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24/14 - BUDSJETTRAMME

Dato:

16.10.14

2015 —KONTROLL OG

Kontrollutvalget har i møte 9.10.2014. jf. sak 24/14 protokollert følgende:

Innstilling:
1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2015 vedtas med netto driftsut2ifter på
til sammen kr 952 980.- for lonns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
7.

Kontrollutvalgets
forslag til hudsjettramme for kontroll og tilsyn bes
innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

3. Kontrollutvaluet viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalasboken
fra Kommunal- og regionaldeparternentet. 2011, for
behandling av kontrollutvalgets
budsjettforslag.
Utvalget forutsetter at
behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:
Kontrollutvalget dratet saken i motet.

Vedtak:
I. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2015 vedtas med netto driftsutgifter på
til sammen kr 952 980.- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
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Kontrollutvalgets
forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes
innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet. 2011. for
behandling av kontrollutvalgets
budsjettforslag.
Utvalget forutsetter at
behandlingen skjer som beskrevet her.

Vi vil i oversendelsen gjore oppmeksom på punkt 3 i vedtaket, der dette beskrives nærmere i
saksfremlegget i kontrollutvalgssak 24/14.
Vedlagt folger saken med vedlegg.

Med vennlig hilsen

cwLÅk)/4,141/V
Lill Martinsen
rådgiver

K-Sekretariatet

Korrigert!

Utvalg:

Kontrollutvalget i Kvætjord
kommune

Saksaummer:

Motedato:

Saksbehandler:

24/2014

9.10.2014

Lill Martinsen

BUDSJETTRAMME 2015 —KONTROLL OG TILSYN
Innstilling til vedta

k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2015 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 952 980,- før lønns- og prisjusteringer for kontroHutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i
formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens
§ 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget Forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.

Vedlegg til saken:
Trykte vedleag:
Utrykte vedlegg:

Saksutredning:
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 18 fastsetter franigangsmåten
ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet.
Paragrafens forste ledd lyder slik:
Kontrollutvalget utarbeider jOrslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen eller fylkeskommunen.
Kontrollutvalgets fbrslag til budyjettramme lOr
kontroll- og revisjonsarbeidet skal folge ibrmannskapets/
kommunerådels eller
itlkesutvalgetslylkesrådets
innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken. Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side
25:
BudsjetUbrslag jra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at
kontrollutvalgets budsjett er i en scerstilling, er at utvalget skal være jrin og uavhengig
av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen
eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med jOr eksempel
formannskapet
eller administrasjonsutvalget.
far innvirkning pa tilsynsorganets
budsjettramme
Fonnannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, firesla et lavere belop eiiti det
kontrollutvalget fbreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret
Iblge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret. slik at kommunestyrel ved
budsjettbehandlingen
har infOrmasjon om både kontrollutvalgets JOrslag og
formannskapets innstilling til budsjett.
Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets
funksjonen og revisjonens samlede virksomhet.

Post

Budsjett

Godtgjørelse andre politikere
Møtegodtgjørelse
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Kurs, konferanser, opplæring mv.
Reiseutgifter
Kjøp av tjenester ifbm selskapskontroll
Kjøp av tjenester til revisjon
Kjøp av sekretariatstjenester
K.es av revis.onst. overform nderiet
Sum ut ifter
*

Budsjettallene

egen virksomhet

2014*

Budsjett

19 680
9 000
16 000
2 300
25 000
10 000
20 000
846 000
110 884
10 450
1 069 314

for 2014 er brukt slik de fremstår i kontrollutvalassak

inkl. sekretariats-

2015

19 680
9 000
16 000
2 300
25 000
10 000
20 000
725 000
126 000
952 980
22/13.

Kommentarer:

Godtgjørelser er satt opp i henhold til kommunens eget godtgjørelsesreglernent, dvs. kr 500.for alle medlemmene pr. møte. Leder får i tillegg kr 19.680.- per. år Det er tatt høyde for 6
møter pr. år.
Det er beregnet arbeidsgiveravgift ut fra en sats på 5,1 %.
Reisekostnader er basert pa en viss aktivitet til kurslkonferanser og reisevirksomhet i
forbindelse med utvalgets moteaktiviteter. Opplæring! kurs! konferanser omfatter utgifter til å
holde medlemmene oppdatert på områder knyttet til kontrollutvalgets arbeid. Det er tatt høyde
for at alle medlemmene kan delta på den arlige kontrollutvalgskonferansen
i regi av Norges
Kommunerevisorforbund.
Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert mcd anslått
defiator (Kommuneproposisjonen 2015. - side 18) på 3 %. KomRev NORD foretar regulering
etter faktisk defiator ved fakturering 2. halvår (fakturering for 1. halvår 2015 skjer etter

budsjettert dellator, dvs. 3,0 %.) Denne fakturering blir dermed som en a-konto fakturering
som etterberegnes etter reell deflator i august).
Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått detlator for 2014 som er 3 %
(kilde: Kommuneproposisjonen 2015, - side 18), endringer i deflator forrige år og vedtak i
representantskapet (sak 04/14 i møte 25.4.2014)
Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester cr i henhold til
prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD 1KS, og
har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Tromso, den 23. september 2014
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Lill N4artinsen
rådgiver

