STEINKJER KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEINNKALLING
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Tirsdag 20. august 2013
Kl. 09.00
Fylkets hus, møterom Kvenna

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.
Kontrollutvalgets møter er åpne.

SAKLISTE_______________________________________________________________
Sak nr. Sakstittel
017/13
Referatsaker
018/13
Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2012

Steinkjer 12.08.2013

Stein Arve Torgnesøy
leder

Per Helge Genberg
kontrollsekretær
Telefon: 74 11 14 73
Mobil: 41 68 99 12
E-post: per.helge.genberg@komsek.no

KomSek Trøndelag IKS, Fylkets hus, 7735 STEINKJER, tlf: 74 11 14 76, e-post: post@komsek.no,

SAK 017/13
REFERATSAKER
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
20.08.2013

Saksbehandler
Saksnr.
Per Helge Genberg 017/13

Arkiv
412-1702-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Referat
1 KomSek Trøndelag IKS
2

Kommunal- og regionaldepartementet

Kopi av brev til Steinkjer kommune om
tilbakeføring av mindreforbruk 2012
Rundskriv om iverksetting av endringer i
kommuneloven mm

Vedlagt
Vedlagt

SAK 018/13
FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2014

Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
20.08.2013

Saksbehandler
Per Helge Genberg

Saksnr.
018/13

Arkiv
412-1702-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2014 for kontrollog tilsynsarbeidet i kommunen med en total ramme på kr. 1.679.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.

Vedlegg
1. Forslag til spesifisert driftsbudsjett for 2014 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.
Saksopplysninger:
Saksbehandling og saksgang for budsjettet for kontroll og tilsyn går fram av § 18 i forskriften
om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner:
”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for
kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.”
Forskriften pålegger kontrollutvalget å fremme forslag til budsjett for hele kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunen. Dette gjelder utvalgets egne utgifter og kjøp av sekretariatsKomSek Trøndelag IKS, Fylkets hus, 7735 STEINKJER, tlf: 74 11 14 76, e-post: post@komsek.no,

tjenester og revisjonstjenester. Kommunens kostnader til kontroll og tilsyn skal framgå av
både budsjett og regnskap.
Kommunestyret har valgt kontrollutvalget til å ha løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne, og skal sørge for kompetent sekretariatsbistand til utvalget.
Det er kontrollutvalgets ansvar å se til at revisjonen tilfredsstiller kommunens behov, jfr.
kommunelovens bestemmelser.
Målet for kontroll- og tilsynsarbeidet må alltid være å sikre den enkelte innbyggers rettigheter
og skape grunnlag for tillit til det administrative og politiske apparatet. Utvalget skal se til at
kommunens økonomi forvaltes i henhold til lover og regelverk, at politiske vedtak følges opp
og at saksutredning og beslutningsprosess gjennomføres korrekt i administrasjon og politiske
organer.

Kontrollutvalgets utgifter til møteavvikling, faglig oppdatering mm
Kjøp av sekretariatstjenester
Kjøp av revisjonstjenester
Total ramme kontrollutvalget

Budsjett 2013
149 000

Forslag 2014
149 000

208 000
1 266 000
1 623 000

215 000
1 315 000
1 679 000

Budsjettene for 2014 for KomRev Trøndelag IKS og KomSek Trøndelag IKS ble vedtatt på
selskapenes representantskapsmøter 7.mai 2013.
Forslaget til budsjett er i 2014-kroner, og det er i hovedsak lagt til grunn en gjennomsnittlig
kostnadsøkning på ca 3 % fra 2013 til 2014. Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes
av kommunestyret. Alle kostnader til kontroll og tilsyn skal føres på funksjon 110.
Kontrollutvalget legger fram et forslag til spesifisert budsjett for kontroll og tilsyn, og
kommunestyret fastsetter den totale rammen.
Ettersom Steinkjer kommune flere ganger tidligere har hevdet at regnskapssystemet ikke gjør
det mulig å framskaffe regnskapstall for kontroll og tilsyn spesielt, må budsjettforslaget bare
bygge på erfaring.
Vurdering
I kontroll- og tilsynssammenheng er de største postene kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester; ellers inneholder budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift. Faglig oppdatering i form av å delta på enkelte kurs og konferanser vil være viktig.
Forslaget til budsjett for kontroll og tilsyn i 2014 legger ikke opp til endret aktivitetsnivå for
kontrollutvalget, men antallet møter og ev. besøk ved kommunale avdelinger/institusjoner kan
øke hvis konkrete saker eller problemstillinger oppstår.

KomSek Trøndelag IKS, Fylkets hus, 7735 STEINKJER, tlf: 74 11 14 76, e-post: post@komsek.no,

