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20.10.2020  

   

 
Budsjett for kontrollutvalget 2021 
 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget foreslår kr. 1 384 750,- som total budsjettramme for kontrollutvalgets aktivitet i 
Gausdal kommune for 2021, med utgangspunkt i følgende fordeling: 

 Kontrollutvalgets drift     kr. 140 000, 
 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet   kr. 197 000,- 
 Innlandet Revisjon IKS    kr. 1 047 750,- 

 
 
 
 
 
Kari Louise Hovland 
Sekretariatsleder        
 
 
 
Vedlegg 

   Vedtatt Økonomibudsjett 2021 KSI 
 Utskrift regnskap kontrollutvalget per 12.10.2020 
 Forslag til oppdragsavtale for 2021 med IRev IKS, se egen sak 

  

Saksframlegg



Bakgrunn: 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 sier at «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.» 
 
I praksis oversendes derfor vedtatt budsjettforslag fra kontrollutvalget til kommunedirektøren 
som innarbeider dette i sitt forslag til samlet budsjett for kommunen som legges fram for 
formannskapet senere i høst. Kontrollutvalgets budsjettforslag blir da en del av formannskapets 
innstilling til kommunestyret. Informasjon om kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal 
legges ved formannskapets innstilling til kommunestyret.  
 
God praksis tilsier at kommunestyret får kontrollutvalgets budsjett til særskilt behandling dersom 
det foreslås en annen budsjettramme for kontrollutvalget enn kontrollutvalgets eget forslag. 
Bakgrunnen for dette er at en eventuell reduksjon av kontrollutvalgets budsjett, foretatt av 
kommunedirektøren og/eller formannskapet (som begge er underlagt tilsyn av kontrollutvalget), 
skal bli realitetsbehandlet i kommunestyret. 
 
Fakta: 
Det er tre områder som skal innarbeides i totalbudsjettet for kontrollutvalget:  

 Kontrollutvalget selv  
 Sekretariatsordningen Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet  
 Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS  

 
Budsjett 2020 
Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 20/19 den 18.9.2019:  

Kontrollutvalget foreslår kr. 1 401 580,- som total budsjettramme for kontrollutvalgets 
aktivitet i Gausdal kommune for 2020, med utgangspunkt i følgende fordeling: 

 Kontrollutvalgets drift kr. 140 000,-  
 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet kr. 251 000,-  
 Innlandet Revisjon iks kr. 1 010 580,-  
Budsjettet oppgis i 2020-priser. Det tas forbehold om at budsjettet for Innlandet 
Revisjon IKS ikke er behandlet av selskapets representantskap.  

 
Kontrollutvalgets forslag var vedlagt når kommunestyret behandlet kommunens totale budsjett i 
desember 2019. Den 20.12.2019 skrev kommunen et brev til kontrollutvalget der de orienterte 
om at kommunestyret hadde vedtatt et budsjett som var kr. 100 000,- mindre enn vedtatt av 
kontrollutvalget. Kontrollutvalget behandlet i sak 5/2020 en ny sak om budsjettet sitt, basert på 
denne henvendelsen. Utvalget vedtok da følgende: 

1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak om en reduksjon av utvalgets 
budsjettramme for 2020 på kr. 100 000,- til orientering.  

2. Kontrollutvalget gjør ingen endringer i inngått oppdragsavtale med Innlandet Revisjon 
IKS for 2020 på grunn av reduksjonen ettersom utvalget forutsetter at man fortsatt 
beholder midler som p.t. står på fond.  



 
Forslag budsjett 2021 
Kommunen har en stram økonomi. Kontrollutvalgets budsjett ble redusert med 100 000,- for 
2020. Det er naturlig å anta at om utvalget foreslår det samme som i fjor inkludert prisøkning, så 
vil kommunestyret igjen redusere dette.  
 
På grunn av regionreformen har styret i sekretariatet vedtatt at antall stillinger skal reduseres fra 
2 til 1,6 i forbindelse med at sekretariatsleder Øivind Nyhus gikk av med pensjon 1.9.2020. Det 
er foreløpig ikke ansatt en ny person i 60%, men det antas at dette kommer på plass i starten av 
2021. Dette vil si at budsjettet som styret for sekretariatet har vedtatt kan ligge til grunn for 
2021. Her er kommunens utgifter redusert med 54 000. Annet utvalget kan spare på er å 
redusere omfanget av forvaltningsrevisjon, antall møter eller at bare noen få kan delta på 
kontrollutvalgskonferansen.  
 
Forslag til budsjett for 2021 er framstilt i tabellen under. Budsjett for 2020 og 2019 samt resultat 
2019 er tatt med for å kunne sammenligne med tidligere år. 
 
 Forslag 

2021 
Budsjett 
2020 KU 

Budsjett 
2020 KST 

Budsjett 
2019 

Resultat 
2019 

Kontrollutvalgets 
drift 

140 000 140 000  125 000 64 851 

Sekretariat 197 000 251 000  245 000 218 832 
Revisjon 1 047 750 1 010 580  976 500 975 825 
Sum 1 384 750 1 401 580 1 301 580 1 346 500 1 259 508 

 
Vurderinger: 
Budsjettforslag for kontrollutvalgets drift:  
Vedlagte kontoutskrift viser at det innen kontrollutvalgets egen drift per 12. oktober i år er 
bokført til sammen 48 392,-. Det kan virke som om det er lite som er ført per i dag 
sammenlignet med tidligere år. Det gjenstår to møter for 2020.  
 
I budsjettforslaget legges til grunn følgende vedrørende postene møtegodtgjørelse og tapt 
arbeidsfortjeneste:  

 Møtegodtgjørelse; Fast møtegodtgjørelse for leder skal være 4 prosent av ordførers 
godtgjøring. De øvrige medlemmene får utbetalt 1 promille av ordførers lønn pr. møte. 

 Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, telefongodtgjørelse til leder og dekning av 
reiseutgifter kommer i tillegg til møtegodtgjørelse. 

 
Sekretariatet mener det er viktig at så mange som mulig får delta på NKRFs 
kontrollutvalgskonferanse i februar 2021 (hvis denne blir noe av grunnet korona). Disse 
samlingene gir god opplæring og gir som regel god motivasjon for videre arbeid i utvalget. I 
2020 var det kun en deltager fra Gausdal av ulike årsaker. Derfor foreslås det at kurspotten 
holdes på samme nivå som i fjor, men det gjøres oppmerksom på at her er det mulighet for å 
spare inn noe. Det kan også vurderes å redusere antall møter fra dagens 7 til 5 eller 6 møter for 
å spare inn noe.  



 
Med bakgrunn i at kontrollutvalget ikke har brukt opp sitt budsjett de siste årene, så foreslår 
sekretariatet at rammen ikke økes for 2021, men at nivået fra i fjor opprettholdes.  
 
Budsjettforslag for sekretariatet:  
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene 
Øyer, Lillehammer og Gausdal, samt Innlandet fylkeskommune. Ifølge vedlagte saksprotokoll 
har styret i sekretariatet vedtatt et forslag til budsjett for sekretariatet for 2021 med en ramme på 
kr. 1 973 000,-. Det vil si en reduksjon fra 2 511 000,- i 2020. I henhold til kostnadsfordelingen i 
de vedtektene som p.t. gjelder betyr dette et budsjett for sekretariatfunksjonen i 2021 i Gausdal 
kommune på kr. 197 000,-.  
 
Sekretariatet vil gjøre oppmerksom på at reduksjonen i antall stillinger vil bety at sekretariatet 
må bruke noe mindre tid per kontrollutvalg nå sammenlignet med tidligere.  
 
Budsjettforslag for kjøp av revisjonstjenester:  
Kontrollutvalget er delegert myndighet fra kommunestyret til å inngå årlig oppdragsavtale om 
kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS. Det er særlig innen revisjonsområdet 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll at kontrollutvalget kan påvirke omfanget av og 
innholdet i revisjons arbeid. Revisjonen gjennomfører undersøkelser basert på bestillinger fra 
utvalget.  
 
Som grunnlag for budsjett 2021 foreligger forslag til oppdragsavtale for 2021 med Innlandet 
Revisjon IKS, se egen sak i dagens møte. Sekretariatet foreslår at avtalen signeres etter at 
budsjett er vedtatt i kommunestyret. Oppdragsavtalen har en totalramme på kr. 1 047 750,-. 
Tilsvarende tall for 2020 var kr. 1 010 580,-. Det vil si en økning på 3,6 %.  
 
Timeprisene i 2021 for regnskapsrevisjon er kr. 1030,- (kr. 995,- i 2020) og gjennomsnittlig 
timepris på bestilte tjenester – forvaltningsrevisjon – er kr. 1130,- (kr. 1088,- i 2020).  
 
I forslag til avtale er det totalt 975 timer til revisjonens aktiviteter, slik som i 2020. Dette er fordelt 
med 540 timer til regnskapsrevisjon, attestasjoner, uttalelser og veiledning, 410 timer til 
forvaltningsrevisjon, mindre undersøkelser og selskapskontroll, samt 25 timer til møter. Det 
presiseres at revisjonens budsjett foreløpig ikke er behandlet i representantskapet i Innlandet 
Revisjon IKS. Rammen på 410 timer gir kontrollutvalget mulighet til et prosjekt samt en 
foranalyse per år. Dette vurderes som en nødvendig ressurs, selv om risiko- og 
vesentlighetsvurderinger skal ligge til grunn. Utvalget kan vurdere å gå noe ned på timer, men 
må da være klar over at dette reduserer muligheten til forvaltningsrevisjon.  
 
Konklusjon: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta det foreslåtte budsjettet for 2021. 
Budsjettforslaget er lavere enn forslaget som ble lagt fram i 2020. Dersom kommunestyret 
vedtar en annen sum, må utvalget revidere sitt budsjett i 2021. Det er kun revisjonsutgifter som 
øker i budsjettet, dette grunnet økte timespriser ikke økt aktivitet. 


