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Kontroltutvatget i Al" kommune

Regnskapsrevisjon zoz7.- brev om oppsummering av
interi msrevisjonen til. kontrollutval,get

r. lnnledning

Vi viser tiI engasjementsbrevet der vi bLant annet oppLyste om at vi normalt rapporterer tiL kontroLlutvaLget
to ganger årLig.

z. Hva rapporten omfatter

Rapporten omfatter revisjonen av Åt kommunes regnskap for zozr med til.hørende saerattestasloner, og
bygger i hovedsak på arbeid utført i perioden or o5 tiL 31,.t2.zo2t.

Utgangspunktet for regnskapsrevislonen er de oppgaver og enkettforhold som er omtalt i Overordnet
revisjonsstrategi zozr, og som kontrollutvalget har mottatt tidLigere. I den grad vi senere har funnet det
nødvendig å omprioritere, viI dette fremgå av rapporten.

Dersom revisor avdekker forhold som i henhoLd tiL kommunelovens S z+-l skal" påpekes skriftl"ig tit
kontrottutvatget, gjøres dette i egne brev som nummeres fortløpende.

3. Utført arbeid

3.e Utført revisjon interim

Revisor ska[ vurdere om den økonomiske internkontrotten er ordnet på en betryggende måte og med
forsvarlig kontro[[. Den økonomiske internkontrollen viL ha betydning for kommunens økonomistyring og
mangler ved kommunens internkontrol[ viI kunne medføre risiko for feiI i årsregnskapet I til,tegg viL
mangtende internkontrotl kunne medføre økt risiko for økonomiske misligheter,

Vier i hovedsak i rute med gjennomføring av plantagte kontrol[er, men på grunn av bemanningssituas.jonen
ved økonomikontoret tiL å føtge opp spØrsmål og problemstil"Linger er arbeidet noe forsinket i forhold tiL et
norma[år, Kontrollene har b[a. omfattet:

Kortlegging og vurdering ov intern kontroll
Vi har kartlagt vurdert og testet økonomiske og administrative rutiner Vi har gjennomgått rutiner
knyttet tiL inntekter, lønn, innkjøp. og finans. Våre kontroller har ikke avdekket vesentlige feit e[[er
mangter.

o

o

o

lT-revisjon
Vi har kartLagt generell overordnet lT-strategi, og fokusert på fagsystemene som genererer data tiI
regnskapet. Det er utført kontrotler av avstemminger i grensesnittet metlom fagsystemer og
regnskap Videre er det utført titgangskontro[er til kommunens forsystemer på Lønn og innkjøp

BilagskontroLL, bL.a. iforbindeLse med ottestosjon av momskompensasjonskravene
I forbindelse med vår revisjon og etterføtgende attestas1on av momskompensasjonskravene har vi
planmessig ptukket ut biLag for videre kontroll per termin, KontroI av kompensasjon på tiirettelagte
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boliger er også utførl. Vi har avdekket og påpekt enkelte feil" og mangter i forbindetse med kontroll
av momskompensasjonskravene, At[e vesentlige feiL er fulgt opp og korrigert av kommunen.

o Tertiakapportene med budsjettendringer (kom m unens bevi Lg n i ngskontroLL)
Administrasjon har etter vår oppfatning etablert tilfredsstiL[ende rutiner og dokumentasjon for
innleggetse av opprinneLig budsjett og oppføLgning av poLitisk vedtatte justeringer,

Det følger av kommuneloven § 14-5, tredje avsnitt og gjeLdende økonomireg[ement kapittet 9 at
kommunestyret skaI behand[e tertialvise rapporter med forstag om endringer i årsbudsjettet ved
vesentlige avvik. Det er ikke behandlet tertiatrapporter med forstag tiL budsjettjusteringer i

kommunestyret i zozr. MangLende behandling g1ør det vansketig å vurdere om det skulle ha vært
foretatt budsjettend ri nger

Rapporter om drifts- og investeringsregnskapet (fr kap 5.2 i økonomireglementeil gis muntlig av
rådmannen tiI formannskapet og det fore[igger ikke saksdokumentasjon elter vedtak som kan
danne grunnlag for vurdering,

Utover dette har vårt arbeid ikke avdekket vesenttige avvik e[Ler mangLer

3.2 Øvrige prioriterte oppgaver i strategien

Punktene under er glengitt fra <<Overordnet revisjonsstrategi zozL>>. Vi er i rute med gjennomgangen av de
prioriterte områdene, men enkette av punktene er det naturlig å følge opp iforbindelse med
årsoppgørsrevisjonen. Disse forholdene vit det bli rapportert på i vår neste rapportering tiI kontroltutvalget.

o KontroLl med at det er etabLert tilfredsstiLLende intern kontrolL i trad med kapittel zS i kommuneLoven.
Det vises tit pkt. 3.r

o KontroLL av at disposisjoner er i trad med budsjett og premisser for bruken av beviLgningene, og om
arsregnskopet innehoLder vesentLige ovvik fra disse premissene. Rapporteres på etter
årsoppg.1ørsrevisjonen,

o KontroLL av at ovsLutningen ov orsregnskopet og ctrsoppgjørsdisposisjoner bLir foretott i trod med ny
reg nska psforskrift. Rapporteres på etter årsoppgjørsrevisjonen.

o Pose at arsberetningens krov er i henhold til Lov og forskrift Rapporteres på etter
årsoppg1ø rsrevisl o nen.

o Pose ot det bLir utorbeidet konsoLidert regnskap i trad med kapitteL to i kommuneloven.. Rapporteres
på etter årsoppgørsrevisjonen,

o Rutiner knyttet tiL kontroLL/avstemminger ov de terminvise momskompensosjonsoppgavene med
spesielt fokus pa oppføLging av faktura i forhoLd tiL foreLdelsesfrister, kompensosjon pa tiLretteLagte
boLiger og forhoLd innen kultur og idrett. Det vises tiL pkt. 3 r.

o OppføLgingspunkter fro zozo:alder selvkostfond vann og avløp fordelingsnøkler
momskompensasjon og note ti[ årsregnskapet med informas.jon om kjøp salg og mellomværende i

i nterkom munate samarbeid Rapporteres på etter årsoppgjørsrevis.lonen.

3.3 Kommunens bevilgningskontro[t./kontrotl av vedtak

Kontrotl av vedtak av betydning for regnskapet er en del av regnskapsrevis.lonen, herunder kontro[ av at
regu[ert budslett er i samsvar med gyldige vedtak og riktig presentert i årsregnskapet, og at vesentlige
avvik er redegjort for i årsberetningen I ny kommunelov bte revisors oppgave knyttet til,

beviLgningskontro[[en utvidet. Vi skal, nå også kontrollere vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser
for bruken av bevi[gningene. Formålet med revisors kontrotl av kommunens buds3ettkontrotL og
informas.lon om eventuelLe budslettavvik er å bidra tittiU.it tiI at årsberetningen gir dekkende opplysninger
om budsjettavvik, og dermed styrke årsberetningen som verktøy for kommunestyrets styring og
budsjettoppføLging Kontrotlen dekker både drifts- og investeringsbudslett.
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Det er utarbeidet en standard RSK 3oz Forenklet etter[evelseskontro[[ av vesentlige budsjettavvik, som
ska[ Legges tiI grunn for revisors arbeid med budsjettkontroll etter kommunelovens S zq-5.

Dette innebærer at vi også må:

r påse at kommunen har vedtatt gytdig budsjett, samt foreta en vurdering av avvik mellom budsjett
og regnskap ihht. vedtatte budsjettoppsti[Linger

2. Påse at det foreLigger gyLdige bevi[gninger, samt tyde[ige og objektive premisser for bruken av
midlene i regnskapet

3. Påse at årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra
årsbudsjettet og om vesenttige avvik fra budsjettpremisser.

I praksis innebærer dette at vi med henblikk på kommunens økonomiske internkontrotl og budsjettets
betydning for økonomistyring og regnskap føl"ger opp tertia[rapporter og påser at administrasjonen har
etablert et tilfredsstiLtende system for oppføl"ging av pol"itiske og administrative vedtak av økonomisk
karakter, Sl.ik kontroLl" bLir i hovedsak utført under årsoppgjørsrevis.jonen. Til, nå er vedtakskontrotlen
begrenset tiL buds.lettendringer knyttet tit tertial"rapporteringen se pkt 3,r ovenfor,

I tilLegg har vi påsett at kommunestyret har vedtatt gyidig buds.jett f or zozt i tråd med forskriftenes
bestemmelser.

Det bLe for zozo ikke identifisert budsjettpremisser i henhold tiI ny kommune[ov. Vi har fuLgt opp kravet om
premisser, og er i diaLog med ledelsen. Det er heller ikke identifisert budsjettpremisser for zozt. Dette vil
ikke få konsekvenser for vår revisjonsberetning, men vi[ bti rapportert i neste oppsummeringsbrev tiI
kontrottutva[get..

Vi viL i vår neste ordinære rapportering til kontrollutvalget etter fullført årsoppgiørsrevisjon gi en samlet
vurdering av bevi[gningskontrot[en for 202L.

3.a Veitedning

Vi har løpende kontakt med kommunens administraslon om regnskapsfaglige problemstitlinger. Det er gitt
bistand i forbindelse med oppsett av obligatoriske s(emaer årsregnskap og teknisk utarbeidelse av
skattemelding skatt zozo f or At kraftverk KF

I november 2ozt arrangerte vi årsoppgørsmøte i Hokksund med de[takere fra de aller fleste av
kommunene, samt enkelte kommuna[e foretak og interkommuna[e se[skap. Formålet med dette årtige
møtet er å ta opp aktuelLe problemstil.Linger i forbindelse med det forestående årsoppqøret, og fungere
som et forum for fagLig dialog og erfaringsutveksling Årsoppgjørsmøtet er gratis for våre eierkommuner,

Vi har i zozr sendt ut to nyhetsbrev til alle våre kommuner med faglig informasjon som vi har ønsket å gøre
kommunene oppmerksom på. Nyhetsbrevene, som vi har fått mye positiv respons på er også sendt til
både kontrotlutvalgsmedLemmer og ordførere, itiLLegg tiI administrasjonen i kommunen Samtidig
tiLstreber vi å orientere kommunens administrasjon [øpende om nyheter og endringer av fagLig karakter
som viI kunne ha betydning for kommunens årsregnskap.

3.6 Attestasjoner

Antall attestasjoner: ro

Herav b[,a.:

4 terminer momskompensasjon
skattemeLding skatt 2o2o Al' kraftverk KF
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z spil"l.emiddelregnskaper
kompensas1onsordning termin 1.-3 zoz1.

e andre

Det er totaLt brukt ca 151timer på attestasjoner for Å[ kommune i perioden 0105 - 31..12.2021.

3.7 Misligheter

Vi har ikke hatt eget møte med rådmannen men bygger på tidligere informasjon vedrørende kommunens
arbeid på naerstående parter, habititet, etikk og misligheter, samt risikostyring og kontrollmi[jø

Det foreligger ingen indikasjoner på mutige misligheter

Vi avholdt årets planleggingsmøte med kommunens økonomiavdeLing 4. november zoz1..

4. Etterl.evelsesrevisjon

Med ny kommunelov bte forenk[et ettertevelseskontroll med økonomiforvattningen en pliktig oppgave for
regnkapsrevisor. Forholdet er regutert i kommunelovens S z4-g.Revisor skaL foreta en risiko- og
vesent[ighetsvurdering som ska[ legges frem for kontrol[utval"get Videre skaI revisor utarbeide en skriftLig
uttatelse tiL kontrollutvalget, med kopi til rådmann, om resuttatet av kontrolten innen 3o juni

Det er utarbeidet en standard, RSK 3or Standard for forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaLtningen, som reguLerer handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for
økonomiforvaltningen etterleves. For Å[ kommune er offentl,ige anskaffelser under r,3 mill" kr vaLgt ut som
område tiI etterlevelseskontroll med rapportering innen 3o...1uni zozz. For naermere omtale vises det tiI
egen risiko- og vesentlighetsvurdering for den forenklede etterlevelseskontrolten med
økonomiforvattningen

5. Avslutning

Vi håper framsti[Lingen ovenfor er et hensiktsmessig grunntag for kontrollutva[gets oppføtging av
revis.lonen av kommunens regnskap for zazt. Vår neste ordinære rapport tiI kontrotlutvalget b[ir etter
fullført årsoppg.1ørsrevisjon. Dersom det før den tid fremkommer forhold som krever egen rapportering, viI
vi sørge for at kontroLlutvalget bLir hol,dt underrettet,

Med venntig hilsen

\K{

{it*Elqr*
{/idar Feklan/
Oppdragsansvar[ig revisor

Turid Bergtund Ekeberg (sign)

regnskapsrevisor

KoPi: Rådmannen iÅL kommune
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