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SAK	22/18	 BUDSJETT	2019	FOR	OMRÅDET	KONTROLL	OG	TILSYN 
 
Saksdokumenter 

1. Styrets forslag til budsjett 2018 for Kontrollutvalgan IS, vedtatt 23. august 2018 
2. Budsjett fra KomRev NORDK IKS for 2019 

 
Saksopplysninger 
I følge forskrift om kontrollutvalg, § 18, Budsjettbehandlingen, skal kontrollutvalget utarbeide 
forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette vil si budsjett for 
kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen, selskapskontrollen og revisjonen. 
 
“Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 
eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 
revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/fylkesutvalgets innstilling til kommunestyret eller 
fylkestinget. Der kommunen eller fylkeskommunen har egen revisjon avgir revisjonen 
innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.” 
 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Denne virksomheten planlegges med godtgjørelser, abonnementer, møteutgifter og 
kurs/reiseutgifter. Det er ikke lagt opp til noen endringer i forhold til kontrollutvalgets 
virksomhet i 2018, godtgjørelsen vil kunne bli endret, som følge av eventuelle endringer i 
kommunens satser for godtgjøring til folkevalgte. 
 
Sekretærfunksjonen 
Styret i samarbeidet har vedtatt en ramme for virksomheten og kostnadsfordelingen for 2019 i 
møte 23. august 2018. Sekretariatets totale budsjett har en ramme på kr. 1 802 280. Styret har 
i samme sak vedtatt kostnadsfordeling for 2019 for samarbeidspartnerne.  
Styret har vedtatt at alle samarbeidspartnerne betaler like stor andel av totalutgiftene for 
sekretariat, da ressursbruken stort sett er lik, uavhengig av størrelsen på kommunen.  
Kommunens andel og dermed også Lebesby kommunes andel er satt til kr 174 280  
 
Sekretariatet disponerer 2 årsverk og fylkeskommunen, som vertskommune, er ansvarlig for 
kontorlokaler, kontorutstyr m.v. 
 
Revisjonen 
KomRev NORD IKS har budsjettert med kr 550 000 for 2019 for Lebesby kommune. 
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Totalt 
Det samlede forslaget er som følger: 
 
Kontrollutvalget Konto Budsjett 

2018 
Budsjett 
2019 

 10801  møtegodtgj./ledergodtgj.   45 000     45 000
 10802  tapt arb.fortj.     3 000       3 000
 11000  kontormateriell     2 000       2 000
 11500  opplæring/kurs   30 000     30 000
 11600  bilgodtgjørelse     6 000       6 000
 11610   diett     6 000       6 000
 11602  opphold oppg.pl.     6 000       6 000
 11703  reiseutg. Ikke oppg.pl.   30 000     30 000
 11950  avg,.gebyrer, lisenser mv1     2 000 4 475
Sum  Kontrollutvalgets egen drift 130 000   132 475
   
 Selskapskontroll2 200 000 100 000
Sekretariat Betaling til Kontrollutvalgan  175 804   174 280
Revisjonen Betaling til KomRev NORD IKS 535 000   550 000
Totalt  1040 804        956 755

 
Forslag til vedtak: 
1. Det foreslåtte budsjett for kontroll og tilsynsordningen for Lebesby kommune vedtas og 

oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2019. 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for 

Lebesby kommune 2019. 
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for 

kontroll og tilsynsarbeidet sendes KomRev Nord IKS og Kontrollutvalgan IS. 
 

                                                      
1 Medlemskap FKT 3500 + pliktig add. Kommunerevisoren 
2 Det er i plan for selskapskontroll foreslått selskapskontroll i Finnmark miljøtjeneste AS 


