
AVVIK/BRUDD PÅ BUDSJETT OG BUDSJETTPREMISSER  
 
Beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og 
vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av 
bevilgningene. 
 
Utdrag fra:  

• Kommuneloven (koml.) Kapittel 14 og 24 
• Prop. 46 L (2017-2018)  

 
 
Kapittel 14 ØKONOMIFORVALTNING (koml. § 14-1 til § 14-22) 
 
§ 14-7.Årsberetning 
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens eller 
fylkeskommunens samlete virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for 
hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. 
 
Årsberetningene skal redegjøre for 
a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og 
om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid 
b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og 
vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av 
bevilgningene 
c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig 
betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne 
d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard 
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 
f. hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt 
etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26. 
Årsberetningene skal avgis senest 31. mars. 
 
 
I Prop. står det følgende: 
Bokstav b viderefører plikten til å redegjøre for vesentlige beløpsmessige avvik mellom 
budsjettet og regnskapet. Bestemmelsen krever at det også skal redegjøres for eventuelle 
vesentlige brudd på premissene for hva bevilgningene etter kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak skal kunne brukes til. Bestemmelsen erstatter forskrift 15.12.2000 nr. 
1424 om årsregnskap og årsberetning § 10 fjerde ledd 
  



 
Kapitel 24 REVISJON (Koml. § 24-1 til § 24-10) 
 
§ 24-6.Revisors plikter ved utførelsen av regnskapsrevisjon 
Revisor skal se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte. 
 
Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon som følge av 
misligheter og feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger lov- 
eller forskriftsbrudd som er av vesentlig betydning for årsregnskapet. 
 
Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller fylkestingets 
premisser for bruken av bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon til å 
vurdere om årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra disse premissene. 
 
 
I Prop. står det følgende: 
Revisor skal for det første vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller 
fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene. Det siktes her til vesentlige avvik 
som ikke nødvendigvis vil være synlige i årsregnskapet som avvik fra budsjettets talldel. Det 
dreier seg om disposisjoner i regnskapet som ikke har hjemmel i bevilgning, mangelfull eller 
manglende gjennomføring av kommunestyrets eller fylkestingets budsjettvedtak. For det 
andre skal revisor påse at det er innhentet tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om det i 
årsregnskapet foreligger vesentlige avvik fra premissene for bruken av bevilgningene. 
 
 
 
 


