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VEDR REGNSKAP 2O2O

Innledning
Vi viser til revisjonsberetning for Midtre Gauldal kommunes regnskap for 2020 som er en
normalberetning. Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler som har betydning for
revisjonsberetn ingen.

Vi har i dette brevet tatt inn en del mindre vesentlige forhold som vi mener dere bør se på.

Budsjett:
Vår kontroll av budsjett viser at kommunen ikke har budsjettert med like store inntekter fra
mvakompensasjon som utgifter. Vi ber om at dette blir gjort fra og med 2021.

Roller:
Vi har gjennom vår revisjon avdekket at en faktura er blitt anvist av en person som også har styreverv i

bedriften fakturaen kommer fra. Selv om vi ikke har indikasjoner på at det i dette tilfellet er gjort noe
galt, ber vi om at kommunen etablerer rutiner som sikrer at deüe ikke skjer igjen.

lnvesteringer:
Gjennomgang av investeringsregnskapet i2018 og 2019 avdekket at Midtre Gauldal bokfører
investeringer på <<samleprosjekter>. Disse prosjektene inneholder ulike typer investeringer som burde
vært splittet i ulike prosjekt. Dette for å kunne holde oversikt over den enkelt investering både med
hensyn til at dette er investering jfr. kravene i KRS nr. 4 og for at disse skal kunne aktiveres korrekt.

Vi ber igjen om at dette blir fulgt opp i 2021.

lnntekter:
Revisor har foretatt noe kontroller knyttet til rutiner på inntektsområdet. Våre forespørsler viser at det
ikke gjennomføres dokumenterte kontroller av inntektene ute på enhetene. For å sikre god intern
kontroll vil vi anbefale at det månedlig gjøres kontroller av inntektene på enhetene for å sikre
fullstendighet av inntektene og at denne kontrollen dokumenteres.

Vi ber spesielt om at det blir utarbeidet kontrollrutiner innenfor plan, byggesak, EKT der
hovedmengden av <tilfeldig> fakturering foreligger. Bokføringslovens krav til sporbarhet krever at det
foreligger toveis kontrollspor mellom dokumentasjon, spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering
Det betyr at det må foreligge henvisninger til ordren eller grunnlag på utstedt faktura.



Lønn:
Revisor har også foretatt en kontroll av etablerte rutiner på lønnsområdet. Gjennomgangen viser at det
sendes ut rapporter for kontroll til enhetene, men at kontrollen ikke dokumenteres. Vi anbefaler at det
foretas en gjennomgang med enhetene slik at det blir etablert dokumenterte kontroller på området.

Avslutning
Vi ber om skriftlig svar på dette notatet innen 21.05.2020

Med vennlig hilsen

l)end^- HclÄ
Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Direkte I 950 22935 eller X wenche.holt@revisionmidtnorge.no


