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Kontrollutvalget i Tønsberg har behandlet saken i møte 06.09.2018 sak 25/18
Møtebehandling
Sekretariatet la frem budsjettet for tilsyn og kontroll for 2019. Budsjettet ble diskutert
og spørsmål ble besvart.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å bevilge kr 2.405.000,- i budsjett 2019 til tilsyn og
kontroll i Tønsberg kommune.
Totale revisjonstjenester kr 1.780.000,- fordelt som følger:
 Regnskapsrevisjon/ enhetskontroll/
forvaltningsrevisjon 800 timer/
selskapskontroll
 Forvaltningsrevisjon, (ekstra)
 Kjøp av andre tjenester og attestasjoner
Sekretariatstjenester fra VIKS
Drift av kontrollutvalget
Møtegodtgjørelse (fast)
Andre driftsutgifter
Sum Tilsyn og kontroll

kr 150.000
kr 65.000

kr
kr
kr

1.560.000
0
220.000

kr

410.000

kr
kr

215.000
2.405.000

Det tas forbehold om at alle eierkommuner i Vestfold kommunerevisjon vedtar nye
vedtekter for at Tønsberg kommune inkluderes.
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret.

side 1 av 4

side 2 av 4

SAK 25/18
BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2019
Forslag til innstilling:
Kontrollutvalget anbefaler bystyret å bevilge kr 2.405.000,- i budsjett 2019 til tilsyn og
kontroll i Tønsberg kommune.
Totale revisjonstjenester kr 1.780.000,- fordelt som følger:
 Regnskapsrevisjon/ enhetskontroll/
forvaltningsrevisjon 800 timer/
selskapskontroll
 Forvaltningsrevisjon, (ekstra)
 Kjøp av andre tjenester og attestasjoner
Sekretariatstjenester fra VIKS
Drift av kontrollutvalget
Møtegodtgjørelse (fast)
Andre driftsutgifter
Sum Tilsyn og kontroll

kr 150.000
kr 65.000

kr
kr
kr

1.560.000
0
220.000

kr

410.000

kr
kr

215.000
2.405.000

Det tas forbehold om at alle eierkommuner i Vestfold kommunerevisjon vedtar nye
vedtekter for at Tønsberg kommune inkluderes.
Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret
Vedlegg:
Budsjettoppstilling for Vestfold kommunerevisjon 2019
Budsjettoppstilling for VIKS 2019

Saksframstilling:
Kontrollutvalgsforskriften § 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.»
Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer:
 Regnskapsrevisjon
 Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll aktuelt år
 Sekretariatstjenester til kontrollutvalget
 Møtegodtgjørelse er fast, og øvrige utgifter følger av kontrollutvalgets aktivitet.
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Tønsberg kommune har inngått kontrakt om revisjonstjenester med Vestfold
kommunerevisjon januar 2019. Vestfold kommunerevisjon hadde styremøte
22.08.2018 og vedtok budsjett for 2019. For Tønsberg kommune blir det
kr 1.780.000,- herav kr 220.000,- til kjøp av andre tjenester og attestasjon.
Det er beregnet 800 timer til forvaltningsrevisjon mot 550 timer tidligere år. I forslag til
budsjett er det ikke lagt inn ytterligere midler til forvaltningsrevisjon.
Det tas forbehold om at alle eierkommuner i Vestfold kommunerevisjon vedtar nye
vedtekter for at Tønsberg kommune inkluderes. Det antas at det er en formalitet.
Styret i VIKS behandlet driftsbudsjettet for 2019 i møte 27. august 2018. Fordelingen
av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter.
VIKS har et totalbudsjett 2019 på kr 2.500.000,- med bruk av fond på
kr 200.000,- og resten fordeles med et grunnbeløp på kr 80.000,- pr kommune og
etter folketall. Tønsberg kommunes andel blir kr 410.000,- av de totale driftsutgifter
mot kr 394.000,- i fjor.
Forslaget til budsjett for 2019 for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Tønsberg kommune
blir som følger:
2019
2018
Totale revisjonstjenester kr 1.780.000,- fordelt som følger:
Regnskapsrevisjon/ enhetskontroll/
forvaltningsrevisjon/selskapskontroll
kr
1.560.000 1.187.000
Forvaltningsrevisjon, (ekstra)
kr
0
100.000
Kjøp av andre tjenester inkl. attestasjoner,
kr
220.000
100.000
Sekretariatstjenester fra VIKS
Drift av kontrollutvalget
Møtegodtgjørelse,(fast)
Andre driftsutgifter
Sum Tilsyn og kontroll

kr 150.000
kr 65.000

kr

410.000

kr
kr

215.000
2.405.000

394.000

250.000
2.031.000

Saken oversendes for behandling i formannskapet og bystyret.

RETT UTSKRIFT
DATO 7.september.2018
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