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Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport per 30. april 2019
Bakgrunn
Etter gjeldande rutine skal kontrollutvalet orienterast tertialvis om
budsjettsituasjonen for ansvarsområdet Sentrale kontrollorgan. Budsjettsituasjonen
blei avklara i samband med fylkestinget sin resultatevaluering for 2018, jamfør sak
T-14/19 (i møte 8. april 2019). Overført mindreforbruk frå 2018 blei då vedtatt
redusert med 500 000 kroner til 1 724 000 kroner.
Vedlagt følger økonomirapport per 30. april 2019. Denne viser samla økonomisk
status for Sentrale kontrollorgan.
-

Vedlegg 1: Økonomirapport per 30.04.2019

Vurdering
Rapporteringa i vedlegg 1 viser rapporterte tal for rammeområdet som er inndelt
slik:
 Kontrollsekretariatet
 Kontrollutvalet
Pr 30. april 2019 er det samla eit mindreforbruk på 2 152 000 kroner. Dette avviket
er ikkje reelt og det er gjort kort greie for årsakene i vedlagte rapport.
Totalbudsjettet for Sentrale kontrollorgan utgjer opphavelig 6 713 000 kroner.
Utover dette er budsjettet tillagt overføring av 1 724 000 kroner i mindreforbruk,
som er innarbeidd frå tidlegare år. Av akkumulert mindreforbruk per 31. desember
2018 på 2 724 000 kroner er soleis 1 000 000 kroner trekt inn som redusert
overføring, og redusert til 1 724 000 kroner.
Samla totalbudsjett for Sentrale kontrollorgan utgjer med dette dermed
8 437 000 kroner for 2019.
Redusert overføring av akkumulert mindreforbruk gir utfordringar i høve
budsjettsituasjonen. Utfordringane er gjort greie for i notat av 5.4.19, som blei
sendt til gruppeleiarane på fylkestinget, samt til fylkesordførar og fylkesrådmann.
Notatet er vedlagt.
-

Vedlegg 2: Notat av 5.4.19 – overføring av mindreforbruk

Side 2

Trass i utfordringane, meiner likevel at gjennom aktiv oppfølging av leverandørane
og revisjonen på dei ulike kontrollprosjekta, skal sørge for at det samla sett ikkje
blir meirforbruk utover det samla årsbudsjettet for Sentrale kontrollorgan for 2019.
Det vil kontrollsjefen gjere gjennom:



Aktiv oppfølging av og eventuelt justere bestilte prosjekt og prosjekt under
planlegging med tanke på omfang
I samarbeidsforum med administrasjon og revisjon fokusere ytterlegare på
konkrete grep som eksempelvis administrasjonen kan gjere i si førebuing til
både rekneskaps- og forvaltningsrevisjonar. På dette punktet kan det vere
potensiale i høve tidsbruk for revisjonen

Kontrollsjefen vil derfor forsøke utvikle arenaen samarbeidsforumet, til ytterlegare
effektivisering i revisjonsarbeidet.
Vidare ga revisjonen i sin orienteringa om årsoppgjersrevisjon til kontrollutvalet i
møte 12. mars 2019, opplysningar om at tidsbruken på rekneskapsrevisjon i første
kvartal for 2019 er redusert betydeleg samanlikna med 2018. Det er god grunn til å
tro at revisjonen sin tidsbruk på rekneskapsrevisjon i 2019 derfor vil bli redusert i
høve budsjettgrunnlaget.
Kontrollsjefen er av den oppfatning at Sentrale kontrollorgan for 2019 samla sett
skal halde seg innanfor årsbudsjettet på 8 437 000 kroner. Kontrollsjefen meiner
derfor det ikkje er behov for ytterlegare tiltak for å sikre dette.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalet sluttar seg til saksframlegget over og tar økonomirapporteringa per
30. april 2019 til orientering.

Tor Harald Hustad
kontrollsjef
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