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Sak 15/22 REVISJONSBREV NR 10 -  ÅRSREGNSKAP GAMVIK KOMMUNE 2021 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget skal, på vegne av kommunestyret, se til at kommunens regnskaper, blir 
revidert på en betryggende måte. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet så revisor bør gi 
tilbakemelding om revisjonsarbeidet gjennom året.  
 

I forbindelse med avleggelse av kommunens årsregnskap 2021 har revisjonen avlagt sin 
revisjonsberetning med forbehold under avsnitt «uttalelse om revisjon av årsregnskap» og 
under avsnittet om «Uttalelse om øvrige lovmessige krav» og en presisering under «Andre 
forhold».  
 
Revisjonsbrev nr 10 – årsregnskap Gamvik kommune 2021 
Revisor viser til revisjonsberetning datert 26. september. Denne beretning er avlagt med 
forbehold. 
 
Revisjonen kan ikke uttale seg om konsolidert regnskap og har dermed ikke kunnet fullføre 
revisjon for det konsoliderte årsregnskap i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk.  Gamvik Nordkyn Havn har ikke avlagt regnskap for 2021 og dermed kan 
konsolidert årsregnskap for hele kommunen ikke avlegges.  
 
Årsregnskap og årsberetning ble ikke avlagt innen frister gitt i kommuneloven. Årsregnskap 
og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets 
slutt. Det er veldig uheldig at årsregnskap og årsberetning er behandles i kommunestyret 2 
måneder etter at de skulle vært vedtatt.  
 
 
Vurdering 
Revisor har tatt forbehold i sin årsberetning for kommunen, og i henhold til kommunelovens 
§ 24-7 skal revisor skriftlig påpeke dette for kontrollutvalget.  
 
Kommunens årsregnskap er avlagt for sent i forhold til frister gitt i kommuneloven. Regnskap 

og årsmelding er blant de obligatoriske dokumentene som administrasjonen må legge fram 

for politisk behandling. Regnskap skal være lagt fram for revisjonen innen 22. februar og 

årsmeldinga senest innen utgangen av mars. Dokumentene må være behandlet av 

kommunestyret innen 30. juni etter regnskapsårets avslutning. 
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For sen levering skaper utfordringer for både revisjon, sekretariat og kontrollutvalg. 

Regnskap er et styringsverktøy for kommunestyret, og det vil ikke være det i samme grad 

være det når frister i kommuneloven er overskredet. Det er også slik at for sen levering 

skaper utfordringer for både revisjon, sekretariat og kontrollutvalget. 

Kommunelovens § 14-6 har krav om at kommunene skal utarbeide konsolidert regnskap, og 

dette skal gi kommunestyret en bedre oversikt over kommunens samlede økonomi og 

ressursbruk, og dermed et bedre grunnlag for styring og kontroll. Kommunen er ansvarlig for 

alle midler, eiendeler og gjeld i virksomhetene. Det konsoliderte regnskap synliggjør dermed 

den reelle økonomien til kommunen.  

Gamvik Nordkyn Havn KF har ikke levert årsregnskap 2021, og kommunen kan dermed ikke 

levere det konsoliderte regnskap.  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til Revisjonsbrev nr 10 av 22. september 2022.  
 
Kontrollutvalget ber om at kommunen sikrer gode rutiner og internkontroll av regnskapet, slik at 

regnskapet fremover kan leveres innen frister gitt i lov. 

Kontrollutvalget ber Gamvik Nordkyn havn KF snarest mulig levere regnskap 2021 slik at den reelle 

samlede økonomiske utvikling og finansielle situasjon for Gamvik kommune kommer fram.  

Kontrollutvalget ber kommunedirektør svare kontrollutvalget innen 14. oktober 2022, med 
kopi til revisjonen, og når svaret foreligger ber kontrollutvalget om en vurdering av dette 
snarest fra revisjonen.  
 

 
 

Vedlegg: Revisjonsbrev nr 10 Årsregnskap Gamvik kommune 2021, fra KomRev Nord IKS 

 
 
 
 

 


