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Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- informasjon
om revisorattestasjon, og tilbakebetaling av gjenværende midler til KMD
Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) av 25. august 21,
samt tilskuddsbrev av 25.februar, 15. april, 25. juni og 11.oktober i 2021 (til utvalgte
kommuner)
Departementet legger ut oppdatert informasjon om ordningen på regionalforvaltning.no (RF),
og oppfordrer til å bruke systemet aktivt.
Revisorattest
I tilskuddsbrevene og brev til kommunene av 25. august er det omtalt krav til
revisorattestasjon for kommuner som har mottatt tilskudd over 500 000 kroner. For flere,
særlig mindre kommuner, utgjør den samlete rammen etter tre fordelingsrunder, rundt 500
000 kroner og vil dermed utløse plikt til revisjonsattest.
KMD har derfor besluttet å heve grensen for revisorattestasjon til tilskuddsbeløp 550 000
kroner for summen av de tre første fordelingsrundene. Tildelingen i den fjerde runden, jf.
tilskuddsbrev av 11.10.21, rapporteres for seg, i tråd med fristene i tilskuddsbrevet av 11.
oktober. Alle tildelinger i den fjerde runden utløser krav om revisorattestasjon.
KMD gjør oppmerksom på at revisorattestasjonen skal bekrefte forbruk av de tre ulike
tilskuddsrammene hver for seg og samlet, samt vise ubenyttede restmidler (ikke tildelt
ramme) som skal tilbakebetales til staten.
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Tilbakebetaling av gjenværende midler til KMD
Kommunale kompensasjonsmidler som ikke ble tildelt innen fastsatte tidsfrister, skal i tråd
med tilskuddsbrevene, betales tilbake til KMD. Dette gjelder også for kommuner som ikke
omfattes av krav om revisorattestasjon.
Midlene bes innbetalt til KMDs kontonummer: 7694. 05.18535, med følgende
betalingsmerknad "Tilbakebetaling kommunal kompensasjonsordning- kommunenavn2021". Frist for tilbakebetaling er 15. januar 2022.
Ev. midler som ikke er ubetalt eller tilbakebetalt fra sluttmottaker til kommunen, bes innbetalt
fortløpende deretter.
Med hilsen

Gerd Slinning (e.f.)
avdelingsdirektør
Iver Grøtting Prestkvern
utredningsleder
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