
SYKKYLVEN KOMMUNE 
KONTROLLUTVALET

Medlemmane av kontrollutvalet 

Kopi til: ordføraren, kommunedirektøren og 
revisjon. 

Onsdag, 07.04.2021 kl. 14.00, "Sparebankbygget", Pilgata 10 
Møterom: Megardsdalen 

Møtet startar med ei orientering om kommunal internkontroll frå kommunedirektør Geir Ove 
Vegsund i tråd med kontrollutvalet sitt vedtak i sak 05/21. Han deltek på Teams. 

SAKLISTE 

Sak 07/21 Godkjenning av møteboka frå møte 2. mars 2021 
Sak 08/21 Meldingar til Sykkylven kontrollutval 
Sak 09/21 Budsjettavvik og opplysningar i årsmeldinga ved oppdragsansvarleg revisor 

Kathrin Haram 

Eventuelt 

Dersom det er vanskeleg å møte, gje melding på telefon 926 11735 til dagleg leiar eller e-post 
bjorn.tommerdal@sksiks.no 

Leonhard Vårdal 
leiar 
(sign.) 
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Sykkylven kontrollutval 
 

Saksgang: kontrollutvalet Møtedato: 7. april 2021 
Saks nr.:07/21 Sakshandsamar: Bjørn Tømmerdal 

 
 
GODKJENNING AV MØTEBOKA FRÅ 2. MARS 2021 
 
 
 
 
 

MØTEBOK 
 
 
 
 

Møtedato: 02.03.2021, kl.12.00 
 
Møtestad: vestibylen, Sykkylven kulturhus 
 
Møtet vart leia av: Leonhard Vårdal   
 

Elles til stades: Petter Hole-Drabløs, Grethe Melseth og Kjellaug Roald. 
 
Meldt forfall: Målfinn Aanning. 
 
Ingen vara hadde høve til å møte. 
 
 
= 4 voterande 
 
 
Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar Bjørn Tømmerdal og rådgjevar Solveig 
Kvamme. 
 
Frå Møre og Romsdal Revisjon SA møtte oppdragsansvarleg revisor Kathrin Haram og 

forvaltningsrevisor Kurt Løvoll. I tillegg møtte forvatningsrevisor Ingvill Bye Fugelsøy via 

Teams under sak 04/21. 

 
Det kom ikkje fram merknader til innkalling. Saklista vart godkjend. 
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Sykkylven kontrollutval 

Saksgang: kontrollutvalet Møtedato: 2. mars 2021 
Saks nr.:01/21 Sakshandsamar: Bjørn Tømmerdal 

GODKJENNING AV MØTEBOKA FRÅ 25. NOVEMBER 2020 

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 23. februar 2021. 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

Kontrollutvalet godkjenner møteboka frå 25. november 2020. 

Sykkylven kontrollutval 

Saksgang: kontrollutvalet Møtedato: 2. mars 2021 
Saks nr.:02/21 Sakshandsamar: Bjørn Tømmerdal 

MELDINGAR 

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 23. februar 2021. 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

Kontrollutvalet tok meldingane til vitande. 

Sykkylven kontrollutval 

Saksgang: kontrollutvalet Møtedato: 2. mars 2021 
Saks nr.:03/21 Sakshandsamar: Bjørn Tømmerdal 

INTERIMREVISJON VED OPPDRAGSANSVARLEG REVISOR 
KATHRIN HARAM 

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 23. februar 2021. 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

Sykkylven kontrollutval tek oppsummeringa frå Møre og Romsdal Revisjon SA til vitande. 
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Sykkylven kontrollutval 
 

Saksgang: kontrollutvalet Møtedato: 2. mars 2021 
Saks nr.:04/21 Sakshandsamar: Bjørn Tømmerdal 

 
 
PROSJEKTPLAN FOR FORVALTINGSREVISJON 
 
 
Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 23. februar 2021. 
 
Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 
 
Kontrollutvalet set i gang arbeidet med ein forvaltingsrevisjon innan temaet «offentleg 
innkjøp» i tråd med vedlagte prosjektplan. 
 
 
 
 
 
 

Sykkylven kontrollutval 
 

Saksgang: kontrollutvalet Møtedato: 2. mars 2021 
Saks nr.:05/21 Sakshandsamar: Bjørn Tømmerdal/Kjetil 

Kvammen 
 
 
KOMMUNAL INTERNKONTROLL 
 
Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 23. februar 2021. 
 
Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 
 
 
1. Kontrollutvalet syner til den store betydninga internkontrollen har for den kommunale 

verksemda. 
 
2. Utvalet ber om å få ei orientering frå kommunedirektøren om arbeidet med 

internkontrollen i kommunen. 
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Sykkylven kontrollutval 

 
Saksgang: kontrollutvalet Møtedato: 2. mars 2021 
Saks nr.:06/21 Sakshandsamar: Bjørn Tømmerdal 

 
 
ÅRSMELDING 2020 SYKKYLVEN KONTROLLUTVAL 
 
 
Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 23. februar 2021. 
 
Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 
 
Sykkylven kontrollutval godkjenner årsmeldinga for 2020. Den blir å sende over til 
kommunestyret til orientering. 
 
 
 
 
 
Eventuelt: 
 
Det blei satt fram ynskje om at neste møte vart avvikla i formannskapssalen på rådhuset. 
 
 
 
 
Møtet var slutt kl. 13.05 
 
 
 
 
 
Leonhard Vårdal  Petter Hole-Drabløs   
Leiar    nestleiar    
(sign.)    (sign.)       
 
Grethe Melset   Kjellaug Roald 
medlem   medlem 
(sign.)    (sign.) 
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Sykkylven kontrollutval 

Saksgang: kontrollutvalet Møtedato: 7. april 2021 
Saks nr.: 08/21 Sakshandsamar: Bjørn Tømmerdal 

MELDINGAR 

Melding nr. 1  Oppdatert prosjektplan for forvaltningsrevisjon frå Møre og Romsdal 
Revisjon SA 

Melding nr. 2  Oppdatering om FKT (forum for kontroll og tilsyn) sin fagkonferanse i 
Ålesund 1. og 2. juni 2021. 
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MRR 
Møre og Romsdal Revisjon SA 

PROSJEKTPLAN 
SYKKYLVEN KOMMUNE 

Offentlege anskaffingar 

JAN 2021 

Melding nr. 1
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BAKGRUNN 

Kontrollutvalet bestilte forvaltningsrevisjon om offentlege innkjøp i sitt møte 25.11.20 - sak 20/20. 

Bakgrunnen for bestillinga er plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 og tilråding frå kontrollutvalet i 

sak 14/20.  

Det er ein generell stor risiko for å gjere feil i samband med gjennomføring av offentlege innkjøp. 

Det er derfor viktig at slike innkjøp blir gjennomført i tråd med krav i lov og forskrift, og kommunen 

sitt interne regelverk på området. Reglane for anskaffingar er omfattande og til dels kompliserte, og 

krev at alle som gjer innkjøp og anskaffingar i kommunen har nødvendig kunnskap om dei reglar som 

til ein kvar tid gjeld. Dette for å sikre at dei grunnleggande krava i regelverket blir lagt til grunn 

uansett kva slags innkjøp eller anskaffing kommunen skal foreta. Det er også av stor betyding at dei 

rammeavtalane som er inngått for kommunen blir nytta ved driftsinnkjøp, noko som gir 

stordriftsfordelar og fører til enklare gjennomføring av kjøpa.  

Temaet offentlege innkjøp var eit tema i risiko- og vesentlegvurdering til Sykkylven kommune, og 

vart vurdert til eit høgt risikonivå (s.17-18). Der står det: 

Kontrollutvalet peika i sitt møte 13.05.20 på offentlege innkjøp som eit aktuelt område for 

vidare oppfølging.  

Sykkylven kommune har ikkje hatt saker i KOFA dei siste åra. For fleire år sidan var det ei klage 

til KOFA som gjaldt IT, og som medførte bot. Det har etter dette vore forsøkt diverse 

tilnærmingar på området mtp utlysing mv, og vi forstår det no slik at sak om dette var til 

handsaming i siste kommunestyremøtet før sommaren der det vart vedteke at 

kommunedirektøren skal leggje fram nye utgreiingar.  

Det er ikkje eiga innkjøpsavdeling i kommunen, men Sykkylven er med i innkjøpssamarbeidet 

som er i regi av Ålesund kommune. Dette samarbeidet er i stor grad knytt til rammeavtalar.  

I samband med regnskapsrevisjon 2017 vart det gjort førespurnad om div innkjøp, og det vart 

avdekt nokre avvik som vart rapportert til Kontrollutvalet, og det vart også gitt merknad i 

revisjonsmeldinga om dette.  

Det er eit lite kapittel om innkjøpsreglar i kommunen som ein del av økonomireglementet. Der 

går det og fram «Strategiske grep for å hindre svart økonomi ved innkjøp» og 

«Implementering av ILOkonvensjon nr. 94».  

Inne i økonomisystemet til kommunen ligg det direkte link til innkjøpsavtalane som gjeld for 

kommunen.  

Det ligg slik vi forstår det ikkje føre eigen innkjøpsstrategi eller detaljerte rutinar. 

Møre og Romsdal Revisjon SA legg fram forslag til prosjektskisse. Prosjektplanen blir lagt frem for 

godkjenning i kontrollutvalet 03.02.2021. 
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HOVUDFØREMÅL OG PROBLEMSTILLING 

HOVUDFØREMÅL 

Hovudføremålet med denne forvaltningsrevisjonen vil vere å undersøkje om Sykkylven kommune 

føretek offentlege anskaffingar1 i tråd med regelverk og rutinar på området.   

OM OFFENTLEGE ANSKAFFINGAR 

Offentlege verksemder må følge nokre grunnleggande prinsipp og krav til prosedyrar ved planlegging 

og gjennomføring av offentlege anskaffingar. Krav til planlegging og gjennomføring av offentlege 

anskaffingar er regulert i lov om offentlege anskaffingar med tilhøyrande forskrifter (DFØ 2020). 

Dei grunnleggjande prinsippa i lov om offentlege anskaffingar jf. §4 er «konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet».  I «Veileder til reglene for offentlige 

anskaffelser» går det fram: 

KONKURRANSE: Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. Det gjelder alle anskaffelser som er 

omfattet av lov og forskrift; både over og under terskelverdiene.  

LIKEBEHANDLING: Forbud mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet og usaklig 

forskjellsbehandling på annet grunnlag. Oppdragsgiver skal også sikre at alle potensielle 

leverandører gis like muligheter ved at like tilfeller skal behandles likt, og ulike tilfeller behandles 

ulikt, med mindre noe annet er saklig og objektivt begrunnet. 

ETTERPRØVBARHET: Kravet om etterprøvbarhet skal ivareta leverandørenes rettsikkerhet og gjøre det 

mulig å sjekke både om oppdragsgiver har fulgt reglene som gjelder for konkurransen, og om det 

offentlige har opptrådt på en måte som forvalter samfunnets ressurser effektivt.  

FORUTBEREGNELIGHET: Oppdragsgiver skal sikre at anskaffelsesprosessen er forutsigbar for 

leverandørene og skal sikre åpenhet om alle stadier i anskaffelsesprosessen. Skal gjøre det mulig for 

leverandørene å vurdere om de vil delta i konkurransen samt sikre at leverandørene kan stole på at 

de angitte opplysningene om konkurransen blir fulgt. 

FORHOLDSMESSIGHET: Krav til at oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står 

til anskaffelsens art, omfang, verdi og kompleksitet. 

1 Anskaffingar er aktivitet med sikte på å dekke eit behov for varer, tenester eller bygg og anleggsarbeid. 
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PROBLEMSTILLINGAR 

Det skal utarbeidast problemstillingar for den enkelte forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i 

bestillinga frå kontrollutvalet har revisjonen operasjonalisert forslag til problemstillingar, og meiner 

at desse er tilstrekkeleg konkretisert og avgrensa til å kunne svarast ut. 

Forslag til problemstillingar: 

1. Har Sykkylven kommune sett i verk tiltak for å sikre at regelverket for offentlege

anskaffingar blir følgt?

• Kommunens skriftlege dokument, opplæring blant tilsette og kva slags kontrolltiltak som

er sett i verk.

2. Blir varer og tenester kjøpt inn i samsvar med lov og regelverk på området?

• Om anskaffingar som er gjort i 2019 og 2020 er utsett for konkurranse, at dei er

kunngjort på Doffin2, om skatteattest er innhenta, og at det er skreve protokoll for

anskaffingar.

3. Nyttar Sykkylven kommune seg av dei inngåtte rammeavtalane på ein korrekt måte?

• Her vil vi sjå på inngåtte rammeavtalar, bruken av desse, og innkjøp gjennom systemet

elektronisk handel (heretter kalla e-handel).

Vi legg til grunn at det kan bli gjort justeringar og konkretiseringar av problemstillingar undervegs i 

prosjektet. Ved vesentlege endringar vil vi ta kontakt med kontrollutvalet. Vi vil uansett ha ein 

kontinuerleg dialog med kontrollutvalssekretariatet. 

AVGRENSNINGER 

Prosjektet er avgrensa til å vurdere kommunen sine system og rutinar knytt til innkjøp og 

anskaffingar som er gjort i løpet av 2019-2020. Vår gjennomgang omfattar difor ikkje alle 

anskaffingar som er gjort med alle føregåande prosessar.  

REVISJONSKRITERIER 

Med utgangspunkt i problemstillingane skal det etablerast revisjonskriterier. Revisjonskriterier er dei 

krav, normer eller standardar som kommunen skal vurderast ut frå. Revisjonskriteriene skal vere 

grunna i, og utleidd frå, autoritative kjelder innanfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal 

2 Den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser: www.doffin.no 
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vere relevante, konkrete og i samsvar med dei krav som gjeld for forvaltningsrevisjonsobjektet 

innafor den aktuelle tidsperioden.  

Revisjonskriterier blir henta frå lov og forskrift om offentlege anskaffingar, samt rettleiingsmateriell 

frå departement, Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) og KS (Kommunenes Sentralforbund). Vi vil 

også innhente aktuell styringsinformasjon frå Sykkylven kommune.  

PROBLEMSTILLING 1. HAR SYKKYLVEN KOMMUNE SETT I VERK TILTAK 

FOR Å SIKRE AT REGELVERKET FOR OFFENTLEGE ANSKAFFINGAR BLIR 

FØLGT? 

Forslag til revisjonskriterier: 

• Sykkylven kommune bør ha eit reglement som omhandlar ei tydeleg oppgåve- og

ansvarsfordeling, mål, forventningar og strategi for innkjøp og anskaffingar.

• Sykkylven kommune bør ivareta at tilsette med bestillerfunksjon får opplæring i reglar og

rutinar for innkjøp og anskaffingar.

• Sykkylven kommune skal ha kontrolltiltak som førebyggjer, avdekker og rettar opp avvik i

samband med innkjøp og anskaffingar.

PROBLEMSTILLING 2. BLIR VARER OG TENESTER KJØPT INN I SAMSVAR 

MED LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET? 

Forslag til revisjonskriterier: 

• Sykkylven kommune skal sikre at kvar anskaffing så langt det er mogleg er basert på

konkurranse.

• Sykkylven kommune skal sikre at anskaffing til ein verdi av over kr. 1 300 000 ekskl. mva. blir

kunngjort på Doffin.no.

• Sykkylven kommune skal innhente skatteattest ved anskaffing i samsvar med forskrift om

offentlege anskaffingar.

• Sykkylven kommune skal utarbeide ein protokoll for innkjøp og anskaffing i dei tilfelle det er

krav om dokumentasjonsplikt.
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PROBLEMSTILLING 3: NYTTAR SYKKYLVEN KOMMUNE SEG AV DEI 

INNGÅTTE RAMMEAVTALANE PÅ EIN KORREKT MÅTE? 

Forslag til revisjonskriterier: 

• Sykkylven kommune skal ha ein oppdatert oversikt over alle inngåtte rammeavtalar.

• Sykkylven kommune skal bruke dei rammeavtalane som til ein kvar tid gjeld.

• Sykkylven kommune bør nytte e-handel der dette er tilrettelagt.

KJELDER FOR REVISJONSRITERIA 

• Lov om offentlig anskaffelser

• Kommuneloven § 23

• Forskrift om offentlige anskaffingar

• St.m. 36 (2008-2009) «Det gode innkjøp».

• Eventuelle interne retningslinjer gjennom innkjøpssamarbeidet og egne prosedyre om

anskaffingar

METODE 

Undersøkinga blir gjennomført etter Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin standard for 

forvaltningsrevisjon (RSK 001). Metodar som vil bli nytta er dokumentgjennomgang, intervju og 

spørjeundersøkingar for tilsette med innkjøpsansvar. Det vil vidare bli gjort stikkprøvekontroll av 

anskaffingar basert på gjennomgang av rekneskap.   

Dokument vi vil sjå på er: 

• Rekneskap

• Skriftlege rutinar

• Dokumentasjon på gjennomførte anbod

• Innkjøpsprotokoll

• Rammeavtalar

Vi legg opp til bruk av fleire metodar (metodetriangulering). Ved å kombinere ulike metodar for å 

belyse aktuelle områder kan vi få skilnader frå ulike synsvinkler. Ein slik kildetriangulering vil styrke 

dataens og rapportens kvalitet (validitet). Dersom inntrykket av eit område er det same ved å bruke 

ulike metodar, styrkes kvaliteten og gyldigheita til undersøkinga. Vi skal hente inn data i tilstrekkeleg 

omfang til å svare på problemstillingane.  
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PROSJEKTGRUPPE OG TIMEANSLAG 

NAVN TITTEL 

Marianne Hopmark Oppdragsansvarleg 

Ingrid Walstad Larsen Forvaltningsrevisor 

Kathrine Haram Regnskapsrevisor 

Vi vurderer at prosjektet kan gjennomførast på 300 timer. Timeanslaget inneheld førebuing av 

prosjektet, utarbeiding av problemstillingar og prosjektplan, datainnsamling- og analyse, utarbeiding 

og kvalitetssikring av rapport. Timetalet omfattar også presentasjon av prosjektplan og ferdig 

rapport for kontrollutvalet.   

FRAMDRIFTSPLAN 

For å kunne gjennomføre prosjektet innan fristen og med stipulert timebruk er det naudsynt at 

kommunen sender over etterspurt dokumentasjon innan dei fristar som blir satt. I tillegg er vi 

avhengig av at utvalde personar stiller til intervju og verifiserer referat innan rimeleg tid. 

KJELDER 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (2020). «Offentlege anskaffingar». Henta frå: 

Lov og forskrifter om offentlege anskaffingar | Anskaffelser.no 

AKTIVITET PLANLAGT UTFØRT 

Handsaming av prosjektplan i kontrollutvalet 

Oppstartsbrev til kommunedirektør 

Oppstartmøte med kommunedirektør 

Intervju og spørjeundersøking 

02.03.2021 

03.03.2021 

Mars 2021 

April-Juni 2021 

Arbeid med rapport Mars-Juni 2021 

Høyringsperiode 

Rapport til kontrollutvalet ved sekretariatet 

Juni/juli 2021 

23. august 2021
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Fagkonferanse 1.-2. juni 2021 – Digital

Velkommen til fagkonferansen 2021, 1.-2. juni

Den årlige fagkonferansen  1.- 2. juni, skal arrangeres digitalt. Beslutningen ble tatt av styret 15. mars.  Programmet vil tilpasses til et digitalt opplegg. Vi
kommer tilbake med mer informasjon om  organiseringen av arrangementet

Program:

Dag 1: 09.00 til ca. 12.00

Samspillet mellom stat og kommune i en krisetid

Hvordan har kontrollutvalget i en ny sammenslått kommune funnet sin rolle i et år med pandemi?

Henvendelser til kontrollutvalget – til besvær eller begjær?

Dag 2: 09.00 til ca. 12.30

Hva er “kommunal økonomisk bærekraft” og hvordan angår det kontrollutvalget?

Evaluering av valg  til kontrollutvalg

Kommunalt barnevern i et internasjonalt søkelys

Habilitet i kommuner – kan vi snakke om rollekarusell?   Saker som har vært omtalt i media

Detaljert program blir lagt ut når det er klart

Konferanseavgift:

Kr 2 900 (ikke medlem kr 3 300)

Kr 1 900 for en dag (ikke-medlem 2 300)

Påmelding: løpende

Ved å melde deg på konferansen, samtykker du i at vi kan beholde dine personlige data så lenge det er behov knyttet til dette arrangementet.

Påmelding

Deltaker

Kommune/selskap

Organisasjonsnummer EHF *

Postnummer *

Poststed *

Ressursnummer e.l. (som ref. på faktura)

E-post

 Er medlem i FKT

Fornavn *

Etternavn *

Melding nr. 2
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Sykkylven kontrollutval 
 

Saksgang: kontrollutvalet Møtedato: 7. april 2021 
Saks nr.: 09/21 Sakshandsamar: Bjørn Tømmerdal 

 
 
BUDSJETTAVVIK OG OPPLYSNINGAR I ÅRSMELDINGA VED 
OPPDRAGSANSVARLEG REVISOR KATHRIN HARAM 

 
 
Vedlegg:  Orientering frå Møre og Romsdal Revisjon SA ved oppdragsansvarleg revisor 
  Kathrin Haram. 
 
 
 
Bakgrunn: 
 
Med bakgrunn i ny kommunelov har revisor fått ei utvida oppgåve i høve budsjettavvik og 
opplysningar i årsmeldinga. 
 
Dei nye oppgåvene kjem fram av kommunelova sin § 24-5, 3. ledd og lyder slik: 
 
«Revisor skal vurdere om årsberetninga innehelder de opplysningane som lov og forskrift 
krevjar. Revisor skal vurdere om opplysningane om økonomi i årsberetninga stemmer 
overeins med årsregnskapet.  
 
Revisor skal sjå etter om årsberetninga gir dekkande opplysningar om vesentlege 
beløpsmessige avvik frå årsbudsjettet og om vesentlege avvik frå kommunestyret eller 
fylkestinget sine premisser for bruken av bevillingane.»  
 
Revisjonen vil i møtet forklare korleis dette påverkar revisors, kommunen og kontrollutvalet 
sine oppgåver.  
 
 
 
 
 
 
 
Tilråding til vedtak: 
 
Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande. 
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Budsjettavvik og ny 

kommunelov

• KOMMUNENS/FYLKESKOMMUNENS OPPGAVER

• REVISORS OPPGAVER
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Kommunen/fylkeskommunens 

oppgaver

§ 14-4 Økonomiplan og årsbudsjett (utdrag)

 Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål 

og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp

 Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller 

fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og 

premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på.
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Kommunen/fylkeskommunens 

oppgaver

§ 14-5 Budsjettstyring (utdrag)

 Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når 

det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og 

balanse.

 Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til 

kommunestyret eller fylkestinget om utviklingen i inntekter og 

utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier 

vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i 

årsbudsjettet. 
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

Kommunen/fylkeskommunens 

oppgaver

§ 14-7 Årsberetning (utdrag)

Årsberetningen skal redegjøre for:

 Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske 

utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og 

stillingen ivaretar økonomisk handleevne over tid. 

 vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og 

årsregnskapet, og vesentlige avvik fra fylkestingets premisser for 

bruken av bevilgningene. 
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Hva anses som dekkende opplysninger 

om vesentlige budsjettavvik?

 En redegjørelse som presist og tilstrekkelig forklarer årsaken til 

budsjettavviket, enten det gjelder beløpsmessige avvik, eller 

manglende oppfyllelse av, eller avvik fra kommunestyrets 

premisser for bruken av bevilgningene. 
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Revisors oppgaver – bestemmelse i 

bokstav e) er ny

§ 24-8 Revisjonsberetning (utdrag)

 I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om det er avdekket 

forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir 

dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

 Inkluderer både vesentlige avvik fra budsjettets talldel, og 

vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser 

for bruken av bevilgningene.  
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Forenklet etterlevelseskontroll av 

budsjettavvik

 Delvis ny oppgave:

1. Vesentlige beløpsmessige budsjettavvik – IKKE NY

2. Vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av 

bevilgningene – NY
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Revisors oppgave nå – vs. gammel 

kommunelov

 Gammel lov: Forbehold eller presisering i revisjonsberetning ved 

vesentlige beløpsmessige budsjettavvik, uansett hvor dekkende 

opplysninger som ble gitt i årsberetningen. 

 Ny lov: Se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger 

om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om 

vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser 

for bruken av bevilgningene. 
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Revisors oppgave forts.

 Revisor skal ut fra risiko- og vesentlighetsvurdering finne de 

premissene for bruken av bevilgningene med størst risiko for 

vesentlige avvik, med formål om det i årsberetningen er gitt 

dekkende opplysninger om eventuelle avvik fra premissene for 

bruken av bevilgningene. 

 Hvordan håndterer vi dette i praksis?
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Naturlige revisjonshandlinger 

 Gjennomgang av budsjettdokumenter og budsjettjusteringer

 Forespørsel kommunedirektør

 Forespørsel ordfører om hvilke premisser for bruken av 
bevilgningene som ligger i årsbudsjettet

 Gjennomgang av perioderapporter for å finne premisser for 
bruken av bevilgningene med vesentlige avvik

 Sammenholde mottatt informasjon og bruke revisors skjønn for 
å vurdere om informasjon og forklaringer er rimelige

 Innhente skriftlig uttalelse
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Rapportering

 Uttalelse om budsjettavvik blir en egen del i 

revisjonsberetningen

 Moderat sikkerhet

 Der revisjonsberetningen gjelder det konsoliderte 

årsregnskapet, vil uttalelse om budsjettavvik gjelde for 

kommunekassen

 Avvik som fører til modifisert uttalelse, skal kommuniseres til 

kontrollutvalget med et nummerert brev. 
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“
”

Vi vil bidra til at innbyggerne i 

Møre og Romsdal får et enda 

bedre fylke å bo i

- Møre og Romsdal Revisjon SA
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