
  
Kontrollutvalgets budsjett 2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Levanger kommune 28.01.2020 06/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/63 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget stiller seg bak vurderingene i denne sak, og sender den videre til 
kommunestyret for videre behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret vedtar kr. 2 222 000 som ramme for kontrollutvalget for 2020. 
2. Kommunestyret ber rådmannen finne den nødvendige budsjettmessig inndekning. 
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer innenfor egen 

budsjettramme. 

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for 2020 den 11.06.19, sak 25/19. 
Budsjettforslaget hadde en total ramme på kr. 2 222 000 kr og tok ikke høyde for et eventuelt 
ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng. Budsjettrammen omfatter 
kontrollutvalgets samlede virksomhet, herunder kjøp av revisjonstjenester og kjøp av 
sekretariatstjenester.  
 
Etter kontrollutvalgets vurdering er det behov for økt kontroll- tilsynsaktivitet. Dette skyldes 
flere forhold. For det første taler kommunens økonomiske situasjon for økt kontroll med 
rådmannen og ikke redusert. For det andre er revisors lovhjemlede revisjonsmandat 
(regnskapsrevisjon) utvidet.  
 
Kravene til kommunenes egenkontroll er innskjerpet med den nye kommuneloven. Bl.a. 
stilles nå krav til at regnskapsrevisor også skal gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll 
(kontroll med at lov og vedtak etterleves) på enkelte områder. Revisor skal i tillegg også 
kontrollere at bevilgede midler benyttes i samsvar med forutsetningene for bevilgningene. 
Isolert sett vil dette kreve mer ressurser hos revisor. 
 
Foruten regnskapsrevisjon er kontrollutvalgets viktigste verktøy forvaltningsrevisjon. Dersom 
Levanger kommune ønsker å øke antall bestillinger til revisor, må det settes av større 
ressurser. Det samme gjelder dersom Levanger kommune ønsker mer krevende prosjekter, 
som eventuelt også fordrer innleie av ekstern fagkompetanse på det enkelte fagområdet. 
 
Mange lovkrav er formulert som et krav om forsvarlighet (såkalt rettsbundet skjønn - som kan 
overprøves av statlige myndigheter mv.). Kommunestyret kan og bør imidlertid også vurdere 
hvorvidt kommunens frie skjønn utøves i samsvar med kommunens verdier og egne 
retningslinjer mv.  
 
Dersom kommunestyret ønsker produksjonen vurdert opp mot slike og andre faglige 
spørsmål vil krav om innleie av ekstern fagkompetanse ved forvaltningsrevisjon o.l. kunne 
være aktuelt.  
 
Både økt aktivitet og mer krevende leveranser til kontrollutvalget vil også kunne medføre økt 
ressursbehov hos sekretariatet. 
 
I oppstarten av en valgperiode opplever de nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmene erfaringsvis 



et økt behov for å delta kurs og konferanser. Det ble derfor foreslått en moderat økning til 
dette, samt en moderat økning i kontrollutvalgets møteutgifter. I tillegg ble foreslått at 
kontrollutalget skjønnsmessig tallfestet en ekstra bevilgning til kjøp av tjenester til kr. 350 
000.  
 
Kommunens årsbudsjett for 2020 ble behandlet av kommunestyret i møte den 04.12.19, sak 
88/19. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet var vedlagt saken, men 
rådmannens forslag til ramme for kontrollutvalgets kontrollarbeid fremgikk ikke klart av 
rådmannens budsjettsak. Det er ikke sendt noen meldinger til kontrollutvalget vedrørende 
kommunestyrets behandling av budsjettsaken og vedtatt ramme for kontrollutvalgets 
kontrollarbeid. Etter å ha henvendt oss får vi tilsendt nedenstående tabelloppstilling.  
 
Kollonnene markert med gult er grunnlagene for kontrollutvalgets rammeforslag for 
henholdsvis 2020 og 2019. Disse er satt inn i samme tabell for å lette sammenligningen.  
 

    Kontrollutvalget
s forslag 

Rådmanne
n 

Regnska
p 

Rev. 
budsjet
t 

Kontrollutvalget
s forslag 

  År 2020 2020  2019  2019  2019  
1050

9 
Div.lønn/godtgjørelse
r 

  0 55 0   

1080
0 

Godtgjørelse 
folkevalgte 

62000 40 000 41 700 39 000 42000 

1080
4 

Tapt 
arbeidsfortjeneste 

4 000 0 8 437 0 2 000 

1099
0 

Arbeidsgiveravgift 9 400 5 640 7 077 5 499 6 300 

1100
0 

Kontormateriell, 
abonnement mm 

7 500 15 000 2 125 10 000 2 000 

1115
2 

Kommunal 
bevertning 

3 600 5 000 3 575 3 200 3 700 

1150
0 

Kurs/opplæring 30 000 15 000 18 664 10 000 29 000 

1160
0 

Reise- og 
diettgodtgjørelse 

2 000 0 445 0 1 000 

1170
0 

Transport/skyss 3 750 0 2 049 0 5 000 

1170
8 

Ref. utlegg reise 8 % 
mva 

3 750 0 2 864 0   

  Sum utvalgets egen 
virksomhet 

126 000 80 640 86 936 67 699 91 000 

1270
0 

Konsulenttjenester 
og juridisk bistand* 

1 756 000 1 406 000 1 319 
500 

1 365 
000 

1 365 000 

1375
0 

Kjøp fra IKS der 
kommunen er 
deltager 

340 000 340 000 278 241 370 
000 

279 000 

  Sum ansvar: 1040 
KONTROLLUTVALG 

2 222 000 1 826 640 1 684 
732 

1 802 
699 

1 735 000 

* Revisjon og kjøp av konsulenttjenester  
 
 
 
 
 
 
Vurdering 
Når rådmannens forslag til ramme for kontrollutvalgets kontrollarbeid (kontroll med 
rådmannen) ikke går klart frem av rådmannens budsjettforslag, ville vi normalt lagt til grunn 
at da er det kontrollutvalgets forslag til ramme kommunestyret har hatt å forholde seg til. Og, 
følgelig har vedtatt. 
 
Men når avviket er så vidt stort som i dette tilfelle finner en det rett at saken legges frem for 



kommunestyret, slik at kommunestyret selv kan ta stilling til omfanget av kontrollen med 
rådmannen. 
 
 
 
 


