
 
 
 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
                                                                                                                    

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354 
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.iokus.no 
Mobil: 908 55 384 

 
Bankkonto: 1050 14 16733  

Rakkestad kommunestyre 
v/ Ordfører 
sendt elektronisk 
   
 
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2018/17762-6-233536/2018-ANIROV  510/128 20.11.2018 

 
 

Oversendelse av sak til kommunestyret - Kontrollutvalgets innstilling til 
budsjett for kontroll og tilsyn 2019 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak om innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 
2019: 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 14.11.2018: 
1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 1.430.000,-, 

vedtas 
 

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2019 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende 
innstilling: 

Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme 
på kr. 1.430.000,-, vedtas 

 
 
Vi viser til vedtakets pkt. 2 og ber om at saken fremmes for behandling i kommunestyret. 
 
Fullstendig saksgang med vedlegg ligger med. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 
 
 
 
 
Kopi til eksterne mottakere: 
Formannskapet     
KU-leder     
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Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Rakkestad 14.11.2018 18/27 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 1.430.000,-, 

vedtas 
 

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2019 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende 
innstilling: 

Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme 
på kr. 1.430.000,-, vedtas 

 
 
 
Rakkestad, 07.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Kontrollutvalget Rakkestads behandling 14.11.2018: 
Leder innledet saken, sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak som innstilt 
 
 

Kontrollutvalget Rakkestads vedtak/innstilling 14.11.2018: 
1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 1.430.000,-, 

vedtas 
 

2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2019 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende 
innstilling: 

Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme 
på kr. 1.430.000,-, vedtas 
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Vedlegg 
Forslag til detaljbudsjett for kontroll og tilsyn i Rakkestad kommune 2019  
 
Saksopplysninger 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 
01.07.04, omhandler § 18 budsjettbehandlingen. 
I nevnte paragraf sies det at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat tolker forskriften slik at utgifter til kontrollutvalgets 
egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal innarbeides i 
forslaget. 
 
Budsjettets enkelte elementer: 
 

 Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift.  
 Utgifter til kjøp av revisjonstjenester.  
 Utgifter til kjøp av sekretærtjenester.  

 
Budsjettet for sekretariatet og revisjonen ble behandlet i de respektive representantskap 12. 
oktober 2018. Budsjett 2019 for revisjon og sekretariat ble vedtatt å være lik rammen for 
2018. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer det slik at fremlagt forslag er et minimum for at kontrollutvalget skal 
kunne utføre sitt lovpålagte kontrollarbeid på en tilfredsstillende måte, det er lagt opp til 5- 6 
møter i året.  
Budsjettall for IØKR IKS og IØKUS IKS vedtas i respektive representantskap, innbakt her 
ligger bla. ett forvaltningsrevisjonsprosjekt, en selskapskontroll og løpende 
regnskapsrevisjon, samt kostnader tilknyttet sekretariatets 
forarbeid/saksbehandling/gjennomføring/etterarbeid i forbindelse med kontrollutvalgets 
møtevirksomhet.  
 
Vi ser at det er en økende interesse for at de av KUs medlemmer som ønsker det skal kunne 
dra på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i februar. Dette vurderer sekretariatet som 
hensiktsmessig og nyttig på bakgrunn av flere faktorer. Men de viktigste er at konferansen 
tar opp dagsaktuelle temaer knyttet til arbeidet med kontroll og tilsyn, samt gir utvalget påfyll 
og inspirasjon i sitt videre virke. 
Kontrollutvalgssekretariatet er medlem av Norges kommunerevisors forbund, NKRF, 
utvalgene får reduserte priser på f.eks. kontrollutvalgskonferansen gjennom sekretariatets 
medlemskap.  
Forum for kontroll og tilsyn, FKT, er et forum hvor både sekretariat og utvalgene selv kan 
være medlemmer, medlemspriser her er avhengige av innbyggertall og for 2019 er 
kontingentprisene som følger: 

Kommune 0 - 5 000 innb.:                          kr 3 500 
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:                kr 6 000 
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:              kr 8 000 

Om utvalget ønsker kan de melde seg inn her, det vil da medføre en økning på 6000,- i 
vedlagt forslag til budsjett. Sekretariatet er ikke medlemmer i FKT. 
 
 
Vedlegg: 
Tall for budsjett og regnskap 2017 er hentet fra kommunen. 
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 budsjett for kontroll og tilsyn 2019 Rakkestad
Ansvar Art Tekst Budsjett 

2017
Regnskap 
2017

Forslag til 
budsjett 

2018

Forslag til budsjett 2019

080 Møtegodtgjørelse 17 685         23 440,00 24 000 25 000
080 Ledergodtgjøring 20 047         10 516,00 21 000                                21 000 
080 Tapt arbeidsfortjeneste -         11 431,68 14 000 14 000
099 Arbeidsgiveravgift 12 629         14 270,03 8 500 9 000
115 Bevertning 2 745         12 148,02 1 500 3 000
150 Kurs/opplæring -         21 225,00 35 000                                35 000 
100 Abb. Tidsskrifter 13 130                      -   8 000 8 000
160 Kjøregodtgjørelse 1 307                      -   2 000 2 000

375
kjøp av revisjonstjenester 
fra IØKR IKS 1 070 420 1 070 420,00 1 099 992                           1 099 992 

375
Kjøp av sekretariat 
tjenester fra IØKUS IKS 201 644 201 644,00 207 252                              207 252 
Sum 1 339 607 1 272 064,00 1 421 244 1 424 244

Det kan se ut som om arbeidsgiveravgiften også inkluderer renholdsarbeidere i våre lokaler.
Bevertning er nok inkl et fellesmøte for KU-leder i Rakkestad. 

 


