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Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2020, Meråker kommune

1. Innledning
Vi viser til revisjonsberetningen for Meråker kommunes regnskap for 2020, datert 30. 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 Meråker kommune»
For sent avlagt regnskap og årsberetning
Kommunedirektøren har ikke avgitt et årsregnskap og årsberetning for Meråker kommune 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 Periodisering inntektsutjevning
Vi registrerer at inntektsutjevning utbetalt i februar 2021, men som tilhører regnskapsåret 2020 kr
488 356 er ført på feil år. Samme periodiseringsfeil feil forrige år også.

3.2 Avstemminger
Vi registrerer at det for en del områder er enten manglende, eller mangelfulle avstemminger og
oppfølging. Det gjelder blant annet for følgende områder:
• Avvik arbeidsgiveravgift på akkumulert premieavvik
• Oppfølging av kommunens kundemasse. Det er ganske mange krav og etter hvert større
summer som gjelder eldre krav fra flere år tilbake. Er alle disse kravene reelle?
• Differanse mellom oppgave fra Lindorff og bokført i kommunes regnskap vedrørende startlån
• Konto 21310001 er klassifisert feil i balansen. Er skyldig merverdiavgift, og er klassifisert som
fordring.
3.3 Selvkostfond
Selvkostfond på avløp har de siste fem årene bygget seg opp, og er nå 83% av årets gebyrgrunnlag.
Tidligere retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 og den nye
selvkostforskriften stiller krav til at man senest i det 5. året etter at et overskudd på selvkostområdet er
avsatt på fond skal brukes til å dekke inn senere års merforbruk. Vi oppfordrer til at man ved
budsjettering og gebyrfastsettelse har fokus på å redusere selvkostfond avløp.
3.4 Nye budsjett og regnskapsoppstillinger
Det er for regnskapsåret 2020 tatt i bruk nye regnskapsskjema etter ny kommunelov med forskrift.
Meråker kommune har gjort en god jobb og i det alt vesentlige avlagt regnskapet i tråd med krav i ny
forskrift, men vi 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.

3.5 Kalkulatoriske renter og avskrivninger
Kalkulatoriske renter og avskrivninger er de renter og avskrivninger som er beregnet i selvkostkalkyle
og blir brukt for å få frem riktige kapitalkostnader i selvkostregnskapet. Dette er ikke faktiske renter og
avskrivninger, og skal derfor posteres/linkes slik i regnskapsskjemaene at både kalkulatoriske
kapitalkostnader og motpost kalkulatoriske kapitalkostnader blir linket til samme regnskapslinje og går
i balanse (viser et resultat på kr. 0,-). I både økonomisk oversikt etter art drift og bevilgningsoversikt
drift etter 1. ledd blir de kalkulatoriske rentene og avskrivninger lagt til på de ordinære avskrivningene.
Vi ønsker svar på dette revisjonsnotatet innen 25. mai 2021.
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