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Forslag til vedtak 
Informasjonen om regnskapsrevisjon for 2021 tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Revisjonsnotat 2021 
 
Saksopplysninger 
Oppdragsansvarlig revisor vil gi en orientering om revisjonen av årsregnskapet og 
årsberetningen for 2021.  
 
Til grunn for orienteringen, er revisjonsberetningen for 2021 som er utgangspunktet for 
kontrollutvalgets uttalelse. 
 
I forbindelse med årsoppgjørsrevisjon har revisor utarbeidet et revisjonsnotat til 
administrasjonen om forhold som ikke har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet, 
men som administrasjonen ev. må følge opp.  
Kontrollutvalget skal få kopi av revisjonsnotatet, og skal orienteres om ev. administrasjonens 
tilsvar når dette foreligger.  
 
Revisjonsnotatet omhandler oppsettet for regnskapsskjema, bevilgningsoversikt pr 
budsjettområde drift, jf. Budsjett og regnskapsforskriften § 5-4, andre ledd. Dette oppsettet 
viser bevilgningen til de enkelte budsjettområdene i drift, og er etter revisjonens mening noe 
mangelfull. 
Det bes om at budsjett for 2022 endres i forhold til de påpekninger som revisor har, og at nytt 
oppsett kommer i orden for regnskap som avsluttes 31.12.2022. 
Revisjonsnotat for 2021 er vedlagt.  
 
Revisor har avlagt en ren beretning for 2021, og revisor orientere om sine vurderinger og 
hvordan de har arbeidet. 
 
 
Vurdering 
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de midlene 
som er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsmelding - 
hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er oppnådd. 
Orienteringen fra revisor fra revisor kan gi kontrollutvalget en større forståelse for lovmessige 
krav og hva som ligger bak revisors vurderinger. 
 
Kontrollutvalget vil få en nærmere informasjon om årsoppgjørsrevisjonen og revisjonsnotatet 
i møtet.  
 
Kontrollutvalget kan ta revisor sin informasjon om årsoppgjørsrevisjonen og revisjonsnotatet 
til orientering.  
 
Revisor vil gi en melding til kontrollutvalget om hvordan revisjonsnotatet ev følges opp. 
Dersom kontrollutvalget ønsker å følge med på hvordan revisjonsnotatet følges opp av 



administrasjonen, kan de be kommunedirektøren om en orientering. 
 
 
 


