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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Meløy kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 16 270 164,- i 
kommunekassen, og et netto driftsresultat i det konsoliderte årsregnskapet på kr 14 543 740,-. 
Årsregnskapet består av:  
• Kommunekassens årsregnskap, som består av balanse per 31. desember 2020, 

bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet 
budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

• Konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, driftsregnskap, 
investeringsregnskap og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

 
Etter vår mening er:  
• Kommunekassens årsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt vesentlige en 

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2020, og av 
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge.  

• Det konsoliderte årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrift og gir i det alt vesentlige en 
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Meløy kommune som økonomisk enhet per 31. 
desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar 
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar 
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 
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Øvrig informasjon  
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av [informasjon i 
kommunens årsrapport], men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» og «Uttalelse 
om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende.  
 
Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som anses 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
https://www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1 

 

 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 
 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder 
de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen 
stemmer overens med årsregnskapet. 

https://www.nkrf.no/revisjonsberetninger
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Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Meløy kommunes 
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra 
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.  
 
 
Konklusjon  
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til 
å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

 

For videre beskrivelse av kommunedirektørens ansvar for å redegjøre for budsjettavvik samt revisors 

oppgaver og plikter vises det til: 
https://www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 1 

 
 
 
Fauske, den 20. april 2021 
 
 

 
  Jonny Riise 
  oppdragsansvarlig revisor 
 
 KOPI:  Kontrollutvalget, Formannskapet og Kommunedirektøren i Meløy kommune  

https://www.nkrf.no/revisjonsberetninger
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Til kontrollutvalget i Meløy kommune 
 
 
 

 
 

 
OPPSUMMERING REVISJON AV ÅRSREGNSKAPET 2020 
 
Viser til revisjonsberetning datert 20. april 2021. Revisjonsberetningen som er avgitt, er en 
normalberetning 
 
Revisjonens innhold og angrepsvinkel 
Formålet med regnskapsrevisjon er å gjøre revisor i stand til å avgi en uttalelse om hvorvidt 
årsregnskapet i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. 
Med vesentlig menes her at årsregnskapet ikke inneholder feilinformasjon som ville fått brukerne av 
årsregnskapet til å treffe en annen beslutning dersom feilinformasjonen ikke var til stede. 
 
Revisjon etter kommunelovens bestemmelser skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk jf. § 
24-2 i kommuneloven. Dette innebærer blant annet at vi skal følge de internasjonale 
revisjonsstandardene. Relevante standarder er implementert i vårt revisjonsprogram og har betydning 
for revisjonens utforming og strategi. 
 
Våre revisjonshandlinger har vært rettet inn mot å bekrefte at årsregnskapet er uten vesentlige feil. 
Handlinger og omfang er utformet på bakgrunn av en risikovurdering basert på kommunens størrelse, 
økonomi og interne forhold. Revisjonshandlingene har bestått av å innhente informasjon, gjennomføre 
analyser og kontroller av utvalgte transaksjoner og rutiner. Utvalgte handlinger vil bli nærmere omtalt 
senere i oppsummeringen. 
 
Regnskapsavleggelsen og revisjonsprosessen 
Årsregnskap med noter ble oversendt revisor 8. april.2021. Fristen for regnskapsavleggelse er i 
kommuneloven fastsatt til 22. februar, jf. kommunelovens § 14.6.  
Dette innebærer at regnskapet ikke ble oversendt revisor innen lovbestemt frist. 
  
Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr 16 270 164,- i kommunekassen, og et netto driftsresultat i 
det konsoliderte årsregnskapet på kr 14 543 740,-. 
 

Deres ref.: * Vår ref.: 3010 /Jonny Riise Dato: 20.april 2021 
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Noter er tilleggsopplysninger som skal gi en nærmere utdyping av en eller flere poster i regnskapet. 
Revisor har kontrollert at regnskapet inneholder noteinformasjon i henhold til forskrift. 
 
Kommunedirektørens årsberetning ble oversendt revisor den 20. april 2021. Fristen for å avgi 
årsberetning er 31. mars, jf.  kommunelovens § 14.7. Dermed var heller ikke denne avgitt innen fastsatt 
frist. 
 
Revisjonen har kontrollert at årsberetningen inneholder informasjon i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk. 
 
Ledelsen har avgitt uttalelse datert 15. april.2021, med bekreftelse på å ha oppfylt sitt ansvar for 
utarbeidelse av årsregnskapet, og at det så langt ledelsen kjenner til, inneholder de opplysninger som 
kreves etter lov og god kommunal regnskapsskikk. Erklæringen er avgitt uten tilleggsopplysninger.  
 
 
Konklusjon i forhold til utført revisjonsarbeid 2020 i Meløy kommune 
Revisors har merket seg at kommunelovens frister for avleggelse av regnskap og årsberetning ikke er 
overholdt. Vi registrerer også at oppdatert økonomireglement, jf ny kommunelov (se kommentar 
nedenfor) ikke er på plass. For øvrig har revisor ikke avdekket vesentlige feil som ikke er korrigert før 
endelig avleggelse av regnskap og årsberetning. Med denne bakgrunn er det avgitt en 
revisjonsberetning uten forbehold eller presiseringer. Revisjonsberetningen er datert 20. april 2021. 
 
Revisor vil som en generell kommentar påpeke at samarbeidet med kommunens administrasjon 
fungerer meget bra. Påpekning av feil og forslag til forbedringer i rutiner blir imøtekommet på en 
konstruktiv måte.  
 
Øvrige kommentarer i forhold til regnskapsrevisjonen 2020: 
 
 
Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 
Vi har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll av vesentlige budsjettavvik etter God kommunal 
revisjonsskikk RSK 302 for å kunne gi en uttalelse med moderat sikkerhet, i forbindelse med Meløy 
kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik, eller avvik 
fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. Årsberetningen som ble avgitt 20. april 
2021 inneholder etter revisors vurdering tilstrekkelige kommentar i forhold til vesentlige budsjettavvik. 
En uttalelse uten forbehold er gitt i revisjonsberetningen. 
 
 
Krav til økonomireglement 
Etter krav i ny kommunelov § 14-2, bokstav d skal kommunestyret vedta regler for 
økonomiforvaltningen (økonomireglement). Oppdatert reglement skulle ifølge loven vært vedtatt innen 
31.12.2020. Reglementet er når dette skrives ikke lagt fram for behandling i kommunestyret.  
 
Inntekter 
For inntekter og tilskudd har revisjonen vært rettet mot å verifisere fullstendighet, og at inntektene har 
vært henført riktig regnskapsår. For de poster hvor det på en enkel måte var mulig å total-avstemme 
inntekter mot ekstern dokumentasjon er dette gjennomført. I andre tilfeller er det gjennomført kontroll 
av utvalgte transaksjoner mot dokumentasjon. Vi har også benyttet oss av analytiske kontroller, blant 
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annet av antall inntektsførte terminer, med rimelighetsvurdering av terminbeløp mot budsjett og 
tidligere regnskapsår. 
 
Utgifter 
For utgifter og overføringer har revisjonen vært rettet mot gyldighet, periodisering og korrekt bokføring. 
Kontrollhandlinger vedrørende innkjøp har i hovedsak vært gjennomført gjennom attestasjonsoppdrag 
for momskompensasjon. Handlingene har vært basert på kontroll av utvalgte inngående fakturaer, blant 
annet at dokumentasjonen er tilfredsstillende, at de er bokført i henhold til dokumentasjonen, stilet til 
kommunen og at det foreligger attestasjon og anvisning. 
 
For overføringsutgifter er det på stikkprøvebasis kontrollert at utgiftene er tilstrekkelig dokumentert og 
at det foreligger vedtak eller attestasjon og anvisning knyttet til dokumentasjonen. 
 
Lønnskostnader er i stor grad kontrollert på stikkprøvebasis for å bekrefte om rutiner fungerer som 
forutsatt. Dette gjelder både for variabel og fastlønnstransaksjoner.  
 
Balanseposter 
I henhold til bokføringsregelverket skal alle balanseposter være dokumentert med mindre de er 
ubetydelige. Revisor har kontrollert at kommunen har oppfylt dette lovkravet, og konkluderer med at 
alle vesentlige balanseposter er tilfredsstillende dokumentert.  
 
 
Minimumsavdrag 
Kommunelovens § 14-8 1. ledd stiller krav til størrelsen på kommunens årlige avdrag på lån til 
investeringer.  Etter kommunelovens bestemmelser skal kapitalslit i form av årlige avskrivninger inngå i 
brutto driftsresultat, men utlignes før en kommer fram til netto driftsresultat. Det følger imidlertid av 
kommunelovens bestemmelser at det skal utgiftsføres avdrag som samsvarer med løpende 
verdiforringelse på avskrivbare anleggsmidler som bygninger, maskiner, transportmidler osv., også 
omtalt som kapitalslitet. Loven stiller krav til hvordan minimumsavdrag skal beregnes. Revisor har 
kontrollert og fått bekreftet at Meløy kommune har betalt tilstrekkelig avdrag på sine investeringslån til 
å tilfredsstille lovens krav. 
 
 
Selvkost kommunale tjenester 
Meløy kommune benytter selvkostverktøyet Momentum fra selskapet Envidan. 
 
Selvkostregnskapet for 2020 er vurdert opp mot regnskapsopplysninger fra kommunens regnskap og 
forutsetninger etterkalkylen bygger på. Vi har kontrollert at benyttet kalkylerente er i henhold til 
kommunalbankens beregnede selvkostrente for 2020. Det er videre kontrollert at bruk og avsetning til 
selvkostfond er i henhold til kalkyler. Det er ikke avdekket vesentlige avvik på dette området. 
 
Momskompensasjon 
Revisjonen har kontrollert og attestert 6 terminer for skattemeldingen for momskompensasjon for 2020.  
Revisjonens merknader i forbindelse med disse kontrollene har blitt tatt til følge og feil har blitt løpende 
korrigert. Til sammen er det inntektsført 47,4 mill. kr i kompensasjon for 2020. 
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Øvrige særattestasjoner 
 
Revisjonen har gjennomført kontroller og levert følgende revisjonsuttalelser ihht ISRS 4400 – Avtalte 
kontrollhandlinger: 

• Tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland – Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 

• Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene 

• Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede 

• Tilskudd vedlikeholdsmidler Korona 2020 

• Tilskudd styrking og utvikling av helsestasjon- og skolehelsetjeneste fra Helsedirektoratet 

• Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 

• Tilskudd «Uteområde Enga Skole» 

• Tilskudd «Stia for alle» 

• Tilskudd «Ørnes skole aktivitetsanlegg» 

• Trafikksikkerhetsmidler 2020 

• Tilskudd Kystverket «Mudring Reipå Havn» 
 

 
Konsolidert regnskap 
Vi har gjennomgått årsregnskap og noter for det konsoliderte årsregnskapet, opp mot kommunekassens 
og det kommunale foretakets årsregnskap, og fått bekreftet at konsolideringen er korrekt. 
 
Kommunale foretak 
Vi har gjennomført regnskapsrevisjon og utstedt normalberetning for Meløy Utvikling KF. 
 
 

 
  Jonny Riise 
  oppdragsansvarlig revisor 








































































































