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Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2021, Osen kommune

1. Innledning
Vi viser til revisjonsberetningen for Osen kommunes årsregnskap for 2021, datert 19. april 2022.
Vi gjør oppmerksom på at det er revisjonsberetningen som skal følge regnskapet fram til behandling i
kontrollutvalg, formannskap og kommunestyret. 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 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 2021.
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 ledelsen bør være orientert om og/eller
følge opp.
3.1 Årsregnskap
Det er andre år med avleggelse av årsregnskap etter ny kommunelov med forskrift. Mye er på plass,
men ser noen forbedringspunkt til neste avleggelse av årsregnskap:
• I bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd skal investeringsutgiftene i linje 1-4 i
oversikt etter første ledd spesifiseres. I årsregnskap for 2021 er det ikke splittet i investeringer
i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, investeringer i aksjer og andeler og utlån
av egne midler. Det er i tillegg tatt med salg.
• I oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner drift er ikke
strykningsbestemmelsene fulgt. Antar at det har med budsjettert avsetning og bruk av
disposisjonsfond i bevilgningsoversikt andre ledd. Hvis man i bevilgningsoversikt drift etter

•

første ledd bevilger i linje 6 sum bevilgninger drift netto, og kun har avsetning og bruk av
bundne fond på områdene vil ikke dette bli et problem. Det er mulig å budsjettere med
avskrivninger på områdene, men man bør vurdere om det er hensiktsmessig å ta inn ikke
betalbare størrelser i en bevilgningsoversikt på budsjettområder. Det stiller større krav til
nøyaktighet i budsjettering av avskrivninger for at disse ikke skal gi et budsjettavvik.
Note 4 om garantier er ikke i tråd med krav i forskrift. Hvis man ikke er sikker på hva notene
skal inneholde, er det ulike maler på noter som sikrer riktige opplysninger, blant annet i
regnskapsmappa fra NKRF som dere mottar fra revisjon.

3.2 Avvik på kapitalkonto.
Avvik på kapitalkonto er også tatt opp i tidligere revisjonsnotat, og det er avklart hvordan dette skal
korrigeres. Vi ser at dette ikke er gjort pr 31.12.21 og oppfordrer til at dette blir gjort i løpet av 2022.
Det er i året en mindre feilføring i endring kapitalkonto, denne følges opp og korrigeres ut fra faktiske
forhold.
3.3 Planarbeid i investering
Som for 2020 stiller vi spørsmål om riktig vurdering på skillet drift investering for planarbeid. Det er
reguleringsplan Vingsand og hovedplan vann. Vi vet at det er sendt forespørsel til GKRS på saken og
evt korrigeringer tas når dette er avklart.

Hvis det er spørsmål til noen av punktene i dette revisjonsnotatet er det bare å ta kontakt.
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