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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar revisor sin informasjon til orientering.  
2. I forbindelse med behandling av revisjonsstrategi 2020, vil kontrollutvalget komme 

tilbake til hva utvalget legger i forståelsen av hhv. vesentlige avvik/brudd på 
budsjettpremissene og budsjettmessige avvik når det gjelder rapportering og 
kontroll. 

 
Vedlegg 
Avvik/brudd på budsjett og budsjetpremisser 
 
Saksopplysninger 
Revisor vil orientere kontrollutvalget om den pågående revisjonen 2020, samt høre hva 
kontrollutvalget legger i begrepet avvik/brudd på budsjettpremisser ifm. ny kommunelov og 
regnskapsrevisjon 2020.  
 
Når det gjelder regnskapsrevisjon 2020 er det foreløpig kun attestasjon mva-kompensasjon 
som er gjort. Dette er en løpende oppgave.  
 
For årsregnskapet 2020 vil det bli en ny oppgave for kommunedirektør/rådmann og revisor.  

· Kommunedirektøren/rådmannen skal i årsberetningen rapportere på vesentlige 
avvik/brudd på budsjettpremisser i tillegg til beløpsmessige avvik, jf. koml. § 14-7 
annet ledd b).  

· Revisor skal kontrollere at kommunedirektøren har gitt en dekkende redegjørelse 
for avvik/brudd på budsjettpremisser, jf. koml. § 24-6. 

 
I den forbindelse er det viktig å avklare hva alle parter (kommunedirektøren, revisor og 
kontrollutvalget) legger i begrepet budsjettpremisser og beløpsmessige avvik. Det vil derfor 
være nyttig for revisor og kontrollutvalget å diskutere dette allerede nå. Revisor vil også 
komme inn på dette ifm. revisjonsstrategien til høsten. 
 
Utdrag av kommuneloven og Prop. 46 L (2017-2018) er vedlagt saken. 
 
 
 
Vurdering 
Som et ledd i kontrollutvalgets påse-ansvar er revisor bedt om en orientering vedrørende den 
løpende regnskapsrevisjonen. Så fremt at informasjonen som her gis av revisor ikke 
inneholder forhold kontrollutvalget må ta konkret stilling til, anbefales det kontrollutvalget å ta 
informasjonen til orientering. 
 
Samtidig legges det opp til en diskusjon med revisor om hva kontrollutvalget legger i 
forståelsen av vesentlige avvik/brudd på budsjettpremissene og budsjettmessige avvik når 
det gjelder rapportering og kontroll. 



 
 
 
 


