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Budsjett for kontrollarbeid 2020, Tønsberg kommune
Saksgang
1 Kontrollutvalget i Re

Møtedato
26.09.2019

Saknr
22/19

Kontrollutvalget i Re har behandlet saken i møte 26.09.2019 sak 22/19
Møtebehandling
Kontrollutvalget diskuterte det fremlagte forslaget til budsjett. Kontrollutvalget var
opptatt av at det burde være fokus på kontrollarbeid i den nye kommunen. Nivået på
forvaltningsrevisjon ble særlig diskutert, og det var enighet om at nivået bør økes på
sikt.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 2.820.000,- i budsjett 2020 til
kontrollarbeid i nye Tønsberg kommune.
Revisjonstjenester fra Vestfold og Telemark revisjon IKS som gjelder:
• Regnskapsrevisjon/ enhetskontroll/
• forvaltningsrevisjon/selskapskontroll
• Kjøp av andre tjenester og attestasjoner
kr

2.000.000,-

Sekretariatstjenester fra
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

kr

560.000,-

Drift av kontrollutvalget
Møtegodtgjørelse (fast)
Andre driftsutgifter/opplæring
Sum kontrollarbeid

kr
kr

260.000,2.820.000,-

kr 160.000
kr 100.000

Det tas forbehold om at representantskapet for kommunerevisjon og
representantskapet for sekretariatet vedtar fremlagt budsjett for 2020. Budsjettet blir
behandlet i representantskapene i november/desember 2019.
Saken oversendes for behandling i formannskap og kommunestyre.
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SAK 22/19
BUDSJETT FOR KONTROLLARBEID 2020, NYE TØNSBERG
KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 2.820.000,- i budsjett 2020 til
kontrollarbeid i nye Tønsberg kommune.
Revisjonstjenester fra Vestfold og Telemark revisjon IKS som gjelder:
• Regnskapsrevisjon/ enhetskontroll/
• forvaltningsrevisjon/selskapskontroll
• Kjøp av andre tjenester og attestasjoner
kr

2.000.000,-

Sekretariatstjenester fra
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

kr

560.000,-

Drift av kontrollutvalget
Møtegodtgjørelse (fast)
Andre driftsutgifter/opplæring
Sum kontrollarbeid

kr
kr

260.000,2.820.000,-

kr 160.000
kr 100.000

Det tas forbehold om at representantskapet for kommunerevisjon og
representantskapet for sekretariatet vedtar fremlagt budsjett for 2020. Budsjettet blir
behandlet i representantskapene i november/desember 2019.
Saken oversendes for behandling i formannskap og kommunestyre.
Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Kontrollutvalgsforskriften §18 har følgende bestemmelse:
«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.»
Den nye forskriften «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon» trer i kraft fra og med det
konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av
valgperioden 2019–2023. Den nye forskriften har tilsvarende bestemmelse i § 2.
Utgifter til kontrollarbeide kan deles på følgende kostnadselementer:

side 2 av 4

•
•
•
•

Regnskapsrevisjon
Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll aktuelt år
Sekretariatstjenester til kontrollutvalget
Møtegodtgjørelse er fast, og øvrige utgifter følger av kontrollutvalgets aktivitet.

Re og Tønsberg kommuner har Vestfold kommunerevisjon som revisor. Det er
besluttet at Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS og skal slå
seg sammen og danne ett nytt selskap; Vestfold og Telemark revisjon IKS. Vestfold
og Telemark IKS vil være nye Tønsberg kommunes revisor fra 01.01.2020. På grunn
av etableringen av det nye selskapet blir ikke budsjettet endelig vedtatt før
representantskapsmøtet senere i høst. Det tas derfor forbehold om at driftstilskuddet
på kr. 1.000.000,- blir vedtatt av representantskapet til Vestfold og Telemark revisjon
IKS.
Det er også vedtatt at kontrollutvalgets sekretariat, VIKS, skal slå seg sammen med
Temark. Fra 01.01.2020 vil Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat
IKS være kontrollutvalgssekretariat for Tønsberg kommune. Det tas forbehold om at
budsjettet til sekretariatet blir vedtatt i representantskapet i november/desember
2019.
I posten «Drift av kontrollutvalget» inngår bl.a. fast møtegodtgjørelse til
kontrollutvalgets medlemmer, abonnement på «Kommunerevisoren», utgifter til
kursdeltakelse og kjøregodtgjørelse. Det er også budsjettert med midler til
kontrollutvalgets disposisjon. Disse kan kontrollutvalget f.eks. benytte til kjøp av
juridiske tjenester, granskning eller ekstra selskapskontroll.
Saken legges frem uten sammenlikning med tall for 2019 da Re og Tønsberg
kommuner har slått seg sammen, revisjon har dannet et nytt selskap og sekretariatet
har slått seg sammen med Temark. Det er tatt høyde for endret selskapsform, nye
økonomimodeller og ny periode med politikere. Totalt vil det være en besparelse
knyttet til kontrollarbeid for Tønsberg kommune i 2020, sammenlignet med Tønsberg
og Re kommuner i 2019.
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Forslaget til budsjett for 2020 for kontrollarbeid i nye Tønsberg kommune blir som
følger:
2020
Revisjonstjenester fra Vestfold og Telemark revisjon IKS som gjelder:
• Regnskapsrevisjon/ enhetskontroll/
• forvaltningsrevisjon/selskapskontroll
• Kjøp av andre tjenester og attestasjoner
kr
2.000.000,Sekretariatstjenester fra
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

kr

560.000,-

Drift av kontrollutvalget
Møtegodtgjørelse (fast)
Andre driftsutgifter/opplæring
Sum kontrollarbeid

kr
kr

260.000,2.820.000,-

kr 160.000
kr 100.000

Saken oversendes for behandling i formannskap og kommunestyre.
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