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Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2020, Åfjord kommune 

 

1. Innledning 

Vi viser til revisjonsberetningen for Åfjord kommunes regnskap for 2020, datert 29. 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. 

 

Grunnlag for «Nummerert brev nr. 1 – til kontrollutvalget i Åfjord kommune»  
For sent avlagt regnskap og årsberetning 

Kommunedirektøren har ikke avgitt et årsregnskap og årsberetning for Åfjord kommune samt konsolidert 
årsregnskap for regnskapsåret 2020 innen fristen som følger av forskrift om årsregnskap og 
årsberetning. Vi har følgelig ikke vært i stand til å utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk innen fristen for å avgi revisjonsberetningen 15. april, jfr. kommunelovens 
§ 24-8. 
 
Vi pliktet derfor å avgi negativ beretning på fristen for å avgi revisjonsberetning den 15. april 2021. 
Den negative revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når vi har fått tid til å gjennomføre de 
revisjonshandlinger vi finner nødvendig for å bekrefte årsregnskapet.  
 

 

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 Reformstøtte til sammenslåtte kommuner 

Åfjord kommune mottok i 2020 kr 5 578 000 i reformstøtte til sammenslåtte kommuner fra Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet. Dette var frie midler, men de ble avsatt til bundet driftsfond. 

Kommunen har ikke mulighet for å binde frie midler, og vi forutsetter at dette korrigeres i 2021.  
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3.2 Renteberegning selvkostfond 

Ved kontroller av selvkostområdet kom vi over postering på renteberegning av selvkostfond for 2019. 

Selvkostfond ble renteberegnet i Momentum for 2019, så dette er feil. Selvkostforskriften § 7 

Korrigering av tidligere års feil, presiserer at feil som har vært til gunst for brukerne av tjenesten ikke 

skal korrigeres, men dette gjelder ikke for avfallsgebyrer etter forurensningsloven § 34 første ledd. Det 

vil si at renteberegning av selvkostfond for vann, avløp, byggesak og feiing ikke kan korrigeres, men at 

renteberegning av fond for tømming av septiktanker skal korrigeres. Dette tas i selvkostberegning for 

2021.  

 

3.3 Kapitalkonto 

Ved avstemming av kapitalkonto for kommunekassa fremkom et lite avvik. Dette var uvesentlig i seg 

selv, men det kan følges opp slik at avstemming av kapitalkonto pr 31.12.2021 stemmer.  

 

Fornybarsenteret Åfjord KF fører regnskap etter regnskapsloven, og regnskapet omarbeides til 

kommunale regnskapsprinsipper før konsolidering av regnskapet. Vi kan ikke se at egenkapitalen er 

omarbeidet med kapitalkonto, og anbefaler at dette gjøres ved omarbeiding av regnskap for 2021.  

 

 

 

Vi ønsker svar på dette revisjonsnotatet innen 25. mai 2021.  

 

 

 

Malm 30. april 2021 
 
 
 
 

       
Knut Tanem       
statsautorisert revisor        
oppdragsansvarlig       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


