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Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2018, Overhalla kommune

1. Innledning
Vi viser til revisjonsberetningen for Overhalla kommunes regnskap for 2018, datert 10. april 2019.
Vi gjør oppmerksom på at det er revisjonsberetningen som skal følge regnskapet fram til behandling i
kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre. Dette revisjonsnotatet er ment som en orientering og
eventuelt oppfølging av administrasjonen. Kopi av notatet vil bli oversendt kontrollutvalget til
orientering.
Revisjonsberetningen vil i samsvar med økonomiforskriftene bli oversendt direkte fra revisjonen til
formannskap og kontrollutvalg.

2. Forhold tatt opp i nummerert brev til kontrollutvalget
Ifølge forskrift om revisjon § 4 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i nummerert
brev til kontrollutvalget. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold som kan medføre
feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll.
I Overhalla kommune er det ikke avdekket vesentlige forhold av slik karakter, og vi har derfor ikke
utarbeidet nummerert brev til kontrollutvalget i forbindelse med revisjon av årsregnskapet for 2018.

3. Diverse forhold
I dette avsnittet tar revisjonen opp funn og synspunkter som ikke er så vesentlige at de er omtalt i
revisjonsberetningen eller nummerert brev, men som vi mener rådmannen bør være orientert om
og/eller følge opp.

3.1 Skillet drift investering
Prosjekt 497 Reguleringsplan er en driftskostnad som feilaktig er ført i investering. Etter avtale med
økonomisjef er vi enige om at dette, samt en mindre feilføring på prosjekt 537 Lekkasje blir korrigert i
nytt år. Vi ønsker kopi av korreksjonsbilaget når dette er utført.

Oppfølging
Vi ønsker svar på dette revisjonsnotatet innen 16. mai 2019.

Med vennlig hilsen

Knut Tanem
registrert revisor
oppdragsansvarlig
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