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REVISJONSNOTAT TIL REGNSKAPET FOR INDERØY KOMMUNE FOR 2019
1 Innledning
Vi viser til revisjonsberetning for Inderøy kommunes regnskap for 2019, datert 16.04.2020.
Årsaken til dette brevet er at vi i tillegg til revisjonsberetningen ønsker å gi enkelte kommentarer og
vurderinger til kommunens regnskap.
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 Inderøy 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 2019.

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 Ubrukte lånemidler
Disse utgjør pr. 31.12.19 kr. 64,5 mill. Siden investeringsbudsjettet er ettårig er intensjonen i
regelverket at man skal ha svært lite ubrukte lånemidler igjen ved årets slutt.
Før nye låneopptak gjennomføres bør størrelsen på ubrukte lånemidler og framdriften på prosjektene
vurderes slik at intensjonen i regelverket blir bedre oppfylt.
3.2 Periodisering inntekter
Det er i 2020 inntektsført 3 fakturaer på til sammen kr. 473.213 som gjelder 2019 som ikke ser ut til at
er blitt periodisert. Dette medfører at regnskapsmessig mindreforbruk i 2019 er tilsvarende for lavt. Det
er viktig at det også foretas periodiseringer av inntekter.

På ansvar 910 og 920 faktureres inntektene for 12 måneder pr år, men perioden det faktureres for er
f.eks som i 2019: desember 2018 – november 2019.
Det må foretas periodiseringer slik at det som føres på regnskapsåret gjelder januar – desember.

Vi ber om at avdekkede forhold blir fulgt opp i 2020 og ønsker tilbakemelding på hvilke kontroller som
vil bli gjort av kommunen knyttet til disse.
Frist for tilbakemelding settes til 29. mai 2020.
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