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BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2022 - BAMBLE KOMMUNE
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 i Bamble
kommune med en ramme på kr 1 600 000.
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via
formannskapet.
Vedlegg:

Bakgrunn:
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon gjeldende fra konstituering av nytt
kommunestyre høsten 2019 § 2 sier følgende om kontrollutvalgets rolle i
fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet:
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.
Av kommuneloven § 14-3 tredje ledd fremgår følgende: Formannskapet eller
fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning. […]
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om
budsjett for kontrollarbeidet for 2022 i Bamble kommune.

Saksframstilling:
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 i Bamble
kommune. 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 hovedsakelig basert på
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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.
Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser
til dette. Sekretariatet ønsker gjennom budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene
innen kontrollarbeidet eksplisitt.
Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket
godtgjøringsnivå kommunen ligger på. Budsjettet bygger på vedtatt reglement
for godtgjørelse til folkevalgte i Bamble kommune. Posten består av fast godtgjørelse
til leder, møtegodtgjørelse pr. møte for alle, et anslag for tapt arbeidsfortjeneste
(varierer, og er avhengig av hvem som sitter i utvalget), og arbeidsgiveravgift for
Disse, samt eventuelle utgifter til reise ifm. møtene.
Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Bamble kommune og VETAKS IKS
(Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS) tatt høyde for 6
kontrollutvalgsmøter i året, og kommunen har vedtatt at det er 5 medlemmer i
kontrollutvalget.
Kurs/opplæring av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på
kontrollutvalgets arbeid. Det er også av stor verdi å få god kontakt og
erfaringsutveksling med kontrollutvalg i andre kommuner.
Det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet anbefaler
FKTs fagkonferanse (Forum for kontroll og tilsyn) og NKRFs
kontrollutvalgskonferanse (Norges Kommunerevisorforbund), samt vår- og
høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. Posten for opplæring tar
anslagsvis høyde for at alle medlemmene kan delta på én sentral konferanse eller
tilsvarende opplæringstiltak, samt at alle kan delta på vår- og høstkonferansen til
VETAKS. Det er en fordel for læringsutbyttet for utvalget at minst to personer deltar
på samme opplæringstiltak eller konferanse. Grunnet avlyste og utsatte
kurs/konferanser i 2020 og 2021 på grunn av pandemien, anbefaler sekretariatet at
det settes av tilstrekkelige midler for dette i 2022.
Andre kostnader omfatter mindre poster som abonnement på tidsskrift, medlemskap i
FKT og servering (enkel bevertning på enkelte møter ved behov). Budsjettposten
inneholdt tidligere budsjett for selskapskontroll, men dette ligger nå inne i tilskuddet til
revisjonsselskapet. Det anbefales imidlertid å beholde en «pott» for andre
kontrolltjenester kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt arbeid, utover tjenester
definert inn i totalleveransen fra sekretariat og revisjon. Dette vil gjøre utvalgets
prosess mer smidig ved behov for slike undersøkelser, i og med at det ikke vil være
nødvendig å oversende forespørsel til kommunestyret for ny bevilgning selv for små
oppdrag, dersom behovet skulle oppstå.
Bamble kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse
kontrolloppgavene. Dette er Vestfold & Telemark revisjon IKS for revisjonsoppgaver
og Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) for
sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene gjelder at det er
representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på
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eierkommunene. Budsjettsummen er det anslaget som er oppgitt av selskapene
under forutsetning om godkjenning i representantskapene.
Budsjettet kan spesifiseres som følger:
Regnskap
2020
Kontrollutvalget
Møtegodtgjørelse
mv.
Kurs/opplæring inkl.
reise
Andre kostnader
Sum kontrollutvalg
Kjøp av
sekretariatstjenester
Kjøp av
revisjonstjenester
Sum totalt

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjettforslag
2022

67 797,-

85 000,-

85 000,-

85 000,-

25 253,-

125 000,-

88 000,-

72 000,-

7 080,100 130,286 061,-

104 000,314 000,286 000,-

105 000,278 000,298 000,-

90 000,247 000,305 000,-

1 200 001 1 200 000,-

1 224 000,-

1 048 000,-

1 586 192,- 1 800 000,-

1 800 000,-

1 600 000

Det er kontrollutvalget som utarbeider budsjettforslaget for kontrollarbeidet i
kommunen (jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2). Forslaget skal derfor følge
saken til kommunestyret via formannskapet, dvs. den skal legges ved når budsjettet
oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra formannskapet til
kommunestyret.

Merknader:
Sekretariatet vil presisere at vi må ta forbehold om vedtak i representantskapet i
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS om tilskudd til
sekretariatet. Budsjettet for Vestfold & Telemark revisjon IKS er allerede vedtatt i
representantskapet i april.
Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 1 600 000
for kontrollarbeidet i Bamble kommune for 2022
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