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-VÅGAN KOMMUNENS SVAR PÅ

Vi viser til vårt revisjonsbrevnr. 8 datert23.12.19som er besvartav kommunensøkonomisjefpå
e-posttil kontrollutvalgetden30.4.20.Vi er blitt bedt av kontrollutvalgetom å gi en vurdering
av kommunenssvar. Vi kan innledningsvisinformereom at vi ikke finner svaretfra
administrasjonentilfredsstillendeog vil redegjørenærmerefor dettei punktenenedenfor.

1. Kommunensmomskompensasjonskrav
–svakheteri rutiner og internekontroller
Vi kontrollererkommunenskrav 6 gangerpr. år og avgir revisjonsberetningfor hvert av disse.
Vi har ved vårekontroller avdekketstorebeløpsmessige
feilsom har resulterti at kommunenhar
endretkravetfør vi har godkjentdette.
Kommunenmå forbedresine kontrollrutiner førde sendermomskompensasjonskravene
til oss
for gjennomgang.Vi har foreslåttat det etableresrutine med egenkontrolli form av sjekkliste
som sendesosssammenmed kravene,se vedlegg.I dennesjekklistener det kontrollpunktersom
må sjekkesog signerefor utførtekontroller. Dette ervanlig praksisi alle våre kommunerogvi
ber om at dennerutinenetableresogsåi Vågankommuneog at vi mottardennesammenmed
kravet for 2. termin 2020,senesteinnen1. juni. Vi har tidligere bedt om dette,menhar hittil ikke
mottatt slik sjekkliste.
Ved innføring av sjekklistesåovervåkerøkonomiavdelingenom kommunensansattepåfører
korrektemomskoder,og kan ved avvik følge opp oggi opplæringder det er behov for det. Vi ber
deregjerneogsåpåførehvilke feil som er avdekketog korrigert underaktuellekontrollpunkt.
Dersomdet avdekkesandrefeil enndet sjekklistenomhandlerer det normalpraksiså tilføre nye
punktertil sjekklistenog manvil på dennemåtenredusererisiko for at sammetype feil oppstår
på nytt.
Det er viktig at egenkontrollerdokumenteres,da formaliseringav internkontrollerer viktig for å
kunneetterprøveat kontroller faktisk er gjennomført.

2. Skille mellom bokføringi drifts-og investeringsregnskapet
Vi kan ikke seat kommunenhar gitt en nærmereredegjørelsefor hvorfor de menerat opplistede
investeringerer av en slik art at utgifter skal bokføresi investeringsregnskapet.
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Vi ber om at det utarbeides en konkret vurdering av de enkelte investeringsprosjekter som er
listet opp i revisjonsbrev nr. 8, og at vurderingene har henvisninger til aktuelle bestemmelser i
KRS (kommunal regnskapsskikk) nr. 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet.
3. Offentlige anskaffelser / budsjettering av lån til investeringer
Vi har gjennom våre kontroller avdekket at kommunen i noen konkrete saker ikke har fulgt lov
om offentlige anskaffelser med hensyn til publisering i Doffin databasen. Vi ber om at
rådmannen redegjør for hvilke tiltak som vil bli / er iverksatt for å sikre at kommunen følger
bestemmelsene i lovverket.
4. Låneopptak til årets investeringer
Når det gjelder låneopptak til investeringer så skal disse vedtas for investeringer som skal
gjennomføres pr budsjettår. Investeringsbudsjettet er ettårig og låneopptak som ikke er benyttet
foregående år, vil ikke være gyldig som finansering til investeringer som gjennomføres i nytt
budsjettår. Dersom det er investeringer som ikke er gjennomført foregående år, så må disse tas
inn på nytt igjen i neste års budsjett både med hensyn til selve utgiftene og
finansieringen/låneopptak.
Årets budsjettvedtak må ha eget punkt der fremkommer tydelig hvor stort årets låneopptak til
investeringer skal være. Når det gjøres budsjettreguleringer i nytt år, må det også fremkomme av
kommunestyrets vedtak hvordan disse skal finansieres. Det kan være at lånemidler står som
ubrukte på konto for memoria, og/eller det må vedtas nytt låneopptak, og dette skal fremkomme
av vedtaket. Vi ber om at det påses at årets budsjett for låneopptak til investeringer har hjemmel i
vedtak som er fattet i 2020 og/eller i selve vedtaket om årsbudsjett 2020.
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