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Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i
Søgne kommune med en ramme på kr. 1 267 000,Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak for kommunestyret (via formannskapet) om
budsjett for kontrollutvalget sin virksomhet, samt kjøp av revisjons- og sekretariats tjenester
for 2019 i Søgne kommune.
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:
”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets innstilling til kommunestyret”.
Saksutredning:
Sekretariatet har utarbeidet et framlegg til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Søgne
kommune for 2019.
Kontrollutvalget sitt budsjett omfatter utgifter til selve driften av utvalget, samt utgifter knyttet
til kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester. Budsjettfremlegget er basert på erfaringstall
(regnskapstall 2017) og delvis på anslag.
Det er viktig at det settes av tilstrekkelig med midler til kontrollutvalgets virksomhet, slik at
det ikke blir store svingninger om aktiviteten/kostnadene varierer fra et år til et annet.

Sekretariatet har i vårt forslag i all hovedsak videreført budsjettpostene slik de var for budsjett
for 2018.
Budsjettet kan spesifiseres som følger:
Regnskap
Beskrivelse
2017
Godtgjørelse m.v.
91 922
Bilgodtgjørelse
9 858
Opplæring og kurs
22 605
Bevertning m.v.
3 825
Kontorutgifter
Diverse
9 738
Kjøp av ekstra tjenester (krever
særskilt vedtak i KU)
Kjøp fra IKS
a. Revisjon (revisjonshonorar,
møtedeltagelse og forberedelse)
898 360
b. Selskapskontroll
60 000
c. Sekretariat

162 800

Totalutgifter

1 259 108

Budsjett
2017
90 000
6 000
50 000
5 000
10 000
-

Budsjett
2018
90 000
6 000
50 000
5 000
10 000

Budsjett
2019
90 000
6 000
50 000
5 000
10 000

100 000

-

784 000
60 000

802 000
62 000

163 000
1 168
000

167 000* 219 000**
1 292 000

823 000
64 000

1 267 000

*Budsjett for Temark blir fastlagt av representantskapet i november, og tallet i budsjettet for
2018 er derfor basert på et anslag. Faktisk vedtatt kostnader til sekretariat var i 2018 kr.
166 009 jf. vedtak i representantskapet i november.
**Den generelle økningen i kostnadene for kommunene ligger på 3,9 % – i kroner totalt
255 000 fordelt på alle eierne. I tillegg for de kommunene som skal gjennom en
kommunesammenslåing og ha dels dobbel aktivitet på høsten, har Temark lagt til en pott på kr.
500 000 som fordeles mellom alle de aktuelle kommunene (for Søgne utgjør dette kr. 41 666).
Det antas at de utvalgene må ha ekstra møter i løpet av året eller parallelt, i tillegg til at det
blir en god del administrativt ekstra arbeid i forbindelse med endringen/omleggingen og
forberedelse til 2020. Dette er ekstrakostnader knyttet til 2019. Dersom man hadde sett bort
fra dette tillegget hadde Søgne sine utgifter til sekretariat for 2019 vært kr. 171 426.
Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:
Godtgjørelse
Godtgjørelsene er fastsatt etter 90 % av stortingsrepresentantens lønn og reguleres hvert år.
Ordførerens godgjøring var pr. 1. mai kr. 836 800.
Sekretariatet har lagt satsene vedtatt av kommunestyret til grunn for beregning av
godtgjørelsesposten i budsjettet.
I tillegg avhenger de variable kostnadene knyttet til godtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste av
aktiviteten i utvalget. Det er tatt høyde for 6 kontrollutvalgsmøter i året.
Opplæring og kurs
Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar
for å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. Det er viktig med god kontakt og
erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale og regionale
samlinger er viktig i den sammenheng.

Sekretariatet foreslår å legge til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får
anledning til å delta på de viktigste kurs-/opplæringstilbudene i 2019.
Sekretariatet arrangerer to årlige konferanser i eigenregi. I tillegg har spesielt NKRF sin årlige
konferanse i februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er
forholdsvis kostbar å delta på, men er likevel en svært viktig faglig arena og som
nettverksskaper. I tillegg arrangerer Forum for kontroll og tilsyn en tilsvarende fagkonferanser.
Diverse
Denne budsjettposten omfatter kostnader til tidsskrifter, aviser m. m.
Sekretariats tjenester
Søgne kommune er medeier i Agder- og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark).
Kostnadene til selskapet blir fordelt etter egen fordelingsnøkkel vedtatt av representantskapet
(eierbrøk/kommunestørrelse/antall møter). Budsjettet for Temark vedtas først av
representantskapet i november, sekretariatet tar derfor forbehold om at det kan bli endringer i
anslaget vi har tatt høyde for i budsjettoppsettet.
Revisjonstjenester
Søgne kommune er medeier i Agder Kommunerevisjon IKS. Revisjonstilskuddet er beregnet
etter medgått tid og en timepris tilnærmet selvkost.
For detaljert delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS, samt forklaringer se vedlegg:
Delbudsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Søgne kommune for 2019.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr. 1 267 000,- for kontrollutvalget for 2019, dette
inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern
budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for
kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.
Skulle det oppstå uforutsette situasjoner/hendelser hvor det blir behov for ekstraordinære
granskninger/rapporter fra revisjonen eller det skulle være behov for å innhente ekstern
kompetanse, kan behovet for tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå.
Dette er i så tilfelle en sak for kommunestyret.
Enkelte år har kontrollutvalget selv lagt til en egen post i budsjettet til kjøp av ekstra tjenester.
Bruk av denne posten har krevd særskilt vedtak i kontrollutvalget. Behovet for denne
budsjettposten har kommet som følge av at kontrollutvalgets aktivitet har vært vesentlig høyere
inneværende valgperiode, og det har ført til merarbeid både for kontrollutvalget, revisjonen og
sekretariatet utover vedtatt budsjettramme. Det kan imidlertid se ut til at aktiviteten er tilbake
til en mer «normal» aktivitet, og av den grunn har ikke sekretariatet tatt med denne posten i
budsjettforslaget for 2019. Men kontrollutvalget står imidlertid fritt til å eventuelt ta dette inn i
budsjettet.
Vedlegg:
- Del-budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Søgne kommune for 2019

Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 20.09.2018 sak 24/18
Møtebehandling
Sekretariatet la frem budsjett for kontroll og tilsyn 2019 i Søgne kommune.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i
Søgne kommune med en ramme på kr. 1 267 000,Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

Vedlegg
1 Saksprotokoll KU-SØG, 20092018, Sak 24-18, Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Søgne
kommune
2 Saksutskrift - Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Søgne kommune
3 Budsjett 2019 - Agder Kommunerevisjon IKS
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Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 20.09.2018 sak 24/18
Møtebehandling
Sekretariatet la frem budsjett for kontroll og tilsyn 2019 i Søgne kommune.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i
Søgne kommune med en ramme på kr. 1 267 000,Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Saksutskrift
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler
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151
Alexander Etsy Jensen
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24/18

Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Søgne kommune

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Søgne
kommune med en ramme på kr. 1 267 000,Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak for kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for
kontrollutvalget sin virksomhet, samt kjøp av revisjons- og sekretariats tjenester for 2019 i Søgne
kommune.
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:
” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets innstilling til kommunestyret”.

Saksopplysninger:
Sekretariatet har utarbeidet et framlegg til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Søgne
kommune for 2019.
Kontrollutvalget sitt budsjett omfatter utgifter til selve driften av utvalget, samt utgifter knyttet til
kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester. Budsjettfremlegget er basert på erfaringstall
(regnskapstall 2017) og delvis på anslag.
Det er viktig at det settes av tilstrekkelig med midler til kontrollutvalgets virksomhet, slik at det
ikke blir store svingninger om aktiviteten/kostnadene varierer fra et år til et annet. Sekretariatet har i
vårt forslag i all hovedsak videreført budsjettpostene slik de var for budsjett for 2018.
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Budsjettet kan spesifiseres som følger:
Beskrivelse
Godtgjørelse m.v.
Bilgodtgjørelse
Opplæring og kurs
Bevertning m.v.
Kontorutgifter
Diverse
Kjøp av ekstra tjenester (krever
særskilt vedtak i KU)
Kjøp fra IKS
a. Revisjon (revisjonshonorar,
møtedeltagelse og forberedelse)
b. Selskapskontroll
c. Sekretariat

Regnskap
2017
91 922
9 858
22 605
3 825
9 738
-

Budsjett
2017
90 000
6 000
50 000
5 000
10 000
-

898 360
60 000

784 000
60 000

Budsjett
2018
90 000
6 000
50 000
5 000
10 000

Budsjett
2019
90 000
6 000
50 000
5 000
10 000

100 000
802 000
62 000

823 000
64 000

162 800

163 000
167 000* 219 000**
1 168
Totalutgifter
1 259 108
000
1 292 000
1 267 000
*Budsjett for Temark blir fastlagt av representantskapet i november, og tallet i budsjettet for 2018
er derfor basert på et anslag. Faktisk vedtatt kostnader til sekretariat var i 2018 kr. 166 009 jf.
vedtak i representantskapet i november.
**Den generelle økningen i kostnadene for kommunene ligger på 3,9 % – i kroner totalt 255 000
fordelt på alle eierne. I tillegg for de kommunene som skal gjennom en kommunesammenslåing og
ha dels dobbel aktivitet på høsten, har Temark lagt til en pott på kr. 500 000 som fordeles mellom
alle de aktuelle kommunene (for Søgne utgjør dette kr. 41 666). Det antas at de utvalgene må ha
ekstra møter i løpet av året eller parallelt, i tillegg til at det blir en god del administrativt ekstra
arbeid i forbindelse med endringen/omleggingen og forberedelse til 2020. Dette er ekstrakostnader
knyttet til 2019. Dersom man hadde sett bort fra dette tillegget hadde Søgne sine utgifter til
sekretariat for 2019 vært kr. 171 426.
Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:
Godtgjørelse
Godtgjørelsene er fastsatt etter 90 % av stortingsrepresentantens lønn og reguleres hvert år.
Ordførerens godgjøring var pr. 1. mai kr. 836 800.
Sekretariatet har lagt satsene vedtatt av kommunestyret til grunn for beregning av
godtgjørelsesposten i budsjettet.
I tillegg avhenger de variable kostnadene knyttet til godtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste av
aktiviteten i utvalget. Det er tatt høyde for 6 kontrollutvalgsmøter i året.
Opplæring og kurs
Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å
holde seg oppdatert og få faglig påfyll. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling
mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale og regionale samlinger er viktig i den
sammenheng.
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Sekretariatet foreslår å legge til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får
anledning til å delta på de viktigste kurs-/opplæringstilbudene i 2019.
Sekretariatet arrangerer to årlige konferanser i eigenregi. I tillegg har spesielt NKRF sin årlige
konferanse i februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er
forholdsvis kostbar å delta på, men er likevel en svært viktig faglig arena og som nettverksskaper. I
tillegg arrangerer Forum for kontroll og tilsyn en tilsvarende fagkonferanser.
Diverse
Denne budsjettposten omfatter kostnader til tidsskrifter, aviser m. m.
Sekretariats tjenester
Søgne kommune er medeier i Agder- og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark).
Kostnadene til selskapet blir fordelt etter egen fordelingsnøkkel vedtatt av representantskapet
(eierbrøk/kommunestørrelse/antall møter). Budsjettet for Temark vedtas først av representantskapet
i november, sekretariatet tar derfor forbehold om at det kan bli endringer i anslaget vi har tatt høyde
for i budsjettoppsettet.
Revisjonstjenester
Søgne kommune er medeier i Agder Kommunerevisjon IKS. Revisjonstilskuddet er beregnet etter
medgått tid og en timepris tilnærmet selvkost.
For detaljert delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS, samt forklaringer se vedlegg:
Delbudsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Søgne kommune for 2019.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr. 1 267 000,- for kontrollutvalget for 2019, dette
inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern
budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for
kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.
Skulle det oppstå uforutsette situasjoner/hendelser hvor det blir behov for ekstraordinære
granskninger/rapporter fra revisjonen eller det skulle være behov for å innhente ekstern
kompetanse, kan behovet for tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå.
Dette er i så tilfelle en sak for kommunestyret.
Enkelte år har kontrollutvalget selv lagt til en egen post i budsjettet til kjøp av ekstra tjenester. Bruk
av denne posten har krevd særskilt vedtak i kontrollutvalget. Behovet for denne budsjettposten har
kommet som følge av at kontrollutvalgets aktivitet har vært vesentlig høyere inneværende
valgperiode, og det har ført til merarbeid både for kontrollutvalget, revisjonen og sekretariatet
utover vedtatt budsjettramme. Det kan imidlertid se ut til at aktiviteten er tilbake til en mer
«normal» aktivitet, og av den grunn har ikke sekretariatet tatt med denne posten i budsjettforslaget
for 2019. Men kontrollutvalget står imidlertid fritt til å eventuelt ta dette inn i budsjettet.
Vedlegg:
- Del-budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Søgne kommune for 2019
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Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 20.09.2018 sak 24/18
Møtebehandling
Sekretariatet la frem budsjett for kontroll og tilsyn 2019 i Søgne kommune.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Søgne
kommune med en ramme på kr. 1 267 000,Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

RETT UTSKRIFT
DATO 25.september.2018
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