
INNKALLING

Vestby kontrollutvalg

Svarfrist:  26.09.2017 kl. 12:00

Skriftlig saksbehandling

Møtet foregår som skriftlig saksbehandling i medhold av Kommuneloven § 30 nr. 2.

Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Saksliste

19/17   Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Eventuelle spørsmål og kommentarer til saken bes sendt til FIKS med kopi til utvalgets 
medlemmer.
Vi ber om tilbakemelding via e-post innen 25. september kl 12.00 om medlemmene 
kan slutte seg til innstillingen.
Eventuelle forfall til denne behandlingen eller inhabilitet meldes til sekretæren.

Ås, 19.09.2017

Jeanette Hoel/s./  Jan T. Løkken/s./
leder  sekretær
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 19/17  Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00195-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Vestby kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Vestby kommunes utgifter for tilsyn og kontroll 2018 foreslås budsjettert til

kr. 1 490 500,-
2. I 2018 gjennomføres 2 forvaltningsrevisjonsprosjekter i egenregi og kommunen

deltar i den felles revisjonen av Follo landbrukskontor.
3. Saken oversendes Vestby kommune og skal inngå i kommunens budsjett for

2018.

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

Vedlegg: 
FIKS budsjett 2018, Godtgjøring folkevalgte Vestby 71116 

SAKSUTREDNING: 

I Kontrollutvalgsforskriften § 18 heter det om budsjettforslag for kontroll og tilsyn: 
”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” 

Kostnadsoverslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til revisjon, sekretærfunksjon 
og direkte utgifter til kontrollutvalget.  

Regnskapsrevisjon 

Kommunestyret valgte i sitt møte den 22. mai d.å., jf. sak 46/17, Deloitte som 
regnskapsrevisor for perioden 15. juni 2017 til og med 30. april 2019, med opsjon for 
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år.  
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Regnskapsrevisjonen skal utføres til en fast årlig pris de to første årene. Prisen for 
regnskapsrevisjonen for 2018 blir etter dette kr 430 000 eks. mva. og kr 537 500 inkl 
mva. Vi minner om at kommunen får refundert mva-utgiftene.  
  
Forvaltningsrevisjon 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave, jf. kommuneloven § 77 nr. 4.  
Kontrollutvalgsforskriften § 9 presiserer at ”Kontrollutvalget skal påse at kommunens 
eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i 
samsvar med bestemmelsene i dette kapitlet.”  I følge departementets merknader 
påhviler det kommunestyret å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon, 
bl.a. ved å stille de nødvendige budsjettmidler til rådighet for kontrollutvalget.  I de 
senere år har kontrollutvalget i Vestby fått utført to forvaltningsrevisjoner pr. år. 
Forvaltningsrevisjonen utføres i tråd med kommunestyrets vedtak om plan for 
forvaltningsrevisjon 2017 - 2020. For 2017 er det inngått avtale med Deloitte om å 
utføre to forvaltningsrevisjoner for til sammen kr 474 000 inkl. mva. Vi foreslår at 
ordningen med to forvaltningsrevisjoner videreføres. Basert på  en prisstigning på 3% 
foreslår vi at det for 2018 avsettes inntil kr 490 000 for å utføre to 
forvaltningsrevisjoner. 
 
I tillegg vil det komme et forslag fra kontrollutvalget i Ås om forvaltningsrevisjon av 
landbrukskontoret i 2018: Landbrukskontoret i Follo er et samarbeid mellom 
kommunene Ski, Oppegård, Frogn, Vestby, Nesodden og Ås i medhold av 
Kommuneloven § 28. Ås er vertskommune og kontoret rapporterer til rådmannen i 
Ås. Kontrollutvalget i Ås har på bakgrunn av en anmodning fra kontrollutvalget i Ski, 
vedtatt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av landbrukskontoret i 2018. 
Forutsetningen er at de andre kommunene gjør vedtak om å delta. Kontrollutvalget i 
Ås vil senere sende ut en invitasjon til å delta i prosjektet og foreslå formål og 
problemstillinger. Vestbys andel av kostnadene vil trolig bli 24% (jf. landbruks-
kontorets egen fordelingsnøkkel av sine driftskostnader) av stipulerte kostnader på kr 
252 000,-, dvs. kr 61 000 eks. mva. Follo distriktsrevisjon vil stå for revisjonen. 
Kontrollutvalget må seinere ta standpunkt til om det ønsker å delta i prosjektet, men 
vi foreslår at det settes av midler i budsjettet allerede nå. Vi foreslår at det avsettes 
kr 77 000 inkl. mva. til dette formålet.  Sum forvaltningsrevisjon 2018 blir da: kr 
567 000 inkl. mva.  Kommunen får refusert mva. utgiftene seinere.  
 
 
Forvaltningsrevisjonen konkurranseutsettes hvert år og revisor velges av 
kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget. Vi foreslår at denne ordningen 
videreføres. 
 
Kostnader til sekretariatsfunksjonen 
 
Sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget skal også inngå i budsjettet for tilsyn og 
kontroll. Alle de syv Follo-kommunene deltar i samarbeidet i FIKS. Sekretariatet 
består av 1,6 årsverk. Sekretariatet forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, 
har sekretæransvaret og utreder saker for kontrollutvalget. FIKS tar også hånd om 
selskapskontrollen for kommunene. Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt 
basistilskudd på hver kommune som utgjør 50 % av driftskostnadene og de 
resterende 50% av driftskostnadene fordeles etter folketall. Styret for FIKS har 
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fastsatt budsjettet for 2018 til kr 1 870 000,-. Vestby kommunes netto andel av 
kostnadene til sekretariatsfunksjonen for 2018 til kr 249 000.   
 
Kontrollutvalgets egne kostnader  
 
De direkte utgiftene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelsen på 
kurs o.a.  Vi baserer oss på at det i 2017 vil bli avholdt 8 møter, inkludert ett møte i 
faglig forum for kontrollutvalga i Follo. Reglementet for godtgjøring av folkevalgte i 
Vestby kommune fastsatt av kommunestyret 07.11.2016 gir bestemmelser om  
kontrollutvalgets godtgjøring: 
 

§ 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. 

 
Ordførerens lønn skal tilsvare godtgjøringen som en stortingsrepresentant til enhver 
tid mottar og denne ble pr. 1.5 2017 satt til kr 928 602.  Medlemmene av 
kontrollutvalget får etter dette kr 9 286 i fast, årlig godgjøring. Lederen får kr 18 572 i 
godtgjøring.  Dersom et møte varer mer enn fire timer, gis medlemmene en særlig 
godgjøring.    
 
Kommunestyret vedtok i sak 39/16 at kontrollutvalgets medlemmer får dekket 
kostnadene til en lokalavis hver. Moss avis koster f.eks. kr 4 116 per år (vi har ikke 
sjekket event. rabatter som kommunen får). Vi har budsjettert med kr 4 200 per 
medlem til avis.  I tillegg har vi videreført abonnement på Kommunalrapport for 4 
medlemmer.  Utvalgslederen har disse avisene som kommunestyremedlem. 
 
Kontrollutvalget har fra 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og 
utvalget har vært representert på deres fagkonferanser og årsmøte. Årsmøtet i FKT 
2017 vedtok å øke kontingenten for å gi medlemmene et bedre tilbud.  I tillegg har 
medlemmer av utvalget hvert år deltatt på NKRFs landskonferanse for kontrollutvalg. 
Disse konferansene er viktige for opplæring og nye impulser til kontrollutvalgene og 
vi foreslår at det settes av midler for at alle medlemmene kan delta på en av  
konferansene. 
 
 
Budsjett for kontrollutvalgets egne utgifter: 
 
Medlemmene, møtegodtgjøring kr 9286 x 4   kr    37 144,- 
Utvalgets leder, møtegodtg    kr    18 572,- 
Deltakelse på konferanser 5 x 7 000,-   kr    35 000,- 
Medlemskap FKT      kr       8 000,- 
Lokalavis       kr     16 800 
Abonnement Kommunal rapport kr 2495 x 4      kr    10 000,- 
Diverse, servering møtene      kr    11 000,- 
Sum        kr   136 516,-  
 
Totalt foreslår vi at kr 137 000,- budsjetteres til kontrollutvalgets egne kostnader.  
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Oppsummering 
 
Tallene i Nkr.  
 

 2015  2016  2017 2018 

Regnskapsrevisjon 476 000   357 000 372 000 537 500 

Forvaltningsrevisjon 425 000   550 000 475 000 567 000 

Sekretariat 222 000   238 000 241 000 249 000 

Utvalget 113 000   181 000 120 000 137 000 

Sum 1 271 000 1 326 000 1208 000 1 490 500 

 
 
Sekretariatet minner om at Kommunaldepartementets veileder for kontrollutvalgene 
og  Rundskriv H-3/00 skal legges til grunn for kommunens videre  behandling av 
kontrollutvalgets budsjettforslag.  
 
Ås, 4. september 2017 
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:           1.   FIKS budsjett for 2018.. 
       2.   Reglementet for godtgjøring av folkevalgte i Vestby kommune  

 fastsatt av kommunestyret 07.11.2016 
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STYRET I FIKS 
 
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

 

Saksutskrift 
 

Budsjett 2018 
 
Arkivsak-dok. 17/00164-1 
Saksbehandler Jan T. Løkken 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 15.06.2017 15/17 

 
Styret i FIKS behandling 15.06.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Styret i FIKS vedtak 15.06.2017: 
 
  
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:  

Lønnsutgifter    kr 1 420 000 
Godtgjørelse til styret  kr      45 000  
Øvrige driftsutgifter   kr    298 000  
Sum     kr 1 870 000  
Refusjon fra kommunene  kr 1 870 000  
Resultat    kr 0  
 

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for 
2017 i parentes):  
 

    2017       2018 
Enebakk  (kr 202 000)   kr 205 000 
Frogn   (kr 234 000)   kr 239 000 
Nesodden  (kr 253 000)   kr 260000 
Oppegård  (kr 307 000)   kr 314000 
Ski   (kr 330 000)   kr 339000 
Vestby  (kr 241 000)   kr 249 000 
Ås   (kr 256 000)   kr 264 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2018 – 2021.  
 

 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 15.august 2017 
 
Jan T. Løkken/s./ 
Kontrollsjef/Sekretariatsleder  
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
  
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2018:  

Lønnsutgifter    kr 1 420 000 
Godtgjørelse til styret  kr      45 000  
Øvrige driftsutgifter   kr    298 000  
Sum     kr 1 870 000  
Refusjon fra kommunene  kr 1 870 000  
Resultat    kr 0  
 

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling (budsjettet for 
2017 i parentes):  
 

    2017       2018 
Enebakk  (kr 202 000)   kr 205 000 
Frogn   (kr 234 000)   kr 239 000 
Nesodden  (kr 253 000)   kr 260000 
Oppegård  (kr 307 000)   kr 314000 
Ski   (kr 330 000)   kr 339000 
Vestby  (kr 241 000)   kr 249 000 
Ås   (kr 256 000)   kr 264 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2018 – 2021.  

 
 
Vedlegg: 
FIKS budsjett 2018, Vedlegg  Økonomiplan 2018-2021, MalForventningsbrev IKS 2017 
inkl mal for økonomiplan 
 
SAKSUTREDNING: 
 
 Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2017-nivå. Budsjettet for lønn økes i tråd 
med Follorådets anbefaling med utgangspunkt i antatt lønn pr 1.7.17 med en reserve på litt 
over 3% for å dekke lønnsoppgjøret 2018. Feriepenger og pensjon er økt tilsvarende.  
Godtgjørelsen til styret skal tilsvare vertskommunens satser og vårt forslag bygger på en 
sats på kr 1150,- pr. møte. Styrets leder får dobbelt godtgjøring.   
Kjøp av varer og tjenester er justert ut fra erfaringer, men basert på 2017-priser. Alle 
innkallinger til kontrollutvalgene og styret legges nå kun ut på våre internettsider og 
utvalgsmedlemmene kan laste ned innkallingene derfra. Dette har medført en betydelig 
reduksjon av portoutgiftene i de siste par årene.  Brevpost benyttes fortsatt ved enkelte 
store dokumenter, uoff-saker og noen ganger ved innkalling av vara. Delt skriver og 
kopimaskin med kommunen og mindre kopiering har også redusert utgiftene.  
 
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe avhengig 
av programmet. Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte foredragsholdere. 
Posten kurs og opplæring for de ansatte holdes uforandret. Med ny medarbeider vil behovet 
for denne posten trolig øke, men fjorårets regnskap viste et betydelig mindreforbruk.  
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Basisen for husleieberegningen ble, pga flytting til mindre kontorer, avtalt justert til kr 100 
000 for 2016. Serviceavtalen med Ås kommune(lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe 
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen.  
 
Budsjettet er som helhet snaut og det er lite å gå på innen den enkelte post.  
 
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet 
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2018 har vi 
lagt folketallet i kommunene pr 1.1. 17 til grunn.  
 
Forslaget til økonomiplan 2018 – 2021 baseres på en årlig prisvekst på 3%. 
 
Budsjettforslaget innebærer at refusjonene fra kommunene økes med 2,6% sammenlignet 
med  2017.  

 
 
Ås, 01.06.2017 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  
1. Detaljert budsjett for 2018  

2. Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021  

3. Follorådets mal for forventningsbrev 2018 
 

 
 



19/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  - 17/00195-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  : Godtgjøring folkevalgte Vestby 71116



19/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  - 17/00195-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  : Godtgjøring folkevalgte Vestby 71116



19/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  - 17/00195-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  : Godtgjøring folkevalgte Vestby 71116



19/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  - 17/00195-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018  : Godtgjøring folkevalgte Vestby 71116


	Vestby kontrollutvalg (26.09.2017)
	Saker til behandling
	19/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 
	FIKS budsjett 2018
	Godtgjøring folkevalgte Vestby 71116





