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Frosta kommune – løpende revisjon
• Lønn

• Oppdatering av tidligere kartlagte rutiner
• Detaljkontroll fast og variabel lønn

• Innkjøp
• Oppdatering av tidligere kartlagte rutiner
• MVA-komp. kontroller
• Skille drift/investering

• Inntekter
• Kartlegging og oppdatering av tidligere kartlagte rutiner
• Test av kontroll på kommunale avgifter
• Analytiske kontroller

• Finans
• Bankavstemming som en del av test av kontroll

• Diverse
• Gjennomgang av møteprotokoller
• Kontroll av budsjett i regnskapssystem mot vedtatt budsjett og budsjettendringer
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netto driftsresultat
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Revisjon i årsoppgjøret

• Kontroll av mottatt regnskap og noter
• Avstemmer balansekontoer mot dokumentasjon
• Kontroll/avstemming av vesentlige inntekter mot ekstern 

dokumentasjon
• Periodisering av inntekter og utgifter
• Kontroll av RF 1022, innrapportert lønn mot regnskap
• Kontroll av dokumentasjon vesentlige avsetninger til bundne fond
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Frosta kommune - årsregnskapet

• Regnskap med noter avlagt 22.02.22

• Lite feil avdekket gjennom revisjonen
• Avlagt regnskap i samsvar med nye budsjett- og regnskapsforskrifter
• Obligatoriske noter avlagt
• Konsolidering ikke aktuelt for 2021
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Årsberetningen

• Avlagt 31.03.22
• Lovpålagte forhold omtalt tilstrekkelig
• Regnskapsopplysninger er konsistent med revidert regnskap
• Både vesentlige beløpsmessige budsjettavvik og vesentlige avvik på 

budsjettpremissene er redegjort for i årsberetningen.
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Revisors uttalelse – konklusjoner

• Årsregnskap og konsolidert regnskap avlagt i samsvar med lov og forskrift

• Uttrykk for økonomisk virksomhet og stillingen ved årsskifte iht. god kommunal 
regnskapsskikk

• Ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon

• Opplysninger i årsberetning om årsregnskapet er konsistente med 
årsregnskapet og pliktig informasjon tilstrekkelig redegjort for

• Attestasjonsoppdrag vedr kommunens redegjørelse for vesentlige 
budsjettavvik, enten beløpsmessige avvik eller avvik som skyldes avvik fra 
budsjettpremisser
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Revisjonsberetningen 2021

• Revisjonsberetningen dekker 
• Årsregnskapet
• Årsberetningen
• Forenklet etterlevelseskontroll budsjett og budsjettavvik

• Ikke funnet forhold som må påpekes i revisjonsberetningen for 
2021
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