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ARKIV SAKS - MØTE - SAK
NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR.

KONTROLLUTVALGET NV 03.10 .18 24 /18

Behandling av saken:
Saksnr.: Utvalg: Møtedato:
24 /18 Kontrollutvalget 03.10.18

Kommunestyret

Budsjett 201 9 for kontroll - og tilsynsarbeidet i kommunen

Saksdokumenter:
- Forslag til budsjett 201 9

Saksopplysninger:
I henhold til forskriften for Kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 7, § 18
skal k ontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll - og tilsynsarbeidet i
kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll - og tilsynsarbeidet
skal følge formannskapets innstilling om kommunens budsjett til kommunestyret.

Budsjettforslaget må ta høyde for å dekke kostnader med:
- r evisjon (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapsrevisjon og andre

revisjonsoppgaver)
- sekretariat for kontrollutvalget
- kontrollutvalgets utgifter (møtegodtgjøring, reiseutgifter, kurs, m.m)

Kontrollutvalgets leder har anvisningsmyndighet i henhol d til anvisningsreglement
vedtatt i kommunestyret .

I Revisjon Fjell IKS og Kontrollutvalg Fjell IKS er det selskapenes representantskap som
fastsetter budsjettet etter innstilling fra styrene i selskapene. Utgifte ne for sekretariat og
revisjon ble fastsat t av r epresentantskapene juni 201 8 gjeldende for 2019 . Disse
budsjett allene kan ikke kontrollutvalget endre.

Saksvurdering :
Representantskapet i Revisjon Fjell vedtok at rammen for re visjon for Folldal kommune i
2019 fastsettes til kr. 265 000 . (kr. 2 51 000 i 2018 + 5,5 %)
Representantskapet i Kontrollutvalg Fjell IKS fastsatte budsjettrammen for sekretariats
tjenester i 2019 til kr. 159 000 . (kr 154 000 i 2018 +3,2 %)

Eventuelle utgifter til revisjon/sekretariat utover selskapsavtalene må komme som et
tillegg i budsjettforslaget. Dette kan være for eksempel utgifter til ekstraordinær
selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon.

I tillegg kommer kontrollutvalgets egne utgifter som skal dekke møtegodtgjøring,
reiseutgifter, kurs, møteservering, osv. Sek retariatet har tatt ut gangspunkt i fjorårets
budsjett og kommunens egne satser for møtegodtgjørelse.

Totalt budsjettforslag fra sekretariatet er kr. 476 .0 00 for kommunens kontroll - og
tilsynsvirksomhet i 201 9 . Dette er en økning på 1,7 % i forhold til 201 8 .
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Sekretariatets forslag til innstilling:
Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2019 . Saken oversendes
kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2019 for kontroll - og
tilsynsfunksjonen i Folldal kommune med en ramme på kr 476 .000 .

Behandling:
Kontrollutvalget gjennomgikk budsjett og forslag fra sekretariatet.

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2019 for kontroll - og
tilsynsfunksjonen i Folldal kommune med en ramme på kr 476.000 .

Kommunestyrets vedtak:


