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Tilsvar på regnskap og årsberetning 2019 - negativ revisjonsberetning
Vi fikk levert foreløpig regnskap til SSB/KOSTRAinnen fristen.

Fristen for avleggelse av kommunens irsregnskap er l
avlagt
..... senest 31. mars. Fristene folger
..... av forskrift om
kommuner og fylkeskommuner $ 10. 2. og 3. ledd.
Tidligere år har vi vært i dialog med revisjonen og jobbet sammen om å kontrollere at det leverte regnskapet er
riktig. Med dette samarbeidet har vi da jobbet mot å rekke fristen revisjon sin frist som er 15. april. Utsatt nå til 15.
juni.
Så kom Covid-19 med denne endringen:
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For regnskapet 2019 var det flere forhold som gjorde at vi ikke klarte å levere til revisjonen 15. februar:
Enhetslederne overholdt ikke våre oppsatte frister selv etter utallige purringer, når ledergruppa
tok tak i dette klarte vi å få den informasjonen vi ventet på etter hvert, men det var flere forhold
som likevel måtte gjøres og avventes.
Økonomisjef sitter med driftsoppgaver som ingen andre har kunnet avlaste henne med.
o I januar 2020 ble det vedtatt ny vann og avlopsforskrift. Dette medførte store
driftsoppgaver for å få inn vannmålere i registeret. Registrering av vannmåleravlesningene
(de er digital men noe etterarbeid).
o I desember/januar 2020 ble Vågan havnevesen integrert med fakturering til vårt
regnskapssystem Agresso. Dette medførte systemoppgaver for økonomisjefen for å få på
plass.
o Systemansvarlig agresso for samarbeidskommunene og ny Framsikt kunde Moskenes
krevde arbeid i januar.
-

Skatteavdelingen skal statligjøres og dette krevde lederoppgaver i januar for folge opp de
ansatte.
Vågan Eiendom KFsin aktivitet på store investeringer krevde at finansieringen ble fulgt opp tettere
nå i januar-april for å sikre likvide midler.
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Det har også vært krevende med ny revisjon med endring av deres fokus og kontroll- og viser til
nummererte brevet nr 8 som krever omgjøring av våre internkontroll rutiner ved avdelingen.
For at Vågan kommune sitt regnskap kan avlegges må også Foretakene være ferdig.

Så kom Covid-19 fra 12. mars og alt stoppet opp.
Med delvis sykemeldt daglig leder Lofoten Kulturhus KFog mange utfordringer på skille drift-investering
med revisjonen, ble dette forsinket. Ble sendt til daglig leder 25.03.2020
Vågan Havnevesen KF ble sendt til daglig leder 06.04.2020.
Vågan Eiendom KF ble sendt til daglig leder 15.04 (litt forsinket pga. sykemeldt daglig leder)
Etter dette har vi jobbet med Vågan kommune sitt regnskap.
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