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KARMØY KOMMUNE     Saksframlegg 
 

SAKSGANG 

Utvalg Møtedato Saksnr 

Kontroll- og kvalitetsutvalget  26.08.20 27/20 
Kommunestyret 14.12.20  
 

Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 

Toril Hallsjø  151  

 

BUDSJETT FOR 2021 – KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN – 

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS FORSLAG 
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling: 

 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg fremmer forslag om budsjett for kontrollarbeidet i 

Karmøy kommune med en totalramme på kr 1 766 000 eks. mva for 2021 fordelt med 

følgende: 

 

Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter  kr     213 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (HKS IKS) kr     403 000 

Kjøp av revisjonstjenester   kr  1 150 000 

 

 

Vedlegg: Forslag til budsjett for 2021 

     

Saksorientering: 

I følge kommuneloven har kontrollutvalget et vidt arbeidsområde, og er kun underordnet 

kommunestyret. Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til bare å gjelde økonomiske 

forhold. Kontrollutvalget skal også påse at saksforberedelse og beslutningsprosesser, både i 

administrasjonen og i de øvrige politiske organer, fungerer på en måte som garanterer 

oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn overfor 

kommunens innbyggere og andre som måtte bli berørt av vedtakene.  

 

Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseer-ansvar, og utvalgets rolle vil først og 

fremst være som bestiller. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingene til 

revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid. 

 

Dersom kontrollutvalget ønsker å foreta en tilleggsbestilling hos revisor utover vedtatt ramme, 

må utvalget anmode kommunestyret om en høyere ramme. 

 

Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å utarbeide budsjettforslaget for kontroll- og 

tilsynsarbeidet i kommunen. Da kontrollutvalget kun er underlagt kommunestyret, skal 

kontrollutvalgets budsjettvedtak i henhold til forskriften følge innstillingen til årsbudsjettet til 

kommunestyret i forbindelse med at kommunen samlede budsjett for 2021 skal vedtas. 

Dersom kontrollutvalgets innstilling er lagt inn fra administrasjonen i rådmannens 

budsjettforslag, er det antatt det ikke nødvendig å legge det fram for kommunestyret som 

egen sak.  
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Det har etter hvert blitt praksis i Karmøy kommune at utvalgets innstilling er blitt lagt inn i 

rådmannens budsjettforslag, uten endringer, dvs. ingen kutt eller reduksjon. 

 

Budsjettet skal omfatte alle utgifter forbundet med kontrollutvalgets, sekretariatets og 

revisjonens samlede virksomhet. Dette gir kontrollutvalget et forpliktende ansvar for budsjett 

og regnskap tilsvarende det de enkelte resultatenheter i kommunen har. Forskriften pålegger 

kommunen å ha en forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget 

omfatter derfor lovpålagte oppgaver.  

 

Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 

14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.  
 

Budsjettforslaget er delt inn i tre hovedpunkter: utgifter til kontrollutvalgets samlede 

virksomhet, utgifter til kjøp av sekretariatstjenestene og kjøp av revisjonstjenester: 

 

1. Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter 

Utvalgets egne utgifter er videreført som i inneværende år. Kontroll- og kvalitetsutvalget 

fastsetter ikke selv møtegodtgjørelsen, men den er innarbeidet i budsjettforslaget for å 

synliggjøre samlede tilsyns- og kontrollutgifter. Budsjettet forutsetter en aktivitet i utvalget 

som tidligere år med 8 møter i kalenderåret.  

 

Kontroll- og kvalitetsutvalget har åpne møter og det er lagt inn budsjettmidler til tilsynsvakt. 

Møtene har vært avholdt på rådhuset på ettermiddag/kveld og det forutsettes at dette fortsetter 

i ny valgperiode. Bevertning på møtene er lagt inn med enkel møtemat levert fra rådhusets 

kantine. Det er lagt inn midler til kursdeltakelse og medlemskap i nettverk for kontrollutvalg 

(Forum for kontroll og tilsyn). Budsjettforslaget er basert på utvalgets framlegg tidligere år. 

 

2. Sekretariatet 

Karmøy kommune er medeier i det interkommunale selskapet Haugaland Kontrollutvalgs-

sekretariat IKS og kjøper sekretariatstjenestene til kontrollutvalget herfra. I prisen innbefatter 

saksbehandling, utsending av innkallinger og utskrifter, normal aktivitet i utvalget, arkivhold 

m.m. Representantskapet vedtok budsjettet for 2021 i møtet 27.04.20, sak 9/20. Budsjettet er 

utarbeidet på bakgrunn av selskapsavtalen, der det betales en årlig fast grunnsum og etter 

medgått timeforbruk, basert på eierandel.  

 

Kostnadene for Karmøy kommune neste år er satt til kr 403 000, som er en økning på 3,5 %. I 

prisen innbefatter normal aktivitet i utvalget, saksbehandling, utsending av innkallinger og 

utskrifter, arkivhold m.m.  

 

3. Revisjonskostnader 

Regnskapsrevisjonen utføres innenfor fastsatt lovbestemte krav og til en fast pris med enhver 

tid gjeldende leverandør og en opsjon for kjøp av timer til forvaltningsrevisjon og andre 

kontroller med inntil 750 timer. For 2020 er det budsjettert med en ramme/totalleveranse til 

inntil kr 1.115.000, som inkluderer fastpris for regnskapsrevisjon og kjøp av timer etter 

bestilling til forvaltningsrevisjon.  
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Sekretariatet gjør framlegg at det budsjetteres med økning på ca. 3 % i forhold til 2020. 

Konsumprisindeksen for neste år er usikker på pga. koronapandemien. Budsjettsum som 

foreslås er da kr 1.150.000 i 2021. Summen inneholder store usikkerhetsmomenter, da det nå 

er uvisst hvem som blir kommunens leverandør fra 1. halvår 2021. 

Revisjonsavtale ble inngått med KPMG AS gjeldende fra 01.07.16 og for fire år Bruk av 

opsjon for et år ble vedtatt av kommunestyret 01.07.19, sak 75/19. Avtalen med KPMG AS 

gjelder nå frem til 30.06.21, og inneholder prisjustering av fastpris og timepris i 

avtaleperioden. Ny revisjonsavtale vil bli gjeldende fra 01.07.21. Revisjonsoppdraget vil bli 

sendt ut på anbud høsten 2020 og ny avtalepris blir derfor ikke avklart før i begynnelsen av 

2021. Det er derfor knyttet usikkerhet til prisen på revisjonstjenestene i tiden fremover.  

 

Kontroll- og kvalitetsutvalgets samlede budsjettforslag 

For oversikt over budsjettforslaget for 2021, se eget vedlegg. Kommunen betaler mer-

verdiavgift på kjøp av tjenester fra revisor. Disse blir refundert, slik at denne posten skal gå i 

null. Det blir foreslått et samlet budsjett på kr 1766 000 eksklusiv mva til kontroll i 2021.  

 

Kontrollutvalg er direkte underlagt kommunestyret. Forskriften pålegger derfor kommunen å 

sørge for at kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets innstilling 

til kommunestyret, slik at dette forslaget er kjent for kommunestyret når totalbudsjettet skal 

behandles. 

 

Sekretariatet forutsetter at dersom det skjer en reduksjon i budsjettforslaget, skal det 

skje av formannskap/kommunestyre i tråd med forskriftene og ikke av 

administrasjonen. Dersom kommunestyret vedtar endringer i kontrollutvalgets 

budsjettforslag, må dette meldes til utvalgets sekretariat. 

 

Saken legges frem for kontroll- og kvalitetsutvalget til diskusjon knyttet til utvalgets 

prioriteringer for kommende år, samt en anbefaling til kommunestyret for kommende års 

ramme til kontrollarbeidet. 

 

Aksdal, 18.08.20 

 

 

Toril Hallsjø (sign.) 

Dagig leder/utvalgssekretær 


