VETAKS

SAKSUTSKRIFT
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00840-2
Sander Haga Ask

Budsjett kontrollarbeidet 2021 i Froland kommune
Saksgang
1 Froland kontrollutvalg

Møtedato
22.09.2020

Saksnr
16/20

Froland kontrollutvalg har behandlet saken i møte 22.09.2020 sak 16/20
Møtebehandling
Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til budsjett for 2021.
Sekretariatet orienterte om aktuelle kurs og konferanser fremover og for 2021.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via
formannskapet.
Kontrollutvalget innstiller til følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2021 til
kommunestyret:
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontrollutvalget og revisjon i Froland
kommune med en ramme på kr. 935 000.
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BUDSJETT KONTROLLARBEIDET 2021 I FROLAND KOMMUNE
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via
formannskapet.
Kontrollutvalget innstiller til følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2021 til
kommunestyret:
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontrollutvalget og revisjon i Froland
kommune med en ramme på kr. 935 000.

Bakgrunn:
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 sier følgende om budsjettbehandlingen:
«Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter
kommuneloven §14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.»
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om
budsjett for kontrollutvalget 2021

Saksframstilling:
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontrollutvalget og revisjon i
Froland kommune for 2021. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til
selve driften av utvalget, og i tillegg kostnadene til sekretariattjenester for
kontrollutvalget og kommunens kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er basert på
kommunens reglement for godtgjørelse av folkevalgte, tidligere budsjettall som
kontrollutvalget har spilt inn, regnskapstall og anslag fra de interkommunale
selskapene som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i
virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget
tilstrekkelige ressurser til dette.
Møtegodtgjørelse mv.
Denne posten avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå
kommunen ligger på. Budsjettet er laget ut fra gjeldende reglement for godtgjørelse
til folkevalgte i Froland kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Froland
kommune og Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS (Vetaks) tatt
høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året.
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Kontrollutvalget godtgjøres med en fast årlig godtgjørelse på en prosent av en
stortingsrepresentants lønn. I 2020 har stortinget vedtatt å ikke endre godtgjørelsen
for stortingsrepresentantene dvs. den er lik med 2019. Leder mottar en fast årlig
godtgjørelse på 2 prosent av stortingsrepresentantenes lønn, mens nestleder får en
godtgjørelse på 1,5 prosent. Medlemmene godtgjøres med 1% av
stortingsrepresentantenes lønn. I tillegg legges det inn arbeidsgiveravgift som utgjør
14,1 prosent av de totale godtgjørelsene.
Kurs/opplæring
Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på
kontrollutvalgets arbeid, og det forventes at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til
dette. I tillegg er det av stor verdi å få kontakt og erfaringsutveksling med
kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler:
- NKRF’s kontrollutvalgskonferanse (Norges Kommunerevisorforbund)
- FKT’s fagkonferanse (Forum for kontroll og tilsyn)
- vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet.
Posten for opplæring tar høyde for at fem medlemmer kan delta på minst én sentral
konferanse eller andre opplæringstiltak. Grunnet situasjonen med Covid-19 har flere
de fleste aktuelle kurs og konferanser i 2020 blitt avlyst som igjen avspeiles i
regnskapstallene for inneværende år. Sekretariatet foreslår derfor å gi
kontrollutvalgets medlemmer mulighet i 2021 til å gå på aktuelle kurs og konferanser.
Andre kostnader
«Andre kostnader (inkl. selskapskontroll)» har tidligere år omfattet selskapskontroll
og eventuelt andre tjenester/undersøkelser kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt
arbeid. Fra 2018 la revisjonen inn kostnadene til selskapskontrollen i
revisjonshonoraret. Det er lagt inn kr. 5 000 kr på denne posten for 2020 og det er
ment å dekke eventuelle uforutsette behov eller abonnementer til kontrollutvalgets
medlemmer i tråd med budsjettene for 2019 og 2020.
Revisjon og sekretariat
Froland kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontrollog revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og
Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS (Vetaks) for
sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene er det representantskapet som
vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på medlemskommunene.
Anslagene er derfor oppgitt av selskapene under forutsetning om godkjenning i
representantskapet.
Budsjett for kontrollutvalget og revisjon kan spesifiseres som følger:
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Budsjett
2019
Kontrollutvalget
Møtegodtgjørelse
Kurs/opplæring
(inkl. reise)
Andre kostnader
Sum KU:
Sekretariat
Revisjon
Sum
kontrollvirksomhet

Regnskap
2019

Budsjett
2020

Regnskap
pr august
2020

Budsjett
2021

82 000
30 000

79 891
10 331

78 000
60 000

61 176
17 594

82 000
30 000

5 000
117 000
96 000
583 000
796 000

0
90 202
96 100
583 000
769 302

5 000
143 000
128 000
621 000
892 000

850
79 620
63 899
465 750
609 269

5 000
117 000
136 000
682 000
935 000

For 2020 er det brukt noe mer på tapt arbeidsfortjeneste enn budsjettert og for
budsjettet for 2021 justeres denne opp.
Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontrollutvalget i kommunen til
kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via
formannskapet, dvs. den skal legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til
formannskapet og fra formannskapet til kommunestyret.

Merknader:
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 935 000 for kontrollutvalget i 2021 inkl.
kostnader til revisjons- og sekretariatstjenester.
RETT UTSKRIFT
DATO 28.september.2020
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