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RAPPORT OM RESULTAT AV KONTROLLHANDLINGER VEDR. KOMMUNAL 
KOMPENSASJONSORDNING FOR LOKALE VIRKSOMHETER TILDELINGSRUNDE 1-3 - Orkland 
KOMMUNE 

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende 
kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 
4400 - Avtalte kontrollhandlinger og brev av 25. august 2021 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 

Kontrollhandlingene er utført for å kunne bistå dere i vurderingen av Orkland kommunes forvaltning av 
midler fra første, andre og tredje tildelingsrunde til kommunal kompensasjonsordning for lokale 
virksomheter og de oppsummeres som følger: 

l. Kommunen har utarbeidet forskrift eller retningslinjer for ordningen. 
2. Kommunen har gjennomført en tilfredsstillende kunngjøring av ordningen, herunder at 

kunngjøringen beskriver 
a. hvilke virksomheter som kan motta støtte og 
b. alle relevante tildelingskriterier. 

Videre har vi for alle tilskuddsmottakere kontrollert at: 
3. Kommunen har innhentet dokumentasjon på tapte inntekter og ev. ekstra kostnader. 
4. Kommunen har dokumentert eller bekreftet at søknadene er vurdert opp mot tildelingskriteriene 

og statsstøtteregelverket. 
5. Kommunen har vurdert at tilskuddsmottakerne er innenfor ordningens målgruppe. 

Vi har også kontrollert at: 
6. Kommunens rapporterte forbruk for hver av tilskuddsrammene og samlet stemmer med 

kommunens regnskapsførte utgifter og registrerte tilsagn. 
7. Midler som ikke var gitt som tilsagn innen fristene og som skal tilbakebetales, er regnskapsført 

som kortsiktig gjeld. Dette omfatter: 
a. Midler fra bevilgning gitt 25.2.2021 ikke gitt som tilsagn innen 1.9.2021 
b. Midler fra bevilgning gitt 15.4.2021 ikke gitt som tilsagn innen 1.11.2021 
c. Midler fra bevilgning gitt 25.6.2021 ikke gitt som tilsagn innen 1.11.2021 

Vi rapporterer våre funn nedenfor: 

a) Med hensyn til punkt 1, har vi funnet at kommunen har utarbeidet forskrift eller retningslinjer for 
ordningen. 

b) Med hensyn til punkt 2, har vi funnet at kommunen har gjennomført en tilfredsstillende 
kunngjøring som beskriver forhold som nevnt. 

c) Med hensyn til punkt 3, har vi funnet at kommunen har innhentet dokumentasjon på tapte 
inntekter og ev. ekstra kostnader. 

d) Med hensyn til punkt 4, har vi funnet at kommunen har dokumentert eller bekreftet at søknadene 
er vurdert opp mot tildelingskriteriene og statsstøtteregelverket. 



e) Med hensyn til punkt 5, har vi funnet at kommunen har vurdert at tilskuddsmottakerne er 
innenfor ordningens målgruppe. 

f) Med hensyn til punkt 6, har vi funnet at kommunens rapporterte forbruk for hver av 
tilskuddsrammene og samlet stemmer med kommunens regnskapsførte utgifter og registrerte 
tilsagn. 

g) Med hensyn til punkt 7, har vi funnet at alle midler var gitt som tilsagn innen fristene. 

(Opplisting av eventuelle unntak rapporteres i de enkelte punktene over) 

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar 
med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder 
vesentlige feil. 

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll 
i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert 
til dere. 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet ovenfor, og skal ikke brukes til 
noe annet formål. Rapporten er beregnet på Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Orkland 
kommune. 

Med vennlig hilsen 

Monica Nordvik Larsen 
Oppdragsansvarlig revisor 
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