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Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 

Toril Hallsjø  151  

 

 

KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN - BUDSJETTFORSLAG 2023  
 

 

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling: 

 

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Karmøy 

kommune for budsjettår 2023 med en totalramme på kr 2 893 000 eks. mva fordelt følgende: 

 

Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter  kr     238 000 

Sekretariatstjenester (HKS IKS)  kr     435 000 

Revisjonstjenester (RR IKS)   kr  2 220 000 

 

 

Vedlegg: Budsjettforslag  2023 

 

 

Bakgrunn for saken  

Kontrollutvalget skal se til at kommunens regnskaper blir revidert og at det utføres 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Utvalget skal utarbeide forslag til budsjett for 

kontrollarbeidet. Dette inkluderer budsjett for kjøp av revisjonstjenester, sekretariatstjenester 

og utgifter til utvalget. Denne saken legges fram som kontroll- og kvalitetsutvalgets forslag til 

budsjett for kommunens kontrollarbeid for 2023. 

 

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. 
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Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å utarbeide budsjettforslaget. 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 2023 skal vedtas. Dersom kontrollutvalgets innstilling er lagt inn fra 

administrasjonen i rådmannens budsjettforslag, har det vært tolket slik at det ikke har vært 

nødvendig å legge det fram for kommunestyret som egen sak eller vedlegg.  

 

I de fleste kommunen er det praksis at utvalgets innstilling blir lagt inn i rådmannens 

budsjettforslag, uten endringer, dvs. ingen kutt/reduksjon. 

 

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at 

kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de 

organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som 

kontrollutvalget skal kontrollere får innvirkning på kontrollorganets budsjettramme.  

 

Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et endret beløp i forhold til det 

kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal likevel uendret følge det 

samlede budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved 

budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets 

innstilling til budsjett, jfr. forskriftens § 2.  

 

Når det gjelder betaling for tjenester som kjøpes av selskaper/samarbeid, fastsettes budsjettet 

her av representantskapet og av styret, og kan kun endres av disse. Det gjelder i denne saken 

de overslag som er oversendt fra Rogaland Revisjon IKS om regnskapsrevisjon og fra HKS 

IKS om sekretaritatjenesten. 

 

Budsjettet skal omfatte alle utgifter forbundet med kontrollutvalget-, sekretariatet- 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.  

 

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

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

 

1. Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter 

Utvalgets egne utgifter er videreført som tidligere år med unntak av godtgjørelse til 

utvalgsleder som er hevet. Kontroll- og kvalitetsutvalgets møtegodtgjørelse med kr 1000 pr 

møte følger godtgjørelsesreglementet fra 2020. Leders godtgjørelse ble ved kommunestyre-

vedtak i desember 2021 i pkt 26 økt, hvor den ble satt til 0,4G pr år mot kr 2000 pr møte . 

Budsjettet ellers forutsetter en aktivitet i utvalget som tidligere år med åtte møter i 

kalenderåret, selv om det i 2021 ble og i år trolig blir sju møter. 

 

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

Møtene holdes på rådhuset på ettermiddag/kveld og det forutsettes at dette fortsetter. 

Bevertning på møtene er lagt inn med enkel møtemat levert fra rådhusets kantine. Det er også 

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

Regnskapstallene for 2020 og 2021 har vært lavere enn budsjett, noe som skyldes ingen og 

liten reisevirksomhet de to siste to årene.  

 

Sekretariatet har økt budsjettet noe, og der nå lagt inn kr 238 000. 
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2. Sekretariatskostnader 

Representantskapets vedtak 

Karmøy kommune er medeier i det interkommunale selskapet Haugaland Kontrollutvalgs-

sekretariat (HKS) IKS og kjøper sekretariatstjenestene til kontrollutvalget herfra.  

Representantskapet vedtok i møtet 25.04.22, sak 6/22 budsjettet for 2023 og eiertilskuddet fra 

deltakerkommunene. 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 434 500, som er en økning på 4 %. I 

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

utskrifter, arkivhold m.m. Sekretariatet drives etter selvkostprinsippet. Ved overskudd de siste 

ti årene har midler blitt overført til fond. 

 

3. Revisjonskostnader 

Revisors budsjettforslag  

Karmøy kommune er medeier i det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS, og 

kjøper derfor sine revisjonstjenester fra dette selskapet. Sekretariatet har mottatt forslag til 

budsjett fra selskapet basert på vedtak i styre og representantskap. Når budsjettet er vedtatt i 

representantskapet, er det bindende for kommunene. 

 

Regnskapsrevisjonen utføres innenfor fastsatt lovbestemte krav. Forvaltningsrevisjon og andre 

kontroller har tidligere år vært budsjettert med inntil 750 timer. For 2022 ble den redusert til 

700 timer.  Revisors budsjett omfatter utgifter til vanlig regnskapsrevisjon, attestasjoner, 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll/eierskapskontroll i henhold til planer vedtatt av 

kommunestyret, samt oppmøte i utvalget.  

 

Rogaland Revisjon har for 2023 ført opp totalt 2000 timer, som i fjor. I dette er det lagt inn 

870 timer til regnskapsrevisjon, 350 timer til attestasjon, oppmøte i utvalget med  80 timer og 

forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll med 700 timer.  

 

Timeprisen er for 2023 satt til kr 1.110,- eks. mva. I 2022 var/er den kr 1.060,- eks. mva. Ny 

timepris og antall timer vil føre til at budsjettforslaget for 2023 vil innebære en økning i 

revisjonsutgiftene med 4,7 %. 

 

Regnskapsrevisjon 

Budsjett for kjøp av revisjonstjenester inkluderer regnskapsrevisjon, forenklet 

etterlevelselskontroll, attestasjoner, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. For 2023 har 

sekretariatet lagt inn kr 1 443 000 til kjøp av regnskapsrevisjonstjenester på bakgrunn av 

revisors oppsett. 

 

Kontrollutvalget har liten innflytelse på utgiftene som går med til regnskapsrevisjon, 

etterlevelselskontroll og attestasjoner. Revisor gjør selvstendige vurderinger av hvor mange 

timer som kreves for å utføre den lovpålagte (regnskaps-)revisjonen. Revisors budsjettanslag 

for regnskapsrevisjon må derfor legges til grunn for kontrollutvalgets budsjettarbeid.  

 

Forvaltningsrevisjon 

Når det gjelder forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll står kontrollutvalget friere. 

Kommuneloven angir ikke noe nivå for hvor mye ressurser som skal gå med til disse 

revisjonsformene. Loven har krav om at det minimum skal lages fireårsplaner for hvilke 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planene skal baseres på 
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risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Planene vedtas av kommunestyret og gjelder for 

angitt periode. Loven angir ikke hvor mange kontroller som bør gjennomføres i perioden eller 

pr. år. Dette avgjøres ut fra vedtatte planer, tilgjengelige ressurser og kommunestyrets vedtak.  

 

Budsjettet for kjøp av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Karmøy kommune har 

tidligere år vært stabilt gjennom alle de snart 20 årene siden lovkravet kom. Det har vært satt 

av 750 timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Erfaringsmessig har det blitt bestilt 

og lagt fram ca. to rapporter pr. år. Rapportene skal sikre innbyggerne gode tjenester, finne 

forbedringspotensiale og/eller sikre etisk forsvarlig drift av kommunen. 

 

Kontroll- og kvalitetsutvalget gjør prioriteringer ut fra vedtatte planer for forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll når det bestilles rapporter fra revisor. Det er ikke uvanlig at det kan 

komme innspill underveis som gjør at utvalg gjør omprioriteringer i forhold til vedtatte planer. 

Sekretariatet legger opp til samme nivå som i år, dvs 700 timer. Budsjettsum som foreslås er 

da kr 777 000 i 2023 til forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll.  

Samlede revisjonskostnader vil da komme på kr 2 220 000 i 2023. 

 

Kontroll- og kvalitetsutvalgets samlede budsjettforslag 

For oversikt over budsjettforslaget for 2023, se eget vedlegg. Det er her satt et samlet budsjett 

på kr 2 893 000 eksklusiv mva til kontroll i 2023. Kommunen betaler merverdiavgift på kjøp 

av tjenester fra revisor. Disse blir refundert, slik at denne posten går i null. 

 

Sekretariatet forutsetter at dersom det fremmes forslag om reduksjon i budsjettforslaget, skal 

det skje av formannskapet i tråd med forskriftene og ikke av administrasjonen. Dersom 

kommunestyret vedtar endringer i kontroll- og kvalitetsutvalgets budsjettforslag, må dette 

meldes til utvalgets sekretariat, da det vil få følger for utvalgets arbeid. 

 

Saken legges fram for kontroll- og kvalitetsutvalget med en anbefaling til kommunestyret for 

kommende års ramme til kommunens kontrollarbeid. 

 

Aksdal, 23.08.22 

 

 

Toril Hallsjø (sign.) 

Daglig leder/utvalgssekretær 


