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Kontrollutvalget i Ålesund kommune

Kopi:
Kommunedirektør

REVISORBREV NR. 1
I henhold til kommunelovens § 24-7 skal revisor gi skriftlig påpekninger om angitte forhold til
kontrollutvalget og kommunedirektøren. Følgende forhold tas opp i nummerert brev:
Internkontroll
a) Det er kostnadsført rundt 283 MNOK i avdrag i regnskapet for Ålesund kommune for 2020
(totalt drift og investering i kommunekassen). 217 MNOK av disse avdragene er ikke betalt
per 31.12, men avsatt som henholdsvis kortsiktig gjeld og leverandørgjeld.
Avdragsbetalingen var planlagt gjennomført før årsskifte, men ble forsinket noen dager
grunnet sen godkjenning av betaling fra siste godkjenner i juleferien. Størsteparten av
resterende avdrag ble derfor først betalt tidlig i januar 2021.
Selv om revisjonen ser at kommunen hadde til hensikt å betale avdrag på rett side av
årsskifte, anser vi det som vår oppgave å påpeke at kommunens gjeldsportefølje må
struktureres med årlige forfall slik at det årlig nedbetales et beløp tilsvarende
minimumsavdraget.
b) Revisjonen er kjent med at administrasjonen har lagt ned stor innsats i en krevende periode,
som har vært preget av merarbeid tilknyttet en omfattende kommunesammenslåing,
koronapandemien og nye krav i økonomiforskriften. Dette har medført forskyvninger for
avklaringer og korrigeringer tilknyttet regnskapsprosessen, og medfører også sen avleggelse
av fullstendig regnskap for 2020.

-

Revisjonen mottok første utkast av regnskap for kommunen 24. februar 2021. Eksempler på
forhold med behov for avklaring/korrigering i etterkant av første regnskapsavleggelse:
Strykninger av bokført dekning av regnskapsmessig merforbruk fra 2019 (særskilt
problemstilling for 2020)
Bokføring av konserninterne avdrag
Beregning av minsteavdrag per budsjett- og regnskapsenhet (herunder kommunekassen og
de kommunale foretakene)
Mangler i obligatoriske oppstillinger etter ny kommunelov

Årsoppgjørsrevisjonen er ikke ferdigstilt på tidspunkt for utstedelse av nummerert brev, og følgende
er ikke oversikten vedrørende internkontroll uttømmende. Det er vår oppfatning at overnevnte
forhold er først og fremst kan tilskrives den særskilt krevende perioden for administrasjonen. På
nåværende tidspunkt anser vi at forholdet ikke får betydning for vår konklusjon, relatert til
økonomisk rapportering, i revisjonsberetningen for kommunen.
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Budsjett
Ålesund kommune har tatt i bruk «Framsikt» i 2020, som er et nytt budsjett- og
virksomhetsstyringsverktøy. Rapporteringsmodulen var i første omgang ikke tilpasset nye
regnskapsoppstillinger, og det har vært utfordrende for administrasjonen å vise sammenhengen
mellom opprinnelig vedtatt budsjett, budsjettendringer og regnskapsoppstillinger for 2020. Dette
medfører også utfordringer for revisjonen med tanke på forenklet etterlevelseskontroll av vesentlige
budsjettavvik.
Administrasjonen har benyttet økonomisk oversikt drift som kontrollpunkt for budsjett i 2020, og
jobber videre med å vise en mer helhetlig sammenheng for 2021.

Molde, 28. april 2021
Møre og Romsdal Revisjon SA

Anne Jorunn Vatne
oppdragsansvarlig revisor
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