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Kontrollutvalgets uttalelse om Akershus fylkeskommunens årsregnskap 
for 2019 
 

Kontrollutvalget har i møte 22. april 2020 behandlet Akershus fylkeskommunes (AFK) 
årsregnskap for 2019.  

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet for 2019, 
revisjonsberetningen fra Viken fylkesrevisjon av 6. april 2020, fylkesrevisjonens ”Redegjørelse 
til Akershus fylkeskommunes årsregnskap for 2019” og fylkesdirektør for finans og 
administrasjons årsberetning (årsrapport) for 2019.  

I tillegg har ansvarlig revisor og fylkesrådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger.  

Akershus fylkeskommunes årsregnskap for 2019 er avlagt med et regnskapsmessig 
overskudd/mindreforbruk på kr 194 750 062,58, og et netto driftsresultat på kr 420 650 
552,99. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på kr 130,5,6 mill. kroner i henhold til 
revidert budsjett. 

Fylkestinget har de siste årene benyttet utbytte fra Akershus Energi AS for å balansere 
fylkeskommunens driftsbudsjett. For 2019 ville AFK med samme aktivitetsnivå, avlagt et 
regnskapsresultat på ca. 35 mill. kroner, uten utbyttet på 160 mill. kroner fra energiselskapet. 
Dette er et forhold man må ta hensyn til ved fastsettelse av fylkeskommunens fremtidige 
aktivitetsnivå inn i Viken fylkeskommune. Det er positivt at fylkeskommunen ikke har vært 
avhengig av aksjeutbyttet til daglig drift av fylkeskommunen. 

Budsjettdisiplinen synes å være god i fylkeskommunens virksomheter. For de fleste 
programområder har rapporteringen gjennom året vært forsiktig. Fylkesrådmannen 
rapporterte etter 2. tertial om et regnskapsmessig mindreforbruk på 147,1mill. kr. Med 
henvisning til tilbakerapportering til fylkestinget, mener kontrollutvalget at fylkesrådmannen 
har gitt en forsvarlig tilbakemelding til fylkestinget om den økonomiske situasjonen gjennom 
året.  
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Fylkeskommunen finansierer en vesentlig del av investeringene med egenkapital, bompenger 
og belønningsmidler. Lånegjeld pr. innbygger utgjør, ca. 6 300,- kroner pr. innbygger. Det er 
en økning på kr 100,- pr. innbygger fra 2018.  

Til sammenlikning er lånegjelden i Østfold fylkeskommune ca. 7 600,- kroner pr. innbygger 
(regnskap 2019) og i Buskerud ca. 11 800,- kroner pr. innbygger (regnskap 2019).  

Årsregnskapet viser at fylkeskommunen fortsatt finansierer store deler av investeringene med 
egenkapital. Dette er positivt og bidrar til at fylkeskommunens lånegjeld forholder seg relativt 
stabil og at den totalt sett ikke er urovekkende høy. 

Kontrollutvalget mener fylkesrådmannen gjennom budsjett og regnskap og 
økonomirapportering viser at det blir lagt vekt på en forsvarlig og sunn drift av Akershus 
fylkeskommune.  

Kontrollutvalget vil under henvisning til de foreliggende dokumenter gi uttrykk for følgende 
som er utdypet i Viken fylkesrevisjons redegjørelse til regnskapet, punkt 3.2 og 6:  

Investeringsregnskapet (punkt 3.2) - Når det gjelder avslutning av investeringsregnskapet er 
det utgiftsført ca 1 256 mill. kroner i anleggsmidler, mens det er budsjettert med ca. 1 293 
mill. kroner. Totalt sett er det godt samsvar mellom justert budsjett og regnskapsførte 
investeringer. Det har gjennom året vært god kommunikasjon mellom fylkesrådmannen og 
fylkestinget om endringene i investeringene, og årsaken til disse. Regulert budsjett er i 
samsvar med gjeldende bestemmelser justert til faktisk aktivitet i regnskapsåret.  

Merverdiavgiftskompensasjon – Kontrollutvalget mener at fylkeskommunen har grepet tak i 
utfordringen knyttet til problemstillinger omkring momskompensasjon og merverdiavgift på 
en god måte. Det er kommunisert med skatteetaten og stilt en rekke spørsmål til 
momskompensasjon og merverdiavgift. De fleste forholdene rundt dette er lukket. Det 
forutsettes at fylkesrådmannen fortsatt vil ha fokus på korrekt ivaretakelse av merverdiavgift 
og bestemmelsene om kompensasjon for merverdiavgift. Kontrollutvalget ser positivt på 
fylkesrådmannens håndtering av denne saken.  

Internkontroll – Også i år er det avdekket forhold som går på mangelfull etterlevelse av 
sentrale og lokale bestemmelser og retningslinjer/avtaler.  

Kontrollutvalget legger til grunn at Viken fylkeskommune vil utarbeide felles rutiner som 
sørger for en tilfredsstillende internkontroll på lønnsområdet i 2020.  

Kontrollutvalget vil følge nøye med på videreutviklingen av Visma InSchool (VIS), slik at dette 
systemet er i tråd med lokale rutiner og lov og forskrift.  

Fylkesrådet har fortsatt behov for å presisere overfor fylkeskommunens virksomheter og 
ansatte at gjeldende rutiner, retningslinjer mv. skal følges.  

Lønnsområdet – Fylkesrevisjonen har avdekket mangler i forhold til bokføringslovens 
dokumentasjonskrav ved revisjon av lønnsutgifter som blir generert fra systemet Visma 
InSchool. Dette er forhold som er tatt opp i brevs form. Fylkesrevisjonens kontroller på 
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lønnsområdet i 2019 viser at det har vært flere brudd på fylkeskommunens rutiner og 
retningslinjer, attestasjons- og anvisningsreglementet.  

Ut over ovennevnte og det som fortløpende er levert fylkestinget i form av rapporter fra 
kontrollutvalget i 2019, har kontrollutvalget ikke merknader til Akershus fylkeskommunes 
regnskap for 2019.  

Kontrollutvalget foreslår at fylkestinget vedtar følgende punkt som tillegg til 
fylkesrådmannens forslag til innstilling i regnskapssaken for 2019:  

Fylkestinget ber fylkesrådet følge opp/ arbeide videre med punktene om: -merverdiavgift, -
internkontroll, lønnsområdet i henhold til kontrollutvalgets uttalelse i møtet 22. april 2020. 

Vennlig hilsen 

Kari Sofie Bjørnsen 

kontrollutvalgsleder 

 

 

 

Kopi: Fylkesrådet 

 

 

 

 


