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Budsjettpremisser

For årsregnskapet 2020:

Ny oppgave for kommunedirektør/rådmann 

og revisor. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise 

kommunestyrets eller fylkestingets 

prioriteringer og bevilgninger og de målene 

og premissene som økonomiplanen og 

årsbudsjettet bygger på, jf. koml. § 14-4 

annet ledd. 



Budsjettpremisser

Kommunedirektøren/rådmannen skal i 

årsberetningen rapportere på vesentlige 

avvik fra budsjettpremisser i tillegg til 

beløpsmessige avvik, jf. koml. § 14-7 annet ledd 

b). 



Budsjettpremisser

Revisor skal kontrollere at 

kommunedirektøren har gitt en dekkende 

redegjørelse for avvik/brudd på 

budsjettpremisser, jf. koml. §§ 24-5 og 24-6.



Er premisser nytt?

◼ Prop 46 L – kommuneloven 

▪ Dette var en del av gammel kommunelov § 46

◼ Men lovgiver har økt fokuset på 

budsjettpremisser gjennom at

▪ Kommunedirektøren har plikt til å rapportere 

på vesentlige brudd på budsjettpremissene i 

årsberetningen

▪ Revisor skal kontrollere at kommune-

direktøren har gitt en dekkende redegjørelse 

for avvik/brudd på budsjettpremisser



Signaler fra fagmiljøene

◼ NKRF og DnR

▪ Holder på med å lage en revisjonsstandard 

vedrørende kontroll av vesentlige 

budsjettavvik. Vil bli sendt på høring i løpet av 

okt.

◼ NKK

▪ Det vil bli tema på NKK sine kurs om 

årsavslutning utover høsten

◼ KS



Budsjettpremisser

◼ Hvordan defineres dette?

▪ Forutsetninger som årsbudsjettet og 

økonomiplanen bygger på (slik de 

fremkommer av årsbudsjett som er vedtatt av 

kommunestyret, jf. kommuneloven § 14-4

◼ Har noen av dere et godt eksempel på et 

budsjettpremiss?



Internkontroll og misligheter



Ny bestemmelse om internkontroll

◼ En god egenkontroll vil kunne sikre bedre 

økonomistyring og bedre etterlevelse av lovkrav, 

forebygge risiko for misligheter og styrke tilliten til 

kommunen (NOU 2016:4)



Egenkontroll

Kilde: KS Orden i eget hus (2020)



Formålet med ny bestemmelse

◼ Bedre internkontroll

◼ Forenkle og tydeliggjøre

◼ Mindre detaljfokusert

◼ Risikobasert

◼ Målrettet

◼ Effektiv



Internkontroll
§ 25-1.Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for 

å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er 

ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 

aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for 

internkontroll.

I kraft fra den tid Kongen bestemmer.



Rapportering

§ 25-2.Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om 

internkontroll og statlig tilsyn

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget 

om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

I kraft fra den tid Kongen bestemmer.



Overgangsregler

§ 31-3.Overgangsregler om internkontroll

Fram til kapittel 25 trer i kraft gjelder følgende bestemmelser:

a) Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er 

gjenstand for betryggende kontroll.

b) I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt 

og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende 

kontroll med virksomheten.

c) Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og 

fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.



Krav om internkontroll

◼ Aksjeselskaper

◼ Kommunale foretak

◼ Interkommunale selskap

◼ Kommunale oppgavefellesskap/Interkommunalt politisk 

råd

◼ Vertskommunesamarbeid



Misligheter

God internkontroll i en virksomhet er en av de mest 

effektive virkemidlene vi har for å avdekke 

økonomiske misligheter



Mislighetssaker i offentlig sektor

◼ Korrupsjon

◼ Økonomisk utroskap

◼ Underslag

◼ Fakturasvindel

◼ Brudd på anskaffelsesregelverket

◼ Juks med reiseregning

◼ Bruk av ulovlig arbeidskraft

◼ Hvitvasking



Konsekvenser av økonomisk 

kriminalitet

◼ Varer og tjenester blir dyrere enn nødvendig

◼ Lavere kvalitet på varer og tjenester

◼ Svekket tillit til myndighetene

◼ Konkurransevridning i næringslivet

◼ Høyere transaksjonskostnader



Forebygging av økonomisk kriminalitet

◼ Internt i virksomheten

◼ Oppdatert risikovurdering

◼ Kontrollaktiviteter med utgangspunkt i risiko

◼ Informasjon og kommunikasjon

◼ Kontinuerlig overvåking og forbedring



Hvordan avdekkes økonomisk 

kriminalitet

◼ God internkontroll

◼ Varsling

◼ Internrevisjon

◼ Økonomifunksjon og regnskapsføring

◼ Ekstern revisor

◼ Utvidet fakturakontroll

◼ Brudd på innkjøpsreglene

◼ Gransking


