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BAKGRUNN 

I Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 18, er budsjettoppgavene til 

kontrollutvalget omtalt:  

 

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 

eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 

revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets 

innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.”  

 

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal oversendes formannskapet, og følge formannskapets 

innstilling til kommunestyret, jf  Kommuneloven  § 45, 2. ledd; ”Kommunestyret og 

fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av 

innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. ” 

 

Kontrollutvalgets budsjettområde omfatter  

 

Ansvar 111 Politiske verksemder 

Funksjon 1004 Kontrollutval/revisjon  

 

 

VURDERING 

Sekretariatet har gjort en vurdering av de enkelte postene i budsjettet for 2020 

Tilbakemelding fra revisjonen er at det vil komme nye oppgaver for revisor innen 

etterlevelsesrevisjon pga ny kommunelov. Samt at timeprisene trolig vil stige med 3 % for 

neste år.  

 

Revisjonen hadde et mindreforbruk ihht budsjett for 2018. Sekretariatet legger derfor frem et 

forslag basert på samme nivå som i fjor , hensyntatt en prisstigning på 3 %. Se nedenfor.  

 

1) Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver  

 

Foreløpige forslag fra sekretariatet     kr 598.224 

Møter i kontrollutvalget       kr.         43260 

Samlet        kr.       641.484 

 

 

 



 

2) Forvaltningsrevisjon  

Ihht forskrift om kontrollutvalg § 9, skal kontrollutvalget påse at kommunens virksomhet blir 

gjenstand for årlig forvaltningsrevisjon.  

 

Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Planen vedtas av kommunestyret.  Plan for 

forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

forvaltningsrevisjon/selskapskontroll  på de ulike sektorer og virksomheter. 

Plan for selskapskontroll skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 

fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 

identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene.  

Sekretariatet foreslår at en midlene avsatt til forvaltningsrevisjon benyttes hovedsakelig til å 

gjennomføre overordnet analyse, samt at det legges planer for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll. Dette i henhold til regelverket nevnt ovenfor, hvor man «innen utgangen av 

året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert» skal legge en plan.  

 

Det bør fortsatt vurderes fellesprosjekter med kontrollutvalgene i Ringebu og Nord-Fron, da 

det er kostnadsbesparende fremfor å gjennomføre egne prosjekter. Jfr etter modell av 

«Fellesprosjektet MGR».   

 

 

Foreløpig forslag fra sekretariatet:          kr 125.000,- 

 

 

2 a) Bestilte mindre undersøkelser  

Det viser seg at det er behov for en post hvor mindre undersøkelser/utredninger kan utføres, 

spesielt i saker som oppstår underveis i løpet av året.  

 

Foreløpige forslag fra sekretariatet      kr        50.000,- 

 

 3) Selskapskontroll 

Det anbefales at mulige selskapskontroller gjennomføres i 2021 etter at planer for 

selskakapskontroll og forvaltningsrevisjon er utarbeidet for kommende periode.  

 

Foreløpig forslag fra sekretariatet: 

 

Selskapskontroll :              kr  0,- 

 

 

4) Utgifter til sekretariatstjenester 

Kontrollutvalget har eget sekretariat. Utgifter til sekretariatstjenester vil variere med tallet på 

møte i kontrollutvalget, og antallet/type saker. Sekretariatet baserer seg derfor på erfaringstall 

fra tidligere år og foreslår at posten legges på samme nivå som tidligere.  

 

 

Utgifter til sekretariatstjenester:      kr 160.000,-  



 

 

5) Servering, kurs, uforutsette ting, mm  

Budsjettet legges på samme nivå som tidligere. Kontrollutvalget deltar bl.a. på  

kontrollutvalgskonferansen.  Det er ønskelig at dette gjøres også i 2020, spesielt med tanke på 

at det kan komme nye medlemmer i kontrollutvalget etter kommunevalget. Sekretariatet 

foreslår derfor å sette av kr 21.000 til kursutgifter. I tillegg kan det som tidligere år være 

fornuftig å legge inn midler til uforutsette ting.   

 

Utgifter til servering, kurs, reise, uforutsette ting m.m:   kr 47.000,- 

 

   

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget fatter vedtak om slik  

 

INNSTILLING  

 

1. Kontrollutvalget legger frem sitt forslag til budsjett for ansvar 111, funksjon 1004, 

med ei kostnadsramme på kr 1 023 484, se nedenfor.  

           

Ansvar 111, funksjon 1004 

kontrollutvalg/revisjon  2020 2019 

    

    

    
Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl.møter  641 484 622 800 

    
 Forvaltningsrevisjon  125 000 50 000 

Bestilte mindre undersøkelser  50 000 50 000 

Selskapskontroll   0 200 000 

    
 Sekretariat  160 000 160 000 

    
Kontrollutvalgskostnader    
1115 Mat servering, møteutgifter 8 000 47 000 47000 

1101 Abonnement og faglitteratur 3 000   
1150 Kurskostnader/seminar 26 000   
1100 Uforutsett 10 000   

    

    
Totalsum som blir belastet ansvar 111 funksjon 1004   1 023 484 1 129 000 

    
 

 

 

 

 

Svolvær, 29.05.19 

 

Edel Åsjord  

 

 


