
 
 
 
 
 
Steinkjer kommune 
v/ kommunedirektør Bjørn Kalmar Aasland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2021, Steinkjer kommune 

 

1. Innledning 

Vi viser til revisjonsberetningen for Steinkjer kommunes regnskap for 2021, datert 8. 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 Steinkjer 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: 

• Det skal i oppstillingene i årsregnskapet så langt det er mulig gis notehenvisninger fra 

regnskapsposter til tilhørende note. Dette mangler i oppstillinger til både kommunekassa og 

det konsoliderte regnskapet.  

• For det konsoliderte regnskapet skal man også vise fjorårstall. Vi ser at det kan bli mange 

kolonner, men anbefaler at det tas inn fjorårstall i årsregnskap 2022. 

• I bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd skal man hvis det er budsjettert med avsetning 

eller bruk av bundne fond vise avsetning og bruk pr. budsjettområde. For årsregnskap 2021 
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viser oppstilling etter andre ledd kun «Sum bevilgninger drift netto» fordelt på 

budsjettområdene.  

• I bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd skal investeringsutgiftene i linje 1-4 i 

oversikt etter første ledd spesifiseres. I årsregnskap for 2021 vises sum investeringer fordelt 

på budsjettområdene, men det er ikke splittet i investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til 

andres investeringer, investeringer i aksjer og andeler og utlån av egne midler.  

 

 

3.2 Fordring Steinkjerbygg AS 

Steinkjer kommune har i balansen en kortsiktig fordring på Steinkjerbygg AS på kr 65 800 000. Denne 

har stått uten bevegelse siden 2015. Vi tok opp dette forholdet i fjorårets revisjonsnotat også, og 

oppfordrer til å få gjort noe med denne fordringen i 2022. Hvis den fremdeles står som kortsiktig 

fordring i balansen 31.12.2022 kan vi måtte ta forbehold på verdsettelsen av fordringen i vår 

revisjonsberetning.  

 

3.3 Sagmesterveien 2B AS 

Aksjene i Sagmesterveien 2B AS (tidligere Dampsaga Bad AS) ble 22. mars 2021 overdratt til 

Steinkjerbygg AS. Vi ser at Steinkjer kommune fortsatt har aksjeposten i balansen, og oppfordrer til at 

dette korrigeres i 2022. 

 

3.4 Pensjon  

Balanseført arbeidsgiveravgift på netto pensjonsmidler har blitt feil, dette har ikke resultateffekt da 

motpost kun vil bli kapitalkonto. VI oppfordrer til å korrigere dette i 2022 

 

Det har for en del år tilbake vært ført større beløp på amortisering av premieavvik enn hva 

pensjonsleverandør legger til grunn for sine beregninger. Dette gjør at oppgaver fra 

pensjonsleverandør ikke stemmer helt med bokført, og det blir vanskeligere å avstemme. Vi anbefaler 

at kommunen hører med pensjonsleverandør om det er mulig å korrigere deres beregning, evt at man 

fra neste årsskifte bruker oppgavene som grunnlag for balanseførte verdier.  

 

 

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

 

 

Malm, 10. april 2022 
 

       
Knut Tanem       
statsautorisert revisor        
oppdragsansvarlig       

 
 
 


