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Vestby kontrollutvalgs behandling 26.09.2018: 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.09.2018: 
 
1. Vestby kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 460 000,-: 

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 149 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 261 000 

Kjøp av revisjonstjenester  

- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS) 552 000 

- Forvaltningsrevisjon (anbud) 498 000 

SUM 1 460 000 

 
2. Forslaget følger Vestby formannskap sin innstilling vedrørende Vestby kommunes 

budsjett for 2019. 
 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 8.oktober 2018 
 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Vestby kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 

1 460 000,-: 

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 149 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 261 000 

Kjøp av revisjonstjenester  

- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS) 552 000 

- Forvaltningsrevisjon (anbud) 498 000 

SUM 1 460 000 

 
2. Forslaget følger Vestby formannskap sin innstilling vedrørende Vestby kommunes 

budsjett for 2019. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Vestby kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Vestby kommune, Saksutskrift Styret i FIKS 
Budsjett 2019 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Vestby formannskap 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 18: 
 
§ 18.Budsjettbehandlingen 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 
eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 
revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets 
innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 

 
Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til kjøp av revisjonstjenester, 
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget. 
 
 
KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon 
KOSTRA-funksjon 110 omfatter følgende: 
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«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og revisjon 
etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til 
møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter knyttet 
til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.» 
 
 

VURDERING 
Kontrollutvalgets drift 
Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, abonnementer og kurs.  
De direkte kostnadene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelsen på 
kurs o.a.  
For 2019 legges det til grunn åtte møter, inkludert ett møte i faglig forum for 
kontrollutvalgene i Follo.  
 
Reglement for godtgjøring til folkevalgte i Vestby kommune (vedtatt 20.3.17 K sak 
17/17) fastsetter følgende: 
 
§ 3-7 Verv som medlem av kontrollutvalget – KU.  
Kontrollutvalgsmedlemmer fra en fast godtgjøring lik 1% av ordførerens godtgjøring. Lederen av utvalget 
får dobbel fast godtgjøring. 

 
 
Satser godtgjøring 2019 
Godtgjøring til ordfører på heltid settes til 100 % av stortingsrepresentantenes 
godtgjøring til enhver tid. Godtgjøring til øvrige folkevalgte tar utgangspunkt i ordførers 
godtgjørelse. 
Fra 1. mai 2018 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 956 463 per år. 
1 % utgjør kr 9 564,63.  
 
Møtegodtgjørelse 2019 Pr møte Årlig Sum 

Utvalgets leder - 19 129,26 19 129,26 

Utvalgets medlemmer (4) - 9 564,63 38 258,52 

SUM Godtgjørelse   57 387,78 

 
 
Kontrollutvalget har siden 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og 
utvalget har vært representert på deres fagkonferanser og årsmøte. 
Medlemskontingenten for 2019 er fastsatt til kr. 8 000,-.  
 
Utvalgets medlemmer har også hvert år deltatt på den årlige NKRFs 
kontrollutvalgskonferanse i januar/februar. Kontrollutvalget kan benytte seg av NKRFs 
medlemstilbud gjennom FIKS sitt bedriftsmedlemskap.  
 
Begge konferansene er viktige for opplæring og nye impulser til kontrollutvalget. Det 
foreslås at det settes av midler for at alle medlemmene kan delta på minst én 
konferanse hver. 
 
Vestby kommunestyre vedtok 23.5.16 i sak 39/16 Kontrollutvalgets godtgjøring 
følgende: 
 
Kontrollutvalgets medlemmer får dekket kostnadene til 1 lokalavis hver.  
Rådmannen bes endre Reglementet for politiske godtgjøring tilsvarende. 

 



 
 

Ås kommune  
Vår ref.: 18/00132 

 
Side 4 av 5 

 

 
For eksempel utgjør abonnement på Moss Avis kr 359,- pr måned, dvs. en årlig utgift på 
kr. 4 308,- pr medlem. 
Abonnement på Kommunal Rapport utgjør kr 3 250,- pr år pr medlem. Det foreslås at 
ordningen videreføres for 2019.  
 
Det forutsettes at fast medlem av kommunestyret får dekket abonnement gjennom 
funksjon som kommunestyremedlem.  
 
Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2019 
Beskrivelse Sum 

Godtgjørelse 57 388 

Arbeidsgiveravgift (14,1 pst.) 8 092 

Reiseutgifter (km. godtgjørelse) 2 000 

Bevertning (ved møter ol) 3 000 

Abonnement Kommunal Rapport (4) 13 000 

Abonnement (Moss Avis etc.) (4) 17 232 

Medlemskontingent FKT 8 000 

Kurs og opplæring 40 000 

Til sammen 148 712 

 
 
Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester 
Vestby kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  
FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27. Alle syv Follo-kommunene deltar 
i FIKS. Sekretariatet består av 1,6 årsverk. 
 
FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og utreder 
saker. 
 
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune for 50 % 
av driftskostnadene. De resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall.  
Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for FIKS for 2019 til kr 1 970 000,- i driftsutgifter.  
Vestby kommunes andel av kostnadene for 2019 blir kr 261 000,-. Dette utgjør en 
endring på 4,81 % i forhold til 2018. 
 
 
 
Kjøp av revisjonstjenester 
Regnskapsrevisjon 
Vestby kommune har avtale om kjøp av revisjonstjenester med Deloitte AS. Avtalen 
gjelder for perioden 15.juni 2017 til og med 30.april 2019, med opsjon for oppdragsgiver 
til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år.  
 
Regnskapsrevisjonen skal utføres til en fast årlig pris de to første årene.  
Opsjon var ikke en del av evaluering av pristilbudet. 
Under forutsetning om at Vestby kommune benytter seg av 1.opsjon i avtalen med 
Deloitte AS foreslås det at pris for regnskapsrevisjon for 2019 indeksreguleres i forhold 
til 2018. Kjøp av regnskapsrevisjon for 2019 foreslås budsjettert med kr 442 000,- eks. 
mva. og kr 552 000,- inkl. mva. Det bemerkes at kommunen får refundert mva.-
utgiftene. 
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Det understrekes at det er rådmannen som er ansvarlig for kontrakten med Deloitte AS 
og at dette er et anslag for å gi et grovt bilde av kostnadene. 
 
 
Forvaltningsrevisjon  
Vestby kommune har valgt å konkurranseutsette forvaltningsrevisjon årlig.  
Det ble ikke konkurranseutsatt forvaltningsrevisjon for 2018. Imidlertid har Vestby 
kommune for 2018 deltatt i felles forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor sammen 
med øvrige Follo-kommuner (unntatt Oppegård) og derav ivaretatt minstekravet om ett 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 
 
Forvaltningsrevisjon 2019 skal settes ut på anbud. Det foreslås at kontrollutvalget 
innstiller om valg av prosjekt og valg av leverandør når kommunestyrets budsjettvedtak 
foreligger.  
Ordningen med to prosjekter per år foreslås videreført i 2019, og at det med 
utgangspunkt i pristilbudene mottatt i 2017 samt endring i konsumprisindeks på 
tjenester, settes det av kr 498 000,- inkl. mva. til formålet. Det bemerkes at kommunen 
får refundert mva.-utgiftene. 
 
 
Oppsummering  
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til budsjett for kontroll og revisjon i 2019: 
 
(hele tall oppgitt inkl. mva.) 

Beskrivelse Budsjett 
2019 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2017 

Kontrollutvalgets drift 149 000 137 000 120 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 261 000 249 000 241 000 

Kjøp av revisjonstjenester    

- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS) 552 0001 537 500 372 000 

- Forvaltningsrevisjon (anbud) 498 0001 567 000 475 000 

SUM 1 460 000 1 490 500 1 208 000 
1 Grunnlag for mva. refusjon 

 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av kommunens 
budsjett for 2019. 
 
 
Ås, 20.09.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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