
 

Side 1 av 2 

 

STYRESAK 38/18   

BREV NR. 1 –  2018 FRA AGDER KOMMUNEREVISJON 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

22. august 2018 

 

Saksbehandler 

Gro Eikeland 

 

Vedlegg til saken 

1. Brev nr. 1 – 2018 fra Agder Kommunerevisjon datert 03.05.2018 

2. Svarbrev til Agder Kommunerevisjon datert 31.05.2018 

 

Saksfremlegg 

Etter avslutning av årsregnskapet for 2017 mottok Vest-Agder-museet, i tillegg til de 

vanlige observasjonene fra revisor til regnskapet, et formelt brev som omhandlet 

budsjettavvik (datert 3. mai 2018). Revisor påpeker i brevet at det i museets 

årsregnskap for 2017 er store budsjettavvik på enkelte regnskapslinjer, spesielt i 

investeringsregnskapet. 

 

Brevet ble ikke lagt frem for styret i mai, da det var ønskelig å først få gjennomført et 

møte med revisor for å få konkretisert innholdet og hvilke forhold det konkret var 

siktet til. 

 

Det er en løpende dialog mellom revisor og museet knyttet til hvilke kostnader som 

føres som drift og hvilke som føres som investering. Spesielt ifm. 

istandsettingsprosjektene på Hestmanden har grenseoppgangen vært komplisert.  

 



 

 

 

 

 

Side 2 av 2 

De endelige konklusjonene knyttet til dette landes i noen tilfeller i forbindelse med 

årsavslutningen og dialogen med revisor knyttet til denne, og da er det ofte for sent i 

forhold til å fremme en budsjettjustering til representantskapet. Det er også en 

utfordring at bruk av bundne fond ikke kan legges inn i budsjettet. Dette har også styret 

tidligere påpekt, da det gir en dårligere oversikt enn om alt hadde vært samlet. 

 

Revisor har både skriftlig (se vedlagte svarbrev) og muntlig i møte fått en redegjørelse 

for årsakene til avviket. Administrasjonen arbeider aktivt for at budsjettet skal være et 

best mulig verktøy for økonomistyringen i museet, gjennom budsjettoppfølging og 

budsjettregulering. Det vises i den forbindelse til tidligere saker i styre og 

representantskap ang. anledning til å regulere budsjettene underveis i regnskapsåret, 

med framleggelse av justert budsjett til styre og representantskap i årets siste kvartal. 

Styresak 32/17 og representantskapssak 12/17 med justering av budsjett for 2017 gir en 

redegjørelse for de avvikene i budsjettet som revisor påpeker. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til etterretning. 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


