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REVISJONSNOTAT 2020
Vi vil i revisjonsnotatet ta opp mindre vesentlige forhold som ikke har medført omtale i revisors
beretning. Det er avlagt en normalberetning datert 15.4.2021.
Nye forskriftsmessige skjema 2020
Årsregnskapet er avlagt i henhold til de nye forskriftsmessige skjemaene, med unntak av spesifikasjon
etter forskriftens § 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner.
Her er det satt opp en spesifikasjon vedrørende driftsregnskapet men det mangler en tilsvarende
spesifikasjon for investeringsregnskapet.

Nye bestemmelser vedrørende avleggelse av årsregnskap fom 2020
I regnskapet for 2020 har kommunen brukt av disposisjonsfond i investering for inndekning av
egenkapitalinnskudd KLP på kr 502 357. Etter nye bestemmelser 2020 er det ikke lengre anledning til
å bruke disposisjonsfond til finansiering av investeringer. Samme finansieringsmåte er det budsjettert
med i opprinnelig budsjett 2021. Økonomisjefen opplyser at det skal legges frem en budsjettendring
nå i mai for å innrette budsjettet etter de nye bestemmelsene.

Årsberetning 2020
Rapporteringen på enhetsnivå samsvarer ikke med sum bevilgninger drift netto. Årsaken er at i det
tallmaterialet som rapporteres fra enhetene, inngår bruk og avsetning av fond på de enkelte
rammeområdene. Det må legges opp til en lik rapportering som samsvarer med regnskapstallene. Slik
vi forstår det, har det med hvordan oppbyggingen av rapporten som er grunnlaget for enhetene, er satt
opp.

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
I § 5-15 siste ledd står det følgende
Notene skal nummereres. I oppstillingene i årsregnskapet skal det så langt som mulig gis henvisninger
fra regnskapsposter til tilhørende note.
Vi vil nevne at henvisninger ikke er gjennomført i årsregnskapet, verken i økonomisk oversikt eller i
balanseregnskapet.

For lite avsatt og utgiftsført påløpte renter
Det er bokført for lite påløpte renter kr 52 216. Noe som en følgefeil av for lite bokført i 2019.

Med vennlig hilsen

Heidi Galguften
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