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BREV NR 3 TIL KONTROLLUTVALGET – REVISJONSBERETNING MED OMTALE AV ANDRE 

FORHOLD 

 
Revisjonen har den 19. april 2022 avgitt revisors beretning om uttalelse om revisjon av årsregnskap til 
Hitra kommune for 2021. Denne inneholder omtale av andre forhold. 
 
Vi omtalte følgende i revisjonsberetningen om andre forhold: 
Vi har mottatt utfylt skjema RF 1022 Lønns- og pensjonskostnader 2021 for signering. Skjema for 
lønns- og pensjonskostnader skal vise at det er samsvar mellom lønnsutgiftene i årsregnskapet og 
innberettede beløp. Hita kommune har foretatt utbetaling av godtgjørelse som vi mener skulle vært 
behandlet som lønn i regnskapet. Utbetalingene er ikke innberettet på a-melding og inngår ikke på 
skjema RF 1022, vi finner derfor at vi ikke kan signere skjema RF 1022. 
 
I forbindelse med revisjon ble det funnet utbetalinger av godtgjørelse på ca.kr 850 000 som var gjort 
uten at det forelå faktura fra mottaker. Kommunen la imidlertid frem en oppdragsavtale som de oppga 
at utbetalingene var foretatt på grunnlag av. Revisjon vurderte på bakgrunn av informasjonen som 
forelå at dette mest sannsynlig var lønnsutbetalinger som skulle vært lønnsinnberettet, og tok dette 
opp med Hitra kommune. Kommunen innhentet juridisk vurdering fra advokat, som var enig i 
revisjonen sin vurdering. 
 
Kommunen innhentet også en veiledende uttalelse fra skattekontoret som konkluderer med at det 
foreligger et arbeidstakerforhold og at kommunen plikter å beregne og betale arbeidsgiveravgift etter 
folketrygdlovens § 23-2 på utbetalingene. Skattekontoret angir videre at kommunen har 
innberetningsplikt etter skatteforvaltningslovens § 7-2. 
 
Kommunen har likevel valgt å ikke behandle utbetalingene som lønn i regnskapet og heller ikke 
innberettet utbetalingene som lønn på a-melding. 
 
På bakgrunn av forholdet omtalt ovenfor, har vi avgitt en revisjonsberetning som avviker fra 
normalberetning der vi omtaler andre forhold i siste avsnitt vedrørende at vi ikke har signert skjema RF 
1022 Lønns- og pensjonskostnader 2021 for Hitra kommune. 
 
 

Brekstad den 19.april 2022 
 
Monica Nordvik Larsen 
oppdragsansvarlig revisor 
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