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v/ kommunedirektøren 
 
 
 
 
 
 
 
Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2020, Levanger kommune 

 

1. Innledning 

Vi viser til revisjonsberetningen for Levanger kommunes regnskap for 2020, datert 15. april 2021. 

 

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 til, 

og som grunnlag for oppfølging for administrasjonen. Kopi av notatet vil bli oversendt kontrollutvalget 

til orientering.  

 

Revisjonsberetningen vil i samsvar med kommuneloven bli oversendt direkte fra revisjonen til ordfører, 

kommunedirektør og kontrollutvalg.  

2. Forhold tatt opp i nummerert brev til kontrollutvalg 

Ifølge kommuneloven § 24-7 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 Levanger 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 2020. 

 

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 kommunedirektøren bør være orientert 

om og/eller følge opp.  

 

3.1 Skillet drift investering 

Ved kontroll på skillet mellom drift og investering har vi funnet noen prosjekter som fremstår som 

driftskostnad og ikke investering. Deler av dette er det enighet om, og kommunen har korrigert, men 

det gjenstår to prosjekt på vei, et på asfaltering der fakturagrunnlag viser at det i all hovedsak er 

reasfaltering med slitelag. Det er også et annet prosjekt på utbedring forsterkning av kommunale veier, 

der det er mye grøfte rensk på mange forskjellige veier, og fremstår som vedlikehold og driftskostnad. 

Vi ber om at kommunen tar en vurdering på disse prosjektene på nytt, og at man for fremtiden 

vurderer skillet drift investering iht. KRS 4.  

 

På slutten av året er det kommet en faktura på kommunal andel gang og sykkelvei. Dette er et 

anleggsbidrag til andres prosjekt, men vi ser at også dette er aktivert. Hvis kommunen mener dette er 

kommunens anleggsmiddel og skal være i Levanger kommune sin balanse ber vi om dokumentasjon 

på dette. Hvis det ikke er kommunens eiendom ber vi om at dette korrigeres i 2021.   
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3.2 Nye regnskapsoppstillinger  

Det er for regnskapsåret 2020 tatt i bruk nye regnskapsskjema etter ny kommunelov med forskrift. 

Levanger kommune har gjort en god jobb og fått det meste på plass, men som forbedring til neste år, 

kan bevilgningsoversikt drift etter andre ledd vise netto avsetning og bruk av fond pr budsjettområde.  

 

 

 

Vi ønsker svar på dette revisjonsnotatet innen 12. mai 2021.  

 

 

 

Malm 15. april 2021 
 
 
 
 

       
Knut Tanem       
statsautorisert revisor        
oppdragsansvarlig       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


