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VEDR REGNSKAP 2O2O

lnnledning
Vi viser til revisjonsberetning for Frøya kommunes regnskap for 2020 som er en normalberetning

I dette brevet har vi tatt inn en del mindre vesentlige forhold som vi mener dere bør se på.

Finans:
Vi har foretatt kontroll av at kommunen har etterfulgt reglene om beregning og betaling av
minimumsavdrag iht. kommunelovens $ 14-18. Beregningen av minste tillatte avdrag viser kr.
34.404.039, mens kommunen har betalt avdrag på kr. 31.362.372. Manglende betaling av avdrag på
kr. 3.041.667 er bokført i kommunens regnskap.

Yi $ør oppmerksom på at kommunen skal betale avdrag tilsvarende beregnet min.avdrag. Manglende
innbetaling av avdrag må betales i2021.

Det ble også avdekket bokførte mottatte avdrag på utlån til næringsformål med kr.7.475.000. Beløpet
er knyttet til diverse forskutteringer Frøya har gjort opp mot ñTlkeskommunen og Statens Vegvesen på
ulike veiprosjekter. lforbindelse med at Frøya kommune sendte faktura på dette i2020, ble disse
bokført som mottatte avdrag i drift. Vigjør oppmerksom på at dette nok gjelder forskutteringer som er
bokført i investeringsregnskapet og at tilsvarende inntekter også da må bokføres i

investeringsregnskapet. I forbindelse med kontrollen har vi funnet at i hvert fall forskutteringer på til
sammen 5.750.000 hører hjemme i investering.

Vi ber derfor om at kommune foretar en gjennomgang av disse forskutteringene for å prøve å finne ut
om resterende forskutteringer opprinnelig også ble bokført i investeringsregnskapet. Gjennomførte
posteringer i 202O-regnskapet må deretter korrigeres i 2021 basert på reglene om korreksjoner av
tidligere års feil.

lnntekter
Vår gjennomgang av inntektene knyttet til Legekontoret og Kultur viser at det ikke foreligger egne
avstemminger av disse. Da det her er snakk om kontantomsetning (betaling via Vipps og betalingskort
anses også som kontantsalg), ber vi om at det etableres rutiner for dette i 2021.

B ev i I g n í n g sove rs i kte r
Vår gjennomgang viser at kommunen ikke har utarbeidet bevilgningsoversiktene helt i tråd med
kravene i ny kommunelov.



Bevilgningsoversikten etter $ 5-4, 2.ledd skal ifølge veileder for Budsjett- og regnskapsforskriften vise
en spesifikasjon over hvor stor andel av samlede overføringer til investering, avsetninger til og bruk av
fond som er knyttet til de enkelte budsjettområdene. Slik oversikten foreligger for 2020 er disse
postene bare trukket ut og ikke spesifisert i bevilgningsoversikten.

Avslutning
Vi ber om skriftlig svar på dette notatet innen 21.05,2021

Med vennlig hilsen
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