
 
 
 
 
 
Steinkjer kommune 
v/ kommunedirektøren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2020, Steinkjer kommune 

 

1. Innledning 

Vi viser til revisjonsberetningen for Steinkjer kommunes regnskap for 2020, datert 14. 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. 

 

I Steinkjer 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 Avsatt frie midler til bundet fond 

Steinkjer kommune mottok i 2020 kr 22 314 000 i reformstøtte fra Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet. Ubrukte midler kr 12 804 000 ble pr 31.12.2020 avsatt til bundet 

driftsfond. Reformstøtten var definert som frie midler, og det er ikke anledning til å binde frie midler. 

Det forutsettes at dette rettes opp i 2021.  

 

3.2 Balanseført premieavvik SPK  

Vi ser at bokført premieavvik fra Statens Pensjonskasse ikke er i samsvar med oppgave fra SPK med 

oppstilling av pensjonskostnader og nøkkeltall for regnskapsåret. Det blir da også feil i påløpt 

arbeidsgiveravgift på premieavviket. Dette er ikke vesentlige beløp, og påvirker ikke grunnlag for 

innrapportering av arbeidsgiveravgift som skal betales i året. Vi har derfor ansett det som tilstrekkelig å 

korrigere denne feilen i 2021.  
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3.3 Notehenvisning 

Det er for regnskapsåret 2020 tatt i bruk nye regnskapsskjema etter ny kommunelov med forskrift. 

Steinkjer kommune har gjort en god jobb og fått det meste på plass, men som forbedring til neste år, 

minner vi om kravet til notehenvisninger i § 5-15 i budsjett og regnskapsforskriften.  

 

3.4 Kortsiktig fordring  

Steinkjer kommune har i balansen en kortsiktig fordring på Steinkjerbygg AS på kr 65 800 000. Denne 

har stått uten bevegelse siden 2015 og man må nå ta en vurdering på om kravet er reelt. Hvis man 

anser kravet som reelt, må man enten innfordre beløpet eller få på plass en betalingsplan og 

omklassifisere fordringen til utlån. Hvis kravet ikke er reelt må man ta det ut fra fordring enten ved å  

avskrive kravet eller hvis man mener det er grunn for det som korrigering av tidligere feil.  

 

 

Vi ønsker svar på dette revisjonsnotatet innen 12. mai 2021.  

 

 

 

Malm 14. april 2021 
 
 
 
 

       
Knut Tanem       
statsautorisert revisor        
oppdragsansvarlig       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


