disse i sin årsberetning. De er i tillegg omtalt i note nr 12 til regnskapet. En 
oversikt over «Eksterne lån og «Rentesikring» fremgår i note 13 og 14.  

• Intern kontroll - Fylkesrevisjonen har i løpet av året hatt kontakt med fylkesrådmannen om 
tiltak som kan bedre internkontrollen og redusere risikoen for misligheter. Fylkesrådmannen 
har etablert overordnet styringssystem som skal sikre ivaretakelse av internkontrollarbeidet 
på et overordnet nivå også i virksomhetene. I forbindelse med regnskapsrevisjonen i 2019 er 
det avdekket mangler på etterlevelse av retningslinjer.  

Kontrollutvalget viser forøvrig til det som fremgår av revisors redegjørelse til Østfold 
fylkeskommunes årsregnskap for 2019 og forutsetter at fylkesrådmannen følger opp de 
forhold som er påpekt i denne. 

 

Vennlig hilsen 

Kari Sofie Bjørnsen 
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