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Svar på årsoppgjørsbrev for Malvik kommunes revisjon av regnskap 2021 
 

Vi takker for gode innspill og kommenterer nedenfor det enkelte forhold som er kommentert i 

årsoppgjørsbrevet. 

Inntekter 

Malvik kommune jobber med å få bedre kontroll på inntekter, og særlig på eiendomssiden. I 

2022 vil det bli ansatt en eiendomsforvalter som også vil jobbe med å få på plass rutiner knyttet 

til avtaleoppfølging og utleie av kommunens eiendommer/lokaler. Vi vil også søke å få 

gjennomgått og etablert bedre rutiner for kommunens øvrige områder. 

Kongshaugen og totalrapport kassaapparat 

Dagens kassaapparat ved Kongshaugen skriver ut både dagsrapport og månedsrapport. Det er av 

merket SAM4s, og følger kassasystemlova. At kassaapparatet ikke får skrevet ut en totalrapport 

for året skal følges opp. Vi undersøker med leverandør om det er muligheter for å få skrevet ut 

totalrapport for året. Er ikke dette mulig må vi se nærmere på muligheten for å få til en bedre 

oversikt/avstemming over salget for hele året. 

Aksjer 

Malvik kommune bekrefter at kommunen har solgt og kjøpt en aksje i Nyhavna utvikling. 

Vedlagt følger dokumentasjon på dette. 

Bevilgningsoversikter 

Når det gjelder bevilgningsoversiktene oppfatter vi ikke dette som et «må-krav», men et «kan-

krav», og at bevilgningsoversiktene dermed er satt opp i tråd med forskriften. Den måten Malvik 

kommune gjør dette på er basert på et oppsett Framsikt, og gir konsistente tall for brutto 

driftsresultat, renter og avdrag i bevilgningsoversiktene etter §5-4 og §5-6.  

Noter 

Malvik kommune vil endre på garantinoten for regnskapet 2022, slik at den er i tråd med 

kravene. 
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Årsberetningen 

Malvik kommune har rapportert på vesentlige budsjettpremisser basert på endring i bevilgninger. 

Slik vi tolker premissene som skal rapporteres, så er det ikke slik at dette nødvendigvis er 

kvantitative mål. Premissene skal si noe om hva bevilgningene i årsbudsjettet er benyttet til og 

om dette er gjennomført som planlagt. Ved å rapportere på de vesentlige endringene i 

bevilgningene mener vi at dette er dekket ut fra kommunelovens forventninger om 

budsjettpremisser. 

 

 

Med hilsen 

 

Einar Spjøtvoll 

økonomisjef 

Tlf:  

E-post: einar.spjotvoll@malvik.kommune.no 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift. 

 

 

 

 

 

 

 


