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Kontroltutvatget i Åt Kommune

Regnskapsrevisjon 2020- brev om oppsummering av
årsoppgjørsrevisjonen ti I kontro [lutvatget

1, lnnledning

Vi viser tiI engasjementsbrevet der vi btant annet opptyste om at vi normalt rapporterer tiI kontrotlutvalget
to ganger årtig.

2. Hva rapporten omfatter

Rapporten omfatter revisjonen av kommunes regnskap f or 2020 med tilhørende særattestasjoner, og bygger i
hovedsak på arbeid utført i perioden 01.01.2021ti1 31.05.2021. Kontrottutvatget har tidtigere mottatt brev
som omfatter tidsrommet 01.05.2020-31.12.2020. Dette brevet omfatter siste del av revisjonsåret for Ål
kommunes årsregnskap og årsberetning, samt undertiggende Åt kraftverk KF.

Utgangspunktet for regnskapsrevisjonen er de oppgaver og enkeltforhotd som er omtatt i Overordnet
revisjonsstrategi 2020, og som kontrottutvalget har mottatt tidtigere. I den grad vi senere har funnet det
nødvendig å omprioritere, vil dette fremgå av rapporten.

Dersom revisor avdekker forhotd som i henhold tiI kommunelovens g 24-7 skat påpekes skrifttig tit
kontrotlutvatget, gjøres dette i egne brev som nummeres fortløpende.

3. Utført arbeid

3. 1 Utført revisjon interimrevisjon

Vi har gjennomført de plantagte handtingene i henhold tit detatjert ptan. Kontrottene har btant annet
omfattet:

o Kartlegging og vurdering ov intern kontroll
o lT-revisjon
o Tallmessig revisjon spesielt rettet mot bokføring og regnskop
o Bilogskontroll, bl.a. i forbindelse med attestosjon ov momskompensasjonskravene
o Tertialropportene med budsjettendringer (kommunens bevilgningskontroll)

Ovennevnte forhotd er omtatt i brev tit kontroltutvalget datert 9.februar 2021, og gjengis ikke i dette brevet.

3.2 Årsregnskap, konsotidert årsregnskap og årsberetning 2020

Årsregnskap og konsotidert årsregnskap for 2020 f or Å[ kommune bte ikke levert innen fristen 22. februar.
Fristen for årsberetningen er 31. mars og Åt kommune sin årsberetning ble avtagt innen fristen. Vi avta en
fore[øpig revisjonsberetning 15.04.2021 som bte trukket titbake da vi avta revisjonsberetningen 4.juni 2021.
Vår revisjonsberetning bte avgitt med forbehold. Kommunen innarbeidet regnskapet for Regionrådet for
Hattingdat i kommunekassens årsregnskap for 2020. Etter de endringer som har kommet i ny kommunetov ska[
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Regionrådet for Hattingdal kun innarbeides i det konsoliderte årsregnskapet. Vi viser her tiI note 1 1 i
kommunekassens årsregnskap som viser regnskapsta[lene for Regionrådet for Hattingdat.
Det er ikke avdekket spesiette forhotd knyttet ti[ årsberetningen elter registrering og dokumentasjon.

Gjennom revisjon av årsregnskapet bte det avdekket enkette andre forhotd som ikke er av en stik karakter at
de er omtalt i revisors beretning, men som må føtges opp i 2021:

. Årsregnskap 2020 innehotder både gamte og nye skjemaer. Samtet innehotder de den vesentlige
informasjonen. Det anbefates at man tar en gjennomgang av skjemaer og obtigatoriske noter tit
årsoppgjør 2021.

r Kommunen bør dokumentere opp bankavstemming minimum per måned.
. Årsregnskapets note 16 andre interkommunale samarbeid innehotder ikke obtigatorisk informasjon. I

tittegg tiI mettomværende skat det opptyses om kjøp og satg. Dette er vesenttig informasjon for Å[
kommune.

o Kommunens setvkostfond forvann har per 31 .122020kr 482.173 som er etdre enn 5 år og skutte ha

vært avregnet i år 2020. Setvkostfond for avtøp har per 31.12 2020 kr 2.045.629 et overskudd som i
føtge prognosen btir titbakeført et år etter lovens frist.

o Kommunen bør oppdatere finansregtementet etter kommunelovens § 14-13 med tithørende forskrift.
Reglementet skal deretter attesteres av uavhengig instans før vedtak i kommunestyre.

Disse feilene er tatt opp med administrasjonen. Øvrige feit og mangter som bte avdekket i regnskapet og
noteopptysninger underveis er tatt opp med administrasjonen og korrigert i endetig regnskap.

3"2.1 Ål Kraftverk KF

Vi har ivår revisjonsberetning datert 4.mai2021konktudert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov
og forskrifter, og gir en dekkende fremstitling av den finansiette stiltingen og resultatet pr 31 .12.2020. Det er
ikke avdekket spesiette forhotd knyttet ti[ årsberetningen etler registrering og dokumentasjon.

Gjennom revisjon av årsregnskapet bte det ikke avdekket andre forhotd som skal rapporteres.

3.3 Øvrige prioriterte oppgaver i strategien

o Kontrot[ med at det er etabtert tilfredsstittende intern kontrotI i tråd med kapittet 25 i
kommuneloven. Vi vil foreta kartlegging og testing av økonomiske og administrative rutiner for
utvatgte risikoområder og virksomheter av vesenttig betydning for regnskapet.

. Kontrot[ av at disposisjoner er i tråd med budsjett og premisser for bruken av bevitgningene, og om
årsregnskapet innehotder vesenttige awik fra disse premissene. Det vises til pkt 3.5.

o Kontrotl av at avstutningen av årsregnskapet og årsoppgjørsdisposisjoner btir foretatt i tråd med ny
regnskapsforskrift. Avstutningen av årsregnskapet og årsoppgjørsdisposisjoner er foretatt i hht ny
forskrift.

. Påse at årsberetningen titfredsstitter krav i lov og forskrift. Det vises tit pkt 3.2.

. Rutiner knyttet tit kontrott/avstemminger av de terminvise momskompensasjonsoppgavene. Vi vil
spesiett ha fokus på oppføtging av faktura i forhotd tit foretdetsesfristen, kompensasjon på
titrettetagte botiger og kompensasjon innen kuttur og idrett. Kommunen har etabtert gode rutiner for
kontrotl av de terminvise momskompensasjonsoppgavene.

r Eventuette øvrige områder som på grunn av spesifikke ptikter etler sensitivitet krever særskitt
oppføtging

3.4 Kommunens bevitgningskontroll/kontroll av vedtak

Kontroll av vedtak av betydning for regnskapet er en del av regnskapsrevisjonen, herunder kontrotl av at
regutert budsjett er i samsvar med gytdige 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 skat nå også kontrottere vesenttige awik fra kommunestyrets premisser for bruken av
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bevitgningene. Det er utarbeidet en standard, RSK 302 Forenklet etterlevelseskontrotl av vesenttige
budsjettawik. Standarden vit gjetde fra regnskapsåret 2021, men btir futgt så den passer og er mutig i 2020.

Potitisk fattede vedtak av vesenttig betydning for kommunens regnskap, er fulgt opp. I dette arbeidet er det
lagt hovedvekt på om regnskapet samsvarer med budsjett vedtatt i kommunestyret. Awik mettom budsjett og
regnskap er nærmere omtatt i rådmannens årsberetning.

I tittegg har vi påsett at kommunestyret har vedtatt gytdig budsjett for7020 i tråd med forskriftenes
bestemmetser.

I tråd med kravene i ny kommunetov har vi identifisert premisser for bruken av bevitgningene. Revisjonen har
anbefalt kommunen å ha fokus på dette slik at premisser for bruken av bevilgningene er mer tydetig i
rapporteringen.

Vi mener at bevilgningskontrotlen i hovedsak har fungert titfredsstittende i 2020.

3.6 Veitedning

Vi har [øpende kontakt med kommunens administrasjon om regnskapsfagtige probtemstitlinger. I tittegg har
det vært enkette større saker i forbindetse med vurdering av rett tiI merverdiavgiftskompensasjon.

På bakgrunn av koronasituasjonen har vi i 2020 ikke fått gjennomført vårt tradisjonette årsoppgjørsmøte for
våre kommuner, enkette foretak og interkommunate setskap. Formåtet med dette årtige møtet er å ta opp
aktuette probtemsti[[inger i forbindetse med det forestående årsoppgjøret, og fungere som et forum for fagtig
diatog og erfaringsutveksting. Årsoppgjørsmøtet er gratis for våre eierkommuner, og vi håper at det vil være
mutighet for å gjennomføre møte igjen i løpet av høsten 2021 .

Vi har i 2020 sendt ut to nyhetsbrev til atte våre kommuner med faglig informasjon som vi har ønsket å gjøre
kommunene oppmerksom på. Nyhetsbrevene, som vi har fått mye positiv respons på, er også sendt tit både
kontrottutvatgsmedtemmer og ordførere, i tiltegg tiI administrasjonen i kommunen. Samtidig titstreber vi å
orientere kommunens administrasjon tøpende om nyheter og endringer av fagtig karakter som viI kunne ha
betydning for kommunens årsregnskap.

3.7 Øvrige oppgaYer

Revisjonen har brukt tid utover opprinnetig budsjett i forbindetse med oppføtging av problemstillinger i
forbindetse med kompensasjonskrav merverdiavgift.

3.8 Attestasjoner

Anta[l attestasjoner: 19

Herav bt.a.:
- 2 terminer momskompensasjon (6 termin 2020 og 1 termin 2021)
- 1 attestasjon knyttet til rapportering av antatl personer med psykisk utviklingshemming
- 1 refusjon av utgifter ressurskrevende tjenester
- 1 titskudd Åt kutturhus
- t hetsesektor og Hatlinghetse
- 1 engangstitskudd vedlikehotd corona
- 2etvetangsiÅt
- 2 annet

Det er totatt brukt ca 189 timer på attestasjoner for Åt kommune i perioden 01 .01. - 31.05.2021
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3.9 Misligheter

Vi har hatt møte med kommunens ledelse 4.november 2020 med fokus på nærstående parter, habititet, etikk
og mistigheter, samt risikostyring og kontrollmitjø.

Det foretigger ingen indikasjoner på mutige mistigheter.

4. Etterlevetsesrevisjon

Med ny kommunetov ble forenklet ettertevetseskontro[[ med økonomiforvaltningen en ptiktig oppgave for
regnkapsrevisor. Forhotdet er regulert i kommunetovens 524-9. Revisor skalforeta en risiko- og
vesentlighetsvurdering som ska[ legges frem for kontrottutvatget. Videre skaI revisor utarbeide en skriftlig
uttalelse tiI kontrotlutvatget, med kopi tiI kommunedirektøren, om resuttatet av kontrotten innen 30. juni.

Det er utarbeidet en standard, RSK 301 Standard for forenktet etterlevetseskontroll med
økonomiforvattningen, som reguterer handtinger for å innhente bevis for at bestemmetser og vecltak for
økonomiforvattningen etterleves. For Åt kommune er setvkost vatgt ut som område tiI ettertevelsesrevisjon
med rapportering innen 30. juni 2021. For nærmere omtate vises det tit egen risiko-og vesentlighetsvurdering
for den forenktede ettertevetseskontrotlen med økonomiforvattningen.

5. Kommunens økonomiske internkontroll

Selv om atl virksomhet er forbundet med en viss risiko, viI setve risikoen kunne variere sterkt. Offenttig
virksomhet er imidtertid spesielt avhengig av tittit. Dette gjelder ikke minst kommunat virksomhet, der
risikobitdet viI kunne strekke seg fra svikt i myndighetsutøvetsen, tjenesteproduksjonen tiI
økonomiforvattningen. Regnskapsrevisjonen viI normatt være begrenset tiI den økonomiske internkontrotten
og de risikoer som er av betydning for årsregnskapet.

TiI den økonomiske internkontrotten regnes vantigvis:

Kontroltmitjøet

Kom munens risikovurderi ngsprosess

lnformasjonssystemet, herunder prosesser for ptantegging/budsjettering, retevans for den økonomiske
rapporteringen, samt kommunikasjon

Kontrottaktivitetene

Overvåking av kontrotter

Disse momentene er bt.a. futgt opp i møter med kommunens ledetse og tatt hensyn til ved vår ptantegging og
prioritering

6. Ressursbruk

Det anslåtte revisjonshonoraret f or 2020 ser totalt sett ut ti[ å holde, men viI blant annet avhenge av
omfanget av bestittinger og annen bistand i andre hatvdet av 2021. Vi viser også tit egen orientering om
budsjett 2021.

7. Kvalitetssikring av revisjonsarbeidet

Revisjon av kommuner og fylkeskommuner ska[ som kjent være utført i samsvar med god kommunal
revisjonsskikk. Dette innebærer btant annet at atl revisjon skal kvalitetssikres i tråd med gjetdende
standarder. Vår kvalitetssikring av arbeidet på det enkelte oppdrag så vel som av setskapets generette
kvatitetsopplegg, er basert på gjetdende retningslinjer.

Siste gang VKR hadde ekstern kvalitetskontrol[ gjennomført i regi av Norges Kommunerevisorforbund, var i
september 2015. Rapport fra utført kontroll for regnskapsrevisjon konkluderte med at VKR har en
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organisering og internt kvatitetskontrottsystem som gjør at arbeidet kan utføres på en fagtig titfredsstittende
måte, og at det er titfredsstittende fagtig standard både på setskapsnivå og oppdraget som er kontrollert.
Også rapporten fra utført kvatitetskontrott for forvattningsrevisjon konkluderte med at VKR har rutiner og
mater for sikring av at forvattningsrevisjonsprosjekter skjer i tråd med standarder, og at vi driver
forvattningsrevisjon i tråd med [ov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk.

8. Avslutning

Vi håper framstitlingen ovenfor er et hensiktsmessig grunntag for kontroltutvatgets oppføtging av revisjonen av
kommunens regnskap for 2AZA.

Med venntig hitsen

\K{

r/iil* fth-*Vidar Fekjan

Oppdragsansvartig revisor

KoPi: Rådmannen i Åt kommune

Turid Bergtund Ekeberg (sign.)

regnskapsrevisor
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