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Behandling av saken: 
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Notat i fra revisjonen; Kommunens behandling av merverdiavgift i 1. 
termin 2017 
 
Saksdokumenter: 
- Notat av 20.04.17 m/vedlegg 
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalget skal etter Kontrollutvalgsforskriften § 8 påse at revisjonens merknader 
blir fulgt opp.  
 
Revisor har oversendt et notat til rådmannen i Røros kommune i forbindelse med 
signering av kommunens krav om kompensasjon for merverdiavgift for 6. termin 2016.  
Dette notatet ble behandlet av kontrollutvalget 21.03.17.  
I notatet skriver revisor at: «Etter revisjonens oppfatning er omfanget av feil 
uakseptabelt høyt, både når det gjelder antall transaksjoner og beløp. 
Revisor ber videre om innskjerping og opplæring i alle ledd som behandler 
regnskapstransaksjoner og de ber om at rådmannen orienterer om hvilke tiltak som vil 
bli iverksatt for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på arbeidet.» 
 
Kontrollutvalget har mottatt notat i fra revisor angående kommunens behandling av 
merverdiavgift i 1. termin 2017. I notatet konkluderer revisor med at omfanget av feil 
fortsatt er høyt, selv om feilene beløpsmessig ikke er så store som i forrige termin. 
Kompensasjonskravet ble samtidig levert for sent til revisor slik at det ikke var mulig å 
gjennomføre samtlige korreksjoner i kravet før innsending. Korreksjoner kan 
gjennomføres i 2. termin. 
  
Revisor er til stede under behandlingen og kan supplere med muntlig informasjon samt gi 
en status i saken. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Notat i fra revisjonen om kommunens behandling av merverdiavgift for 1. termin 2017 
tas til orientering. 

  
Behandling: 
Økonomisjefen orienterte kort om nye rutiner under behandlingen av årsregnskapet. De 
er i gang med å utarbeide et kursopplegg som skal benyttes til opplæring av ansatte slik 
at behandling av merverdiavgift blir gjennomført i henhold til lover og regler. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Rådmannen bes følge opp revisors anmodning om bedre regnskapstransaksjoner for å 
sikre god kvalitet på arbeidet med merverdiavgift.  


