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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

12/18  Kontrollutvalget      02.05.18 

 

 

Nummerert brev nr. 10 
 

Saksdokumenter: 

- Nummerert brev nr 10 av 03.04.18 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal etter kontrollutvalgsforskriften § 8 påse at revisjonens merknader 

blir fulgt opp. Dette er spesielt merknader som er gitt i nummererte brev, jf forskrift om 

revisjon § 4, 2.ledd. 

Revisjonen har oversendt nummererte brev nr. 10 til kontrollutvalget. 

Oversendelsesbrevet er ikke unntatt offentlighet. Innholdet i det nummererte brevet 

inneholder ikke taushetsbelagte opplysninger, og skal ved behandling ikke unntas 

offentligheten.  

 

Saksvurdering: 

Revisor har i forbindelse med revisjon av årsregnskapet 2017 registrert forhold som etter 

deres oppfatning ikke er tilfredsstillende ivaretatt.  Nummerert brev nr. 10 påpeker 

mangler budsjettavvik utlån, bruk av startlån, prosjekter med overskridelser, store 

mindreforbruk i 2017 samt også skille mellom drift og investering. 

 

Reglene for budsjettering og regnskapsføring av investeringer er gitt i kommuneloven, 

budsjettforskriften og regnskapsforskriften.  Kommunestyret, og andre besluttede 

organer, får omfattende økonomisk informasjon fra økonomiplaner, budsjetter, 

regnskaper og løpende rapporter.  Formålet med årsbudsjett er å gi bevilgninger og 

vedtak finansiering.  Rammen for budsjettering er beskrevet i regelverket. 

 

Revisor påpeker at de omtalte forhold viser at det er et sterkt behov for tydeligere 

oppfølging av framdriften i investeringsregnskapet i løpet av året, noe som bør resultere i 

sak til kommunestyret for endringer av investeringsbudsjettet.  Kontrollen viser også at 

der er behov for kunnskap om hvilke utgifter som hører hjemme i drift og hvilke utgifter 

som klassifiseres som investering. 

 

Revisor har bedt om tilbakemelding innen 23.04.18.  

Revisor vil under behandling av saken gi utfyllende informasjon til kontrollutvalget og 

svar fra rådmannen.  

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Nummerert brev nr. 10 tas til etterretning. Revisor følger opp saken. 
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