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Regnskapsrevisjon zozo- brev om oppsummering av
å rsop pgjørsrevisjo n en ti L kontrotlutvatget

r. lnnledning

Vi viser tiI engasjementsbrevet der vi blant annet oppl.yste om at vi normalt rapporterer tiI
kontrollutvatget to ganger årlig.

z. Hva råpporten omfatter

Rapporten omfatter revisjonen av Nesbyen kommunes regnskap for zozo med tilhørende
særattestasjoner, og bygger i hovedsak på arbeid utført i perioden or.or.zozr tiI
3L.o5.zozt. Kontrottutvatget har tidLigere mottatt brev som omfatter tidsrommet 01.1o.2ozo-3:..tz.2o2o.
Dette brevet omfatter siste del av revisjonsåret zozo for Nesbyen kommunes årsregnskap og
årsberetning.

Utgangspunktet for regnskapsrevisjonen er de oppgaver og enkeltforhotd som er omtalt i Overordnet
revisjonsstrategi zozo, og som kontroltutvatget har mottatt tidl.igere. I den grad vi senere har funnet det
nødvendig å omprioritere, vil dette framgå av rapporten.

Dersom revisor avdekker forhol.d som i henhol.d tiL kommunelovens § 24-7 skal påpekes skriftl,ig til.
kontrotlutvaLget, gjøres dette i egne brev som nummeres fortløpende.

3. Utført arbeid

B.r Utført revisjon interimrevisjon

Vi har giennomført de pLanl.agte handtingene i henhol.d tiL detal.jert ptan. Kontrollene har blant annet
omfattet (forutsatt at dette er tilfel.te0,:

o Kartlegging og vurdering av intern kontroll
o lT-revisjon
o Tallmessig revislon spesielt rettet mot bokføring og regnskap
o Bilagskontroll, bl.a. i forbindelse med attestasjon av momskompensasjonskravene
o Tertialrapportene med budsjettendringer (kommunens bevilgningskontroll)

Viser tit nærmere beskrivelse under punkt 3.4

Fostadresser
Besok*dresse:

Vlksh kommuneGvisjon IKS

or§,nr,: 985 731 o98 MvA
post@vkBvisjon,no I vkrdlsjø.no

Hovdkontsr - Drammen

Pstboks 4197, 3006 Dramms
øvre Eikar vei ,4, 3048 Dramms

Avdetingskontor - Hønefas
Postboks u? Senbum. Sso2 Hønef6
Osldeigfr 1 3911Hørefoss

Avdetlng*ontor - Fotlo

Poslbok§ 173, 1401 Ski
Parkakæn 7, 14oo Skl ALianregefr 1r7, :j54c Nesbyen



\K{
3.2 Årsregnskap og årsberetnin g 2ozo

Årsregnskapet med tiLhørende noter ble avlagt o6.o4.zo2Ldvs. etter fristen 22.er2.2cr2:-. Fristen for
årsberetningen er 31. mars og Nesbyen kommune sin årsberetning zg. aprit, dvs. etter fristen, Som føtge
av for sent av[agt årsregnskap med tithørende noter var vi ikke i stand til å utføre revisjon i samsvar med
[ov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk innen fristen for å avgi revisjonsberetning den r5,o4.zozr.
Vi avta derfor negativ beretning, datert a1.o4,zo21., som ble trukket til.bake etter utført revisjon,

Vi har i vår revisjonsberetning datert 3r. mai zozr konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar
med tov og forskrifter og gir en dekkende fremsti[ling av den finansielle stitlingen og resuttatet pr
3,-La2O2O.

Det er ikke avdekket spesielte forhold knyttet til årsberetningen elter registrering og dokumentasjon.

Gjennom revisjon av årsregnskapet bl.e det også avdekket enkelte andre forhold som ikke er av en slik
karakter at de er omtalt i revisors beretning, men som må føtges opp i zozr:

. KlassifiseringsfeiI met]om finansinntekter og salgsinntekter vedr. prissikring
o lMDl-til.skudd for zozo er inntektsført i 2019, kr. rgo zoo. Det er også brudd på bruttoprinsippet

vedr. titskuddet.
. For lite utfakturert kommunate avgifter på grunn av feil i gebyrsatsene for vann, avløp og

slamtømming. Ca. kr. 3+g 5oo for lite inntektsført. Det er rutinesvikt vedr. innleggelse og
etterkontrott av priser i forsystemet.

o Periodiseringsfeil: Fei[ periodisert overføringsinntekt for zorg kr. r ooo ooo.
. Periodiseringsfeit:Avregning kraftinntekter zorg er førtizo2o, kr.691 5ro.
o Dekning av tidligere års merforbruk kr. 1 179 665 er ikke budsjettert.
o Bruk av disposisjonsfond kr.6z7 285 er ført direkte i investeringsregnskapet. Dvs. balansekonto

for disposisjonsfond er for lav.
o Variabel [ønn periodiseres ikke. Netto effekt på regnskapet for 2o2o er for høye lønnskostnader

med kr.38o 060.
o Det er betalt for tite avdrag på Langsiktig gjetd med kr. 17 68s, ref. KL § 5o nr. 7
o Verdi av aksjer og andeler iVardar kr. 1913 a6o og Husftiden kr,4gt 769 er ikke batanseført,
. Selvkostfond for avløp har eldre setvkostfond enn 5 år på totalt kr. t 5o4 267

Disse feitene er tatt opp med administrasjonen. Øvrige feiL og mangler som ble avdekket i regnskapet og
noteopptysninger underveis er tatt opp med administrasjonen og korrigert i endel.ig regnskap.

S.g Oppføtging av nummerert brev i revisjonsåret

Brev nr. r til kontrottutvalget i Nesbyen kommune, datert zg. jung 2021, omhandter forenklet
ettertevehesrevisjon hvor vi har kontrollert etterkatkyl,en for selvkosttjenester med spesieLt fokus på
tjenesteområdene vann og av[øp. Vi har i dette brevet påpekt kommunens gamte selvkostfond vedr.
avløp på kr. r So4267 og awik meltom vedtatt gebyrregul.ativ og pris benyttet i utsendte faktura for vann
og avtøp, ref kulepunktene under pkt. 3.2. I til.legg har vi påpekt at kommunen ikke har lokal
gebyrforskrift for selvkosttjenestene, noe som er i strid med Forurensningstovens §§ z6 og 34, Vass-og
avløpsanteggstova §5 og Brann og eksptosjonstoven § 28.

3.4Øvrige prioriterte oppgaver i strategien

Kontrotl med at det er etabtert titfredsstil,lende intern kontroll i tråd med kapitteL z5 i

kommuneloven. Vi viI foreta kartLegging og testing av økonomiske og administrative rutiner for
utvalgte risikoområder og virksomheter, av vesentlig betydning for regnskapet Vi har innhentet
rutinebeskrivetser for a[[e regnskapsområder. Vi har videre foretatt test av kontroller for å påse

at disse fungerer som forventet, uten å avdekke vesentlig awik.
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a Kontrotl av at disposisjoner er i tråd med budsjett og premisser for bruken av bevilgningene, og

om årsregnskapet innehotder vesentlige awik fra disse premissene: Disposisjoner er i tråd med
budsjett og premisser og ingen vesentlig feiI funnet under vår gjennomgang.

Kontroll av at avslutningen av årsregnskapet og årsoppgjørsdisposisjoner blir foretatt i tråd med
ny regnskapsforskrift: Årsoppgiørsdisposisjoner er gjennomgått uten å avdekke vesentLig awik,

Påse at årsberetningen tilfredsstil.Ler krav i lov og forskrift:Vi har foretatt en gjennomgang av
kommunens årsberetning opp mot kommunelovens §t+-1.Årsberetningen har redegjort for
forholdene nevnt i kommunetoven g t4-7, med unntak av § L4-7 pkt b vedr. budsjettawik,

Påse at det bl.ir utarbeidet konsolidert regnskap i tråd med kapittet ro i kommunetoven; lkke
aktuett for Nesbyen kommune.

Rutiner knyttet til kontrott,/avstemminger av de terminvise momskompensasjons-oppgavene. Vi

viI spesiett ha fokus på oppføl.ging av faktura i forhoLd tiI forel.del.sesfrister, samt kompensasjon
på tiLrettel.agte boliger: Vi har vurdert kommunens kontrotl- og avstemmingsrutiner for å sikre
korrekt rapportering av terminvis momskompensasjon, De implementerte kontrotler og
avstemminger som er etabtert er tilfredsstittende og ingen vesenttige awik bte avdekket under
vår kontrol[ av momskompensasjon ved 6. termin 2ozo og r. termin zozt,Yi har for regnskapet
zozo ikke kontroltert momskompensasjon på boLiger som plantagt, og vil. føl.ge dette opp for
regnskapsåret 2021.

Gjennomgang av grunnLag for kompensert merverdiavgift til.knyttet Embetsgården. Vi har hatt
spesielt fokus på bruk av fordelingsnøkkel vedr. kompensert merverdiavgift til.knyttet
Embetsgården under vår terminvise kontrolt av merverdiavgiftskompensasjon uten å ha

avdekket awik

a

a

a

a

Kontrol[ av eventuett skattepLikt på kraftomsetning: VKR bistår med teknisk utarbeidelse av

Ligningspapirer. Ligningspapirer for zozo er innsendt tiL ALtinn innen frist.

3,5 Kommunens bevilgningskontrol.l.,/kontrotl. av vedtak

Kontrotl av vedtak av betydning for regnskapet er en del av regnskapsrevisjonen, herunder kontrotl av at
regulert budsjett er i samsvar med gyl.dige vedtak og riktig presentert i årsregnskapet, og at vesentlige
awik er redegjort for i årsberetningen, I ny kommunetov er revisors oppgave knyttet tiL
bevitgningskontrollen utvidet. Vi skaL nå også kontrol[ere vesenttige awik fra kommunestyrets premisser
for bruken av bevitgningene. Det er utarbeidet en standard, RSK 3oz Forenktet ettertevelseskontroll av
vesenttige budsjettawik. Standarden vil. gjel.de fra regnskapsåret 2o2L men bl.ir fulgt så den passer og er
muLig i2ozo.

Pol.itisk fattede vedtak av vesentlig betydning for kommunens regnskap, er ful.gt opp. I dette arbeidet er
det l.agt hovedvekt på om regnskapet samsvarer med budsjett vedtatt i kommunestyret. Awik metlom
budsjett og regnskap er nærmere omtalt i rådmannens årsberetning,

I til.tegg har vi påsett at kommunestyret har vedtatt gyl.dig budsjett for zozo i tråd med forskriftenes
bestemmelser,
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Vi har ved vår giennomgang ikke kl.art å identifisere premisser for bruken av bevitgningene. Vi har derfor
anbefatt kommunen å ha fokus på dette sLik at premisser for bruken av bevilgningene er tydelige
fremover.

Vi mener at bevil.gningskontrollen i hovedsak har fungert tilfredsstil.lende i zozo

3.6 Veitedning

På bakgrunn av koronasituasjonen har vi i 2o2o ikke fått gjennomførl vårt tradisjonelle årsoppqjørsmøte
forvåre kommuner, enkelte foretak og interkommunate selskap. Formålet med dette årl.ige møtet er å ta
opp aktuetle problemstillinger i forbindetse med det forestående årsoppgjøret, og fungere som et forum
for fagl,ig diatog og erfaringsutveksl.ing. Arsoppgjørsmøtet er gratis for våre eierkommuner, og vi håper at
det vil. være mulighet for å gjennomføre møte igjen i løpet av høsten zozr,

Vi har i zozo sendt ut to nyhetsbrev tiL al.Le våre kommuner med fagtig informasjon som vi har ønsket å
giøre kommunene oppmerksom på. Nyhetsbrevene, som vi har fått mye positiv respons på, er også
sendt tit både kontrottutvatgsmedlemmer og ordførere, i tilLegg tiL administrasjonen i

kommunen. Samtidig tilstreber vi å orientere kommunens administrasjon [øpende om nyheter og
endringer av fagLig karakter som vil kunne ha betydning for kommunens årsregnskap.

3.7 Øvrige oppgaver

VKR har i tiLl.egg levert føl.gende rapporter:
- Rapport reguleringsplaner og bygges (rapporteres i kommunestyret i september måned)

3.8 Attestasjoner

Antall attestasjoner: rz

Herav bl.a.:
- 3 terminer momskompensasjon (6 termin 2o2o,1. termin zozl.og z termin zozr)
- ospil.l.emidde[regnskaper
- l attestasjon knyttet tiL rapportering av antall personer med psykisk utvikl.ingshemming
- 1 ressurskrevende tjenester
- 5 til.skudd
- RF-rozz - Kontrottoppstitl.ing lønnsinnberetning - Lønns- og pensjonskostnader
- Kommunens[igningspapirer

Det er totatt brukt ca 8z timer på attestasjoner for Nesbyen kommune i perioden o1.o1. - 3r.o5.zozr. Evt
omtale av mangelfuLl.t kontrollgrunnlag hvis dette jevnt over er dårlig og medfører unødvendig
ressursbruk,

3.9 Mistigheter

Vihar hatt møte med kommunens ledetse 25, novembet 2o2o med fokus på nærstående parter, habititet,
etikk og misl.igheter, samt risikostyring og kontrotlmiljø.

Det forel.igger ingen indikasjoner på mutige mistigheter,
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4. Etterlevetsesrevisjon

Med ny kommunelov bte forenktet etterlevetseskontrolL med økonomiforvattningen en ptiktig oppgave
for regnkapsrevisor. Forhotdet er regulert i kommunelovens § z4-9. Revisor skal foreta en risiko- og
vesenttighetsvurdering som skal legges frem for kontrotlutvatget. Videre skal revisor utarbeide en
skriftl.ig uttatelse til kontrottutvatget, med kopi tiI kommunedirektøren, om resuttatet av kontrollen innen
3o. juni.

Det er utarbeidet en standard, RSK 3ol Standard for forenktet etter[evelseskontro[l med
økonomiforvattningen, som reguterer handlinger for å innhente bevis for at bestemmetser og vedtak for
økonomiforvaltningen etterteves. For Nesbyen kommune er selvkost vatgt ut som område til
etterlevetsesrevisjon med rapportering innen 3o, juni zozt. For nærmere omtale vises det tiI egen risiko-
og vesenttighetsvurdering for den forenktede etterlevetseskontrotten med økonomiforvaltningen.

5. Kommunens økonomiske internkontro[

Se[v om atl virksomhet er forbundet med en viss risiko, vil selve risikoen kunne variere sterkt. Offentl.ig
virksomhet er imidlertid spesiett avhengig av tiLLit. Dette gjel.der ikke minst kommunal virksomhet, der
risikobil.det vit kunne strekke seg fra svikt i myndighetsutøvelsen, tjenesteproduksjonen tiL

økonomiforvattningen. Regnskapsrevisjonen vit normatt være begrenset tiI den økonomiske
internkontrotlen og de risikoer som er av betydning for årsregnskapet,

TiL den økonomiske internkontrollen regnes vantigvis:

A Kontrollmiljøet

B Kommunensrisikovurderingsprosess

C lnformasjonssystemet, herunder prosesser for planlegging,/budsjettering, relevans for den
økonomiske rapporteri ngen, samt kommunikasjon

D Kontrol.laktivitetene

E Overvåking av kontrotter

Disse momentene er b[.a, ful.gt opp i møter med kommunens ledelse og tatt hensyn til ved vår
pl.antegging og prioritering

6. Ressursbruk

Det ansLåtte revisjonshonoraret for zoz:- ser totatt sett ut til, å hol.de, men vil blant annet avhenge av
omfanget av bestitlinger og annen bistand i andre haLvdel av 2021, Vi har hatt noe ekstra jobb med nye
skjemaer i titknytning tit ny kommunelov, samt at vi har bistått med teknisk utarbeidetse og innsendelse
av Ligningspapirer for zozo. Disse timene Ligger ikke inne i opprinnelig budsjett.

7. Kval.itetssikring av revisjonsarbeidet

Revisjon av kommuner og fytkeskommuner skal som kjent være utført i samsvar med god kommunal
revisjonsskikk, Dette innebærer btant annet at atl revisjon skat kvalitetssikres i tråd med gjeldende
standarder, Vår kvatitetssikring av arbeidet på det enkette oppdrag så vel sorn av selskapets generelle
kvalitetsopptegg, er basert på gjel.dende retningslinjer,
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Siste gang VKR hadde ekstern kval.itetskontroll gjennomført i regi av Norges Kommunerevisorforbund,
var i september zor5, Rapport fra utført kontrotl for regnskapsrevisjon konkluderte med at VKR har en
organisering og internt kvalitetskontrotlsystem som gjør at arbeidet kan utføres på en fagLig
tiLfredsstil.lende måte, og at det er til.fredsstil.l.ende fagtig standard både på selskapsnivå og oppdraget
som er kontrottert. Også rapporten fra utført kval.itetskontroll for forvattningsrevisjon konkl.uderte med at
VKR har rutiner og maler for sikring av at forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer i tråd med standarder, og
at vi driver forvaltningsrevisjon i tråd med [ov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk,

8. AvsLutning

Vi håper framstill.ingen ovenfor er et hensiktsmessig grunnlag for kontrottutvalgets oppføtging av
revisjonen av kommunens regnskap for zozo,

Med vennlig hil.sen

Marianne Berg Elverum
Oppdragsansvarlig

Kopil KommunedirektøreniNesbyenkommune
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