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Ajourhold av regnskap og internkontroll  
Iht. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd skal revisor skriftlig påpeke overfor kontrollutvalget ved 
mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger, og ved feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske 
internkontrollen.  
 
Kommunens regnskap for 2017 ble først ferdigstilt i slutten av mai 2018, jf. brev nr. 12 til 
kontrollutvalget. Dette, i kombinasjon med andre forhold på økonomiavdelingen, medførte at 
regnskapet for 2018 ikke ble ajourført. I møte med administrasjonen i starten av september 
ble revisjonen informert om at det fremdeles var et stort etterslep på regnskapet, og det 
samme var situasjonen da det ble avholdt nytt oppfølgingsmøte den 15. oktober.  
 
Siden september har det vært prioritert å få ajourført etterslepet på bokføring av innbetalinger. 
Per 15. oktober gjenstod fremdeles noen inntektsføringer, samt kontroll av at inntekter og 
innbetalinger er korrekt bokført. Som en følge av dette, er oppfølging av kundefordringer satt 
på vent. 
 
Avstemming av transaksjoner på bankkonto mot regnskap er en grunnleggende internkontroll 
for å sikre korrekt regnskap. Kontrollen sikrer at det ikke skjer transaksjoner på bankkonti 
som ikke er regnskapsmessig dokumentert, samt at det sikrer at alle innbetalinger og 
utbetalinger blir bokført i regnskapet. Kommunen bruker avstemmingsprogram, der åpne 
poster må følges opp manuelt hver måned. Pr. 15. oktober var kun hovedkonti for januar og 
februar ferdig avstemt. At ikke bankkonti blir avstemt løpende er en mangel ved den 
økonomiske internkontrollen. 
 
Bokføringslovens §7 innebærer et krav om at bokføringen må være ajour innen fristene for 
pliktig regnskapsrapportering. For kommunen vil det si hver annen måned. 
Regnskapsperioder skal lukkes innen denne fristen, og dermed stenges for videre bokføring. 
Lukkingen skal skje på en måte som gir betryggende sikring mot endring eller sletting av 
bokførte opplysninger. Alternativt kan spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering være 
skrevet ut i et format som ikke kan endres. Pr. 15 oktober skulle regnskapet til og med august 
vært ajourført og lukket, men som følge av forholdene nevnt over, er det kun januar og 
februar som er ajourført og lukket i regnskapet 2018.  
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At regnskapet er holdt løpende ajour er en viktig forutsetning for at regnskapsrutiner og 
internkontroll skal fungere. Ajourhold er for eksempel viktig for å kunne foreta jevnlig 
oppfølging av dårlige betalere, oppdage regnskapsfeil, samt ha oppdaterte tall til enhetenes 
budsjettkontroll og økonomirapportene til kommunestyret. Det påvirker også fremdriften av 
revisjonen når regnskapet ikke er oppdatert, og interimsrevisjonen vil dermed ikke bli 
ferdigstilt før regnskapet er ajour. 
 
Vi anbefaler administrasjonen å iverksette nødvendige tiltak for å sikre betryggende 
internkontroll og ajourhold av regnskapet. Rådmannen informerte i møte den 15. oktober om 
at det vil bli lyst ut et vikariat på regnskap, samt at men er i dialog med nabokommuner om 
mulighetene for innlån av ressurser.  
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