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Revisjonsrapport pr 31.12.13

Vi har avsluttet revisjonen av As kommunes regnskap for 2013. Forhold som vi finner nødvendig å
påpeke ovenfor kommunen vil bli inntatt i brev som nummereres fortløpende.

1. Pensjon - presisering i revisjonsberetningen

Observasjon

As kommune innarbeider premieavviket i sitt regnskap det året avviket oppstår, altså uten
amortisering. Regnskapspraksis i As kommune er derfor at pensjonskostnaden i prinsippet er lik
arbeidsgivers andel av betalt pensjonspremie for året, med tillegg av eventuell endring av
pensjonsavsetninger i balansen. Forholdet er beskrevet i note 3 til årsregnskapet for 2013.

As kommune har både i 2012 og 2013 hatt avsetninger i balansen for å møte forventede økte
pensjonspremier. Avsetningene pr 31.12.13 utgjør kr 4 mill. Endringer i disse avsetningene påvirker
årets pensjonskostnad og netto driftsresultat.

Fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF) er det foreslått at kommunene fra 2015 utgiftsfører
innbetalt premie. Dette er likevel ikke vedtatte bestemmelser ennå.

As kommunes regnskapspraksis er ikke i samsvar med gjeldende bestemmelser for regnskaps-
messig behandling av pensjoner og pensjonspremieavvik, jfr. Forskrift om årsregnskap og
årsberetning §§ 13-1.D, 13-4. Disse bestemmelsene krever at premieavvik regnskapsføres over 1
eller 10 år.

I likhet med forrige år har vi tatt presisering om dette forholdet i vår revisjonsberetning.

Vår anbefaling

Vi anmoder kommunen om å innrette seg etter de bestemmelser som er fastsatt for kommunene når
det gjelder regnskapsmessig behandling av pensjonspremieavvik.
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2. Refusjonskrav sykepenger

Observasjon
Ved utgangen av 2013 hadde As kommune bokført utstående sykepengerefusjonskrav på til
sammen kr 12 mill. For krav oppstått i arene 2010-2012 har kommunen i 2013 foretatt
regnskapsmessige korreksjoner på totalt kr 7,2 mill. Kommunen har spesifisert de foretatte
korreksjonene for 2013.

Bokføringsloven § 11 krever at kommunen utarbeider dokumentasjon for alle sine balanseposter
med mindre de er ubetydelige. Vi oppfatter at det fremdeles knytter seg noe usikkerhet til
gjenværende refusjonskrav.

Vår anbefaling
Vi anbefaler kommunen å fortsette arbeidet med rutinene for innkreving av både nye og gamle
refusjonskrav.

Vi vil videre bemerke at en fullstendig dokumentasjon av verdsette/sen av de regnskapsmessig
postene pr 31.12 bor inngå som en del av den ordinære regnskapsdokumentasjonen, ref.
bokføringslovens bestemmelser.

3. Beregning av minimumsavdrag på langsiktig gjeld

Observasjon
Minimumsavdraget beregnet etter den sakalte "regnearkmodellen", jfr. note 13 Langsiktig gjeld og
avdrag, utgjør for 2013 kr 34,01 mill.

Til sammenligning ville minimumsavdraget etter den forenklede metoden krevd et minimumsavdrag
for kommunen på kr 41,75 mill., dvs. et avdrag som er kr 7,74 mill. høyere og netto driftsresultat for
kommunen for 2013 ville ha vært kr 7,74 mill. lavere.

For 2013 har kommunen kun betalt avdrag på kr 30,54 mill. Av note 13 fremgar det at kommunen
har kompensert for manglende betalte avdrag ved å foreta en regnskapsmessig tilleggsavsetning på
kr 4,50 mill. pr 31.12.2013. Totalt utgiftsført avdrag utgjør dermed kr 35,04 mill. For 2013 utgjorde
As kommunes avskrivninger til sammenligning kr 45,9 mill.

Vår anbefaling
Fra flere hold er det blitt fremført argumenter for at den forenklede metode er en teoretisk riktigere
modell å benytte for kommunene enn regnearkmodellen som As har valgt å benytte fra 2011.
Senest i brev fra NKRF av 18. juni 2012 til Kommunal- og regionaldepartementet vises det til at bruk
av regnearkmodellen kan gi matematisk feil svar hvis elementene og vektingen som modellen
bygger på er bokførte verdier og ikke opprinnelig kostpris.

Regnearkmodellen, som As kommune benytter, vekter etter vårt skjønn gjenværende levetid feil.
Konsekvensen er at minimumsavdraget ikke holder følge med kommunens kapitalslit, slik
Kommunelovens § 50, nr 7 forutsetter.

Vi vil sterkt anbefale at kommunen vurderer hvilke prinsipper den i fortsettelsen onsker ? bruke for
beregning av minimumsavdrag. Vår holdning er at bruk av den forenklede metoden samsvarer langt
bedre med lovgivers intensjon med bestemmelsen om minimumsavdrag.
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For As kommune vil en riktig bruk av den forenklede metode medføre at låneavdragene står bedre i
forhold til kapitalslitet i kommunen, og slik at andelen av anleggsmidler som er finansiert med
lånegjeld ikke øker som følge av for lave årlige avdrag.

4. Overforingsinntekter ressurskrevende brukere

Observasjon
Ved regnskapsavleggelse pr 15.02.14 forelå det en beregning fra kommunen på hva man mente
kravet for 19 brukere ville bli, kr 24,29 mill. Kommunen bokførte overføringsinntekter etter et
beregnet beste estimat.

Endelig beregning for 20 brukere, og etter at revisjonen hadde påvist feil i beregningsgrunnlaget,
viste et krav på kr 26,76 mill. Avlagt regnskap avviker derfor fra innsendt krav med kr 1,83 mill. Dette
er en kjent, ikke korrigert feil i arsregnskapet 2013.

Vår anbefaling
Vi anbefaler at kommunen innfører rutiner som kvalitetssikrer beste estimat-beregningen.

5. Regulert budsjett ihht vedtak i kommunestyret

Observasjon
Det er fattet vedtak i kommunestyret som gjelder disponering av fjorårets mindreforbruk. Dette er
avsatt til disposisjonsfond, og noe er deretter brukt. Avsetning på kr 2,00 mill. og bruk av
disposisjonsfond på kr 1,62 er dermed ihht vedtak, men budsjettet er ikke regulert ihht vedtaket.

Vår anbefaling
Vi anbefaler at kommunen innfører rutiner som sikrer at alle budsjettvedtak som er fattet av
kommunestyret tas inn i regulert budsjett.

6. Budsjettavvik

Observasjon
Detaljert driftsregnskap for 2013 viser for noen områder avvik fra vedtatt budsjett. Størst avvik er det
på helse- og sosialområdet, hvor det er regnskapsført kr 291,3 mill mot et budsjett på kr 281,6 mill,
dvs. et avvik på om lag kr 9,8 mill. Avviket er forklart i kommunens årsberetning for 2013 side 7 med
bl.a. utfordringer ved samhandlingsreformen og manglende budsjetter til variabel lønn.

Det reelle avviket for området synes reelt sett å være noe lavere, da bokførte reduserte
pensjonskostnader ved slutten av året er regnskapsført på funksjon, men ikke fordelt ut på de
enkelte områder. Dette utgjør i størrelsesorden kr 6 millioner i reduserte avvik for helse og sosial. I
tillegg mangler inntektsføring for ressurskrevende tjenester med kr 1,8 mill pr 31.12.2013, ref. punkt
4 over.
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Vår anbefaling
Samlet sett har vi vurdert at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet til As kommune i
det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak. Vi konstaterer også at budsjettoverskridelsene,
bl.a. innenfor helse- og sosialområdet, er forklart av kommunen.

Vi oppfatter imidlertid at kommunens forklaring, med vekt på manglende budsjetter, ref. helse- og
sosialområdet, snarere enn på driftsmessige årsaker, ikke i tilstrekkelig grad forklarer hvorfor et
overforbruk har vært nødvendig. Vi minner om at årsbudsjettet er bindende for underordnet organ,

ref. kommuneloven§ 47.

Vi konstaterer at rapportert avvik pr 2. tertial 2013 for helse og sosial fremstod som relativt lavt, all
den tid refusjoner for ressurskrevende brukere med kr 24,89 mill på det tidspunkt ikke var

inntektsført. Det ble imidlertid flagget i tertialrapporten at etaten ville gå med et merforbruk med

gjeldende kostnadsnivå.

Vi vil minne om at dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de
utgifter som kommunens budsjett bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til

kommunestyret, og det skal foretas nødvendige endringer i budsjettet, ref. kommuneloven § 47, 2.
og 3. ledd.

Vi vil anbefale at kommunen, spesielt ut fra et læringsperspektiv, vurderer om de avvik som forelå

ved siste årsskiftet, spesielt knyttet til helse- og sosialområdet, burde og kunne ha vært rapportert

tidligere med en høyere presisjon, slik at kommunestyret, om nødvendig, på denne bakgrunn kunne
fått vurdert behovet for å foreta nødvendige budsjettendringer.

###

Vi imøteser en skriftlig tilbakemelding til overnevnte innen 31. mai 2014. Vennligst ta kontakt dersom
noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Foll di triktsrevisj on /? / / I  .
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Pavel Makarov
registrert revisor
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rådmann i As kommune
regnskapssjefen i As kommune
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