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Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2020, Stjørdal kommune

1. Innledning
Vi viser til revisjonsberetningen for Stjørdal kommunes regnskap for 2020, datert 12. 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 og
eventuelt oppfølging av 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 Stjørdal 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 Nye budsjett og regnskapsoppstillinger
Det er for regnskapsåret 2020 tatt i bruk nye regnskapsskjema etter ny kommunelov med forskrift. Vi
har forståelse for at det kan være krevende, og har noen tips til forbedring til neste år:
•

I oppstillingene i årsregnskapet skal det så langt som mulig gis henvisninger fra
regnskapsposter til tilhørende note ihht. § 5-15 i budsjett og regnskapsforskriften.

•

Bevilgningsoversikt investering etter andre ledd (tidligere b-skjema, investeringer pr område)
skal egentlig vise linjene 1-4 i bevilgningsoversikt etter første ledd spesifisert hver for seg. Det
vil også ha en større informasjonsverdi for brukerne av regnskapet.

•

Dette er ikke noe revisjonen har noe med, men vi ser at det i årsrapporten kommenteres
resultat og avvik mot budsjett på områdene brutto, mens det i budsjett og regnskapsskjema
etter andre ledd budsjetteres og rapporteres netto. I forbindelse med kommende
omorganisering i kommunen må man uansett utarbeide nye bevilgningsoversikter etter andre
ledd, og hvis man ønsker å budsjettere og rapportere brutto, har man en mulighet for å gjøre
den endringen i de nye skjemaene.

Vi vil avslutningsvis si oss fornøyd med at vi nå kan konstatere at Stjørdal Museum KF er avviklet.
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