
Presentasjon revisjon av 
årsregnskap 2019

Med en kort gjennomgang av de sentrale momentene 

i kommuneregnskapet

Knut Tanem



Revisjon av årsregnskapet for Meråker kommune

• Årsregnskapet mottatt 22. april

• Årsberetning 23. april

• Revisjonsberetning avgitt 12. mai

• Årsregnskap 2019 etter gammel kommunelov og forskrift

• Kommuneregnskapet- et bevilgningsregnskap. Endelig regnskap viser 
avvik mot budsjett (politikernes prioriteringer) 



Punkter i revisjonsnotat 2018

• Årsberetning, avvik kommentert på annet nivå enn pliktige skjema. 
Noe mangelfullt om internkontroll

• Dokumentasjon, ønske om elektronisk lagring. 

• Avstemminger, på flere områder. De fleste mangler kommer igjen i 
2019 regnskapet

• Selvkost, overskudd oppmåling ikke på fond. Oppfølging negative fond 
på memoriakonti. 



Punkter i revisjonsnotat 2019

• Avstemminger, stort sett det samme som for 2018, pluss noen 
mangler i noter.

• Brudd på fullmakt, avskrevet kommunale krav ut over fullmakt

• Kalkulatoriske renter, feil linking i regnskapsskjema

• Skillet drift investering, reasfaltering vurdering mot KRS 4 og evt feil 
korrigeres i nytt år

• Manglende periodisering av inntektsutjevning

• For sent avlagt regnskap og årsberetning



Økonomisk oversikt drift

• 3,1% av driftsinntekt

• Netto avsatt bundne fond 
kr 1.303.380

• Netto korr for bundne
fond 2,7%

• Overført til investering

• Netto friemidler avsatt
149.999 til dispfond (ihht

budsjett) 



1A

• Frie inntekter

• Finans inntekt/utgift

• Avsetning og bruk av 
fond og fjorårsresultat

• Overførng til investering

• Igjen til drift

• Faktisk brukt i drift

• Mindreforbruk (til
fordeling drift minus 
faktisk brukt) 



1B

• Mangler fjorårstall og 
opprinnelig budsjett

• Hvordan B-skjemaet settes 
opp vedtas av 
kommunestyret

• Regnskap skal avlegges likt 
med vedtatt budsjett

• Ansvar/funksjon

• Netto/brutto

• Avvik og årsak overlates til 
kommunedirektøren



2A

• Øverste linje som skal 
spesifiseres i 2B 

• Mottatt ekstraordinære 
avdrag på utlån avsatt 
bundet fond

• Bruk av bundet fond for 
innbetaling avdrag



2B

• Mangler fjorårstall og 
opprinnelig budsjett 

• Hvordan B-skjemaet settes 
opp vedtas av 
kommunestyret

• Regnskap skal avlegges likt 
med vedtatt budsjett



Balanse eiendeler

• Pensjonsmidler 39,5% 
av anleggsmidler

• Premieavvik 



Balanse Egenkapital

• Disposisjonsfond- frie midler
som kommunestyret kan
vedta bruk av både i drift og
investering (13,3%)

• Kapitalkonto, viser
egenkapitalfinansiering av 
anleggsmidler

• Endring i regnskapsprinsipp
er “gamle” endringer av 
prinsipp for periodisering der 
resultat effekt ble vedtatt
“gjemt” I balansen slik at 
stortinget slapp å finansiere
det. 



Balanse Gjeld og memoriakonti

• Pensjonsforpliktelse 54% 
av langsiktig gjeld

• Memoriakonti –
“huskeliste” 
Ubrukte lånemidler =mer
lån tatt opp en brukt til
finansiering i 
investeringsregnskap
Negative selvkostfond



Tanker til oppsummering

• Sårbart med lite miljø på økonomi

• Manglende oppfølging av revisjonsnotat 2018

• Utfordringer med system og kontrollspor er generelt for alle 
kommuner

• Hjemmekontor har løftet frem bruken av elektroniske løsninger for 
møter og utveksling av informasjon

Spørsmål? 


