
       
Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Orkland kommune 14.06.2022 11/22 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 21/279 - 8 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg 
Kommunedirektørens svar på forenklet etterlevelseskontroll 2021 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen 
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak (kommuneloven § 23-2 første 
ledd bokstav b). Som følge av dette ansvaret skal kontrollutvalget også påse at det 
gjennomføres forenklet etterlevelseskontroll av forvaltningen jf. kommuneloven § 24-9. 
 
På kontrollutvalgets møte 1. mars 2022 (sak 03/22) ble revisors attestasjonsuttalelse fra 
forenklet etterlevelseskontroll - justeringsreglene i merverdiavgiftsloven behandlet. 
 
Revisor konkluderte med at kommunen ikke har overholdt kravet om oppstilling av 
kapitalvarer for hele justeringsperioden for de gamle kommunene Meldal og Snillfjord 
(forskrift til merverdiavgiftsloven § 9-1-2) 
Kommunen har ikke utarbeidet dokumentasjon i tråd med forskrift til mva-loven §2-3-2. 
 
Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 03/22: 
1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 

vedtak for økonomiforvaltninge til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan 

kommunen vil oppfylle kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 med tilhørende 
forskrifter. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 20.04.2022. 

 
Kommunedirektørens oppfølging 
Kommunedirektøren har i brev av 06.06.2022 gitt en tilbakemelding til kontrollutvalget om 
hvordan kommunen vil oppfylle kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 med tilhørende 
forskrifter. 
 
Vurdering 
I sin tilbakemelding til kontrollutvalget så sier kommunedirektøren at det vil være en relativt 
ressurskrevende oppgave å finne de manglende opplysningene for Meldal og Snillfjord 
kommuner. Videre sier kommunedirektøren at det ikke er hensiktsmessig å prioritere 
ressurser til dette arbeidet fordi dette vil gå ut over andre arbeidsoppgaver og manglene ved 
dokumentasjonen vil ikke være til stede når vi kommer ut i 2023. 
 
Kommunedirektøren vil i løpet av juni 2022 ta en gjennomgang av kommunens bygg og 
anlegg og finne ut hvilke bygg/anlegg som leies ut slik at dokumentasjonskravet i lov og 
forskrift blir oppfylt. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha fokus på kommunedirektørens arbeid 
med å sikre at kravene i merverdiavgiftsloven kapittel 9 med tilhørende forskrifter følges. 
Saken legges derfor frem uten forslag til vedtak. 


