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Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Froland kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller på følgende vedtak til kommunestyret innen budsjett for kontroll, tilsyn 

og revisjon 2019: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon i Froland kommune 

med en ramme på kr. 796 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal 

følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret 

eller fylkestinget.  

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontrollutvalget kontroll, tilsyn og revisjon 2019. 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Froland kommune 

for 2019. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene til selve driften av utvalget, og i tillegg 

kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er 

basert på tidligere budsjett- og regnskapstall og noe på anslag. 
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Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i 

virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for t det blir bevilget tilstrekkelige ressurser 

til dette. 

 

 

Møtegodtgjørelse 

Posten «møtegodtgjørelse m.v». avhenger hvilket godtgjøringsnivå kommunen ligger på. Budsjettet 

er sett i forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Froland kommune. Det er 

tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året og leder pluss fire medlemmer i utvalget. Godtgjørelsene 

justeres etter stortingsrepresentantenes sin lønn som pr juni 2018 er kr. 956 463. Kontrollutvalget 

godtgjøres med en fast årlig godtgjørelse på en prosent av en stortingsrepresentants lønn. Leder 

mottar en fast årlig godtgjørelse på 2 prosent av stortingsrepresentantenes lønn, mens nestleder får 

en godtgjørelse på 0,5 prosent. I tillegg legges det inn arbeidsgiveravgift som utgjør 14 prosent av 

de totale godtgjørelsene.  
 

 

Kurs og opplæring 

Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer. 

I tillegg er det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre 

kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s kontrollutvalgskonferanse (Norges Kommunerevisorforbund) 

og/eller FKT’s fagkonferanse på våren (Forum for kontroll og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt 

i regi av sekretariatet.  

 

 

Andre kostnader 

«Andre kostnader (inkl. selskapskontroll)» har tidligere år omfattet selskapskontroll og eventuelt andre 

tjenester/undersøkelser kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt arbeid. Nytt for 2018 var at revisjonen har 

lagt inn kostnadene til selskapskontrollen i revisjonshonoraret. Det er lagt inn kr. 5 000 kr på denne posten 

for 2018 og det er ment å dekke eventuelle uforutsette behov eller abonnementer til kontrollutvalgets 

medlemmer. Sekretariatet foreslår å opprettholde dette også i 2019. 

 

 

Sekretariat og revisjon 

Froland kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse 

selskapene gjelder at det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av 

dette på medlemskommunene. Anslagene er derfor oppgitt av det enkelte selskapet under 

forutsetning om godkjenning i respektive representantskap.  

 

Kostnader til revisjon er på kr. 583 000 og fordeler seg lik: 

 

Tilskudd lovpålagt finansiell revisjon 188 500 

Tilksudd særattestasjoner og bistand 84 500 

Tilskudd kontrollutvalgsarbeid, 
møtevirksomhet og bistand KU 

32 500 

Tilskudd forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll 

195 000 

Andel felleskostnader 82 500 

Totale revisjonskostnader 583 000 
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Kostnadene til sekretariatet beregnes etter en egen fordelingsnøkkel som legger til grunn 

kommunens størrelse, eierandel, og antall møter i året. Det er representantskapet som vedtar det 

endelige budsjettet til både revisjonen og sekretariatet og tallene som presenteres i dette 

saksfremlegget er derfor kun anslag. 

 

 

 Budsjett 2017 Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Regnskap pr 
august 18 

Budsjett 
2019 

Kontrollutvalget      

Møtegodtgjørelse 
mv. 

78 000 72 841 79 000 44 976 82 000 

Kurs/opplæring 
inkl. reise 

36 000 2 007 30 000 1 181 30 000 

Andre kostnader 
(inkl. 
selskapskontroll til 
og med 2017) 

38000 0 5 000 0 5 000 

Sum KU 152 000 74 848 114 000 46 157 117 000 

      

Sekretariat 91 000 90 600 93 000 48 000 96 000 

Tilskudd 
revisjonsdistrikt 

394 000 397 500 528 000 394 400 583 000 

Sum 
kontrollvirksomhet 

637 000 562 947 735 000 488 557 796 000 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 796 000 for kontrollutvalget i 2019, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariattjenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for 

kontrollutvalgets virksomhet i det kommende året. Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der 

det blir behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, og det er nødvendig å hente inn ekstern 

kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Aust-Agder revisjon IKS, kan behovet for tilleggsbevilgninger til 

kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for kommunestyret. 

 

 

Froland kontrollutvalg har behandlet saken i møte 17.09.2018 sak 15/18 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon for 2019. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller på følgende vedtak til kommunestyret innen budsjett for kontroll, tilsyn 

og revisjon 2019: 
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Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon i Froland kommune 

med en ramme på kr. 796 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 19.september.2018 
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