
 
 
 
 
 
Namsskogan kommune 
v/kommunedirektør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisjonsnotat 2021 
 

Vi vil i revisjonsnotatet ta opp mindre vesentlige forhold som ikke har medført omtale i revisors 
beretning. Det er avlagt en normalberetning datert 31.03.2022. 

Når det gjelder selve årsregnskapet og årsmeldingen vil vi berømme kvaliteten. Vi har ikke avdekket 
verken vesentlige feil (mulig omtale i revisors beretning) eller mindre vesentlige feil med unntak av det 
forholdet vi tar opp nedenfor: 

 
Regnskapsskjema, bevilgningsoversikt pr budsjettområde drift, jf. Budsjett og 
regnskapsforskriften § 5-4, andre ledd. 
 
Oppsettet som viser bevilgningen til de enkelte budsjettområdene i drift, er noe mangelfull i forhold til 
kravet i § 5-4 andre ledd.  
 
Her er klipt ut fra regnskapet for 2021 
 

 
 
Ettersom 2020 var første regnskapsåret med de nye regnskapsoppstillingene, var det usikkerhet både 
blant kommunene og revisjonen hvordan disse skulle utarbeides. Det medførte ulike versjoner, og den 
som ble benyttet i Namsskogan kommunes årsregnskap for 2020, og nå i 2021, er en oppstilling vi kan 
ha anbefalt og godkjent.  I så fall beklager vi det. 
 
 
Nå har vi finlest forskrift og veileder og vil derfor henlede til side 37: 
 
 «Hvis økonomiplanen og årsbudsjettet vedtas slik at det under de enkelte budsjettområdene skal 
overføres visse beløp til investering, avsettes visse beløp til fond eller brukes visse beløp av fond, må 
oversikten etter § 5-4 andre ledd inneholde alle slike avsetninger mv., fordelt på enkelte 
budsjettområdene. Slike overføringer, avsetninger til og bruk av fond skal inngå både i oversikten etter 
§ 5-4 første ledd og vises i oversikten etter § 5-4 andre ledd. Oversikten etter § 5-4 andre ledd vil 
spesifisere hvor stor del av samlete overføringer til investering, avsetninger til og bruk av fond i 
oversikten etter § 5-4 første ledd som er knyttet til de enkelte budsjettområdene. Se også vedlegg, 
departementets brev av 3. oktober 2019 om oversiktene etter § 5-4 første ledd i økonomiplanen og 
årsbudsjettet.» 
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Vi anbefaler derfor at budsjett 2022 endres i forhold til det ovenfor nevnte, og følgelig at nytt oppsett 
kommer i orden for regnskap som avsluttes 31.12.2022.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Heidi Galguften 
Oppdragsansvarlig revisor 
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