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Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2020, Osen kommune

1. Innledning
Vi viser til revisjonsberetningen for Osen kommunes regnskap for 2020, datert 29. mars 2020.
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 og
eventuelt oppfølging av administrasjonen. Kopi av notatet vil bli oversendt kontrollutvalget til
orientering.
Revisjonsberetningen er i samsvar med kommuneloven oversendt direkte fra revisjonen til ordfører
med kopi til kontrollutvalg og kommunedirektør.

2. Forhold tatt opp i nummerert brev til kontrollutvalget
Ifølge kommuneloven § 24-7 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i nummerert brev
til kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel
forhold som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern
kontroll.
I Osen kommune er det ikke avdekket vesentlige forhold av slik karakter, og vi har derfor ikke
utarbeidet nummerert brev til kontrollutvalget i forbindelse med revisjon av årsregnskapet for 2020.

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 Planarbeid i investeringsregnskapet
I investeringsregnskapet er det to prosjekter som går på planarbeid. Det er hovedplan vann og
reguleringsplan Vingsand. Revisor er av den oppfatning at planarbeid er en driftskostnad, men
kommunens innleide fagpersoner innen selvkost er av en annen oppfatning, og kommunen har sendt
forespørsel til GKRS (Foreningen for god kommunal regnskapsskikk) for å få en avklaring på
spørsmålet. Vi avventer derfor svaret fra GKRS, og hvis det viser seg at planarbeid er en
driftskostnad, tas det en korrigering av dette i 2021.

3.2 Kapitalkonto
Viser til tidligere års notat der samme forhold er tatt opp. Saldo på kapitalkonto har et avvik fra tidligere
år på kr. 1,8 mill. Det viser seg at dette er så gammelt at man ikke klarer å finne årsaken til avviket.
Vi er enige om hvordan dette skal korrigeres slik at avstemming av kretsløp stemmer, men av ulike
årsaker er ikke dette gjort i 2020, men tas nå i 2021. Dette vil ikke få noen resultateffekt.

Oppfølging
Vi ønsker svar på punktene tatt opp i dette revisjonsnotatet når svar fra GKRS foreligger.

Malm, 30. mars 2021

Knut Tanem
statsautorisert revisor
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