
RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: 
 
Tid: Tirsdag 23. august 2016 
Klokken: 09.00  - ca 11.30.  
Møtested: Ringebu rådhus, Kvitfjell møterom 
 
 
 
 
SAKLISTE 
 
SAKNR. 
 

SAKSTITTEL 
 

TID TYPE 

 Møteinnkalling og sakliste 
Godkjenning av protokoll fra møte 9.6.16. 
 

5 min  

16/16 Orientering fra administrasjonen – rus og psykiatri 30 min A 
17/16 Status for kontrollutvalgets budsjettområde 15 min A 
18/16 Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2017 30 min A 
19/16 Referatsak 20 min A 

 
 
 

EVENTUELT/ORIENTERINGER:  
 
 
 

Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. 
 
Eventuelle forfall meldes sekretariatet v/ Ingvild Selfors, telefon 413 38 364. 
 
 
 

Ringebu, 19. august 2016 
 

Berulf Vaagan (sign.) 
Leder 

 
 
 

Elektronisk kopi til: 
1. Ordføreren 
2. Rådmannen 
3. Seniorrådgiver med ansvar for økonomi 
4. BDO AS  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 
 
SAK NR: 16/16  
 
Orientering fra administrasjonen vedr status for rus- og psykiatritjenesten 
 
 
SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLA I: 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 
KONTROLLUTVALGET 16/16 23.8.16 Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 
 
 
 
BAKGRUNN 
I forbindelse med kontrollutvalgets arbeid med å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon kom 
det et ønske om å få en orientering fra administrasjonen om kommunens tjenester innen rus og 
psykiatri. Dette med bakgrunn i samhandlingsreformen og nye krav til kommunale tjenester 
innefor området i 2017. Er kommunen rustet til å møte disse nye endringene? 
 
Tjenesteleder Berit Aarnes og avdelingsleder Marit Listad stiller på møtet for å orientere om 
temaet. 
 
 
 
Sekretariatet foreslår slikt forslag til 
 
VEDTAK 
  
Kontrollutvalget tar administrasjonens orientering til orientering. 

 
 

Kvam, 19. august 2016 
 

 
Ingvild Selfors 
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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 
  
SAKNR: 17/16 Status på kontrollutvalgets budsjettområde 
 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 
 
KONTROLLUTVALGET 17/16 23.8.16 Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 
 
 
BAKGRUNN 
Kontrollutvalget har ansvaret for å utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets eget budsjett ligger på ansvarsområde 132, 
mens budsjettet for revisjonsarbeidet ligger på ansvarsområde 131 Revisjon.  
 
 
VURDERINGER 
Sekretariatet har mottatt regnskap slik det foreligger pr. 19.8.16 
 

      
bud 
2016 Bokf 19/8 

1) 1375 Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver 391 250 170 398 

2) 1270 Forvaltningsrevisjon, planarbeid 262 500 0 

3) 1273 Selskapskontroll, planarbeid 52 500 0 

4) 1370 Sekretariat 160 000 169 120 

5)  Kontrollutvalgskostnader 154 150 
1081 Godtgjøring råd/utvalg 67 000 43 292 
1080 Tapt arbeidsfortjeneste 52 763 0 
1099 Arbeidsgiveravgift 12 695 4 593 
1115 Bevertning 2 500 420 
1120 Uforutsette utgifter 10 000 0 
1150 Kurs 20 000 19 500 
1160 Godtgjøring for reiser 3 000 442 

        
  Sum   1 034 207 351 701 
 
 
Vedrørende 1370 Sekretariat. Bokført her er 169.120,-, som ikke stemmer. Regner med at noe 
her tilhører revisjonen. Riktige tall blir opplyst på møtet.  
 
INNSTILLING 
Rapportering på kontrollutvalgets budsjettområde tas til orientering.   
 
 

Kvam, den 19. august 2016 
 

Ingvild Selfors  
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RINGEBU KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
 
       
 
SAKNR: 18/16  
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG FOR 2017  
ansvarsområde 131 og 132 
 
 
UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 
FORMANNSKAP 
 
KONTROLLUTVALGET 18/16 23.8.16 Sekretariatet v/ Ingvild Selfors 
 
 
BAKGRUNN 
I Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 18, omtales kontrollutvalgets 
budsjettoppgaver;  
 
”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.”  
Kontrollutvalgets budsjettforslag skal til behandling i formannskapet, og følge 
formannskapets innstilling til kommunestyret, jf  Kommuneloven § 45, 2. ledd;  
 
”Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket 
treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget….. ” 
 
Kontrollutvalgets budsjettområde omfatter  
Ansvar 131 Revisjon  
Ansvar 132 Kontrollutvalg  
 
 
VURDERINGER 
Sekretariatet har vurdert de enkelte postene i budsjettet for 2017. 
 
1) Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver 
Det er gjort avtale med BDO AS som leverandør av revisjonstjenester for Ringebu kommune 
for perioden 1.6.2015 - 31.12.2017, med mulig forlengelse i to år. Avtalt pris for 
regnskapsrevisjon er kr 185.000,- pr år, justert årlig for endring i konsumprisindeksen. I 
tillegg kommer en rekke tilleggstjenester fakturert etter medgått tid. Veiledende timetall ifm 
kjøp av revisjonstjenester er 250 t. Oppgitt timepris for tilleggstjenestene er kr 825,-.   
 
Konsumprisindeksen har steget med 4,4% fra juli 2015 til juli 2016. Justerer derfor tallene 
med 4,4%.  
 
Regnskapsrevisjon         kr 193.200,- 
Tilleggstjenester (anslår ca 250t * 862,-)      kr 215.500,- 
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Utgifter til regnskapsrevisjon m.m      kr 408.700,-  
 
 
 
2) Forvaltningsrevisjon   
Posten gjelder leveranse av tjenester til overordnet analyse, plan for forvaltningsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon er gjennomført i 
2016. 
 
Timepris for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er i følge tilbud fra BDO AS kr 1050,-.  
 
I følge forskrift om kontrollutvalg § 9, skal kontrollutvalget se til at kommunens virksomhet 
årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.   
 
Posten må diskuteres i møtet.  
 
Sekretariatet foreslår en total ramme på 250 t til forvaltningsrevisjon.  
 
Forvaltningsrevisjon (250 t):      kr 262.500,- 
 
 
3) Selskapskontroll 
Posten gjelder leveranse av selskapskontroll og planarbeidet i forbindelse med 
selskapskontroll. Plan for selskapskontroll gjennomføres i 2016.  
Det har ikke vært gjennomført selskapskontroll de siste årene i Ringebu kommune. Det er 
ikke stilt krav i lov eller forskrift om hvor ofte kontrollutvalget skal gjennomføre 
selskapskontroll. Det er heller ikke satt krav til hvem som skal gjennomføre 
selskapskontrollen (eierskapskontrollen). Timeprisen til BDO AS er kr 1050,-. 
 
Posten må diskuteres i møtet. 
 
Sekretariatet foreslår en ramme på 50 t til selskapskontroll. 
 
Selskapskontroll (50t):        kr 52.500,- 
 
 
4) Kontrollutvalgets sekretariat 
Kontrollutvalget har eget sekretariat. Utgift til sekretariatstjenester vil variere med tallet på 
møter i kontrollutvalget, og med tallet på saker pr møte. Budsjettet for 2016 er basert på ca 7 
møter i året, men faktureringen skjer etter faktisk bruk av tid.   
 
Det er varslet en ny anbudsrunde for sekretariatstjenester i løpet av høsten. Det er vanskelig 
for sekretariatet å anslå hvilken timepris en eventuell ny tilbyder av sekretariatstjenester 
benytter. Sekretariatet baserer forslaget på egne erfaringstall. I tilbudet om levering av 
sekretariatstjenester ligger det et forbehold om regulering av timesatsen tilsvarende endringen 
i konsumprisindeksen.   
 
 
Utgifter til sekretariat:        kr 165.000,- 
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5) Uforutsette kostnader 
Det er i øvrige budsjettposter ikke tatt høyde for øvrig bistand og utforutsette kostnader.  
Sekretariatet foreslår i samsvar med tidligere år en post til dekning av uforutsette kostnader på 
kr 10.000. 
 
Uforutsette kostnader:        kr 10.000,- 
 
 
6) Servering, møteutgifter kurs mv  
Utgifter til møtegodtgjørelse beregnes iht reglement for godtgjørelse til folkevalgte 
(inneværende valgperiode). Utgiftene beregnes ut i fra en antatt møteaktivitet på 7 møter, og 
en ordførerlønn på kr 695.000 (for 2016). Ordførerlønnen for 2017 fastsettes i 
kommunestyremøtet i desember. Det budsjetteres videre med tre deltakere på 
kontrollutvalgskonferansen i regi av NKRF. Pris pr deltager var kr 6.500 i 2016. Øvrige 
budsjettall baseres på erfaringstall.    
 
 
 
Kontrollutvalgskostnader:         kr 162.026,- 
 
 

*** 
 
 
Postene skal diskuteres i møtet.   
 
 
INNSTILLING 
Sekretariatet gir følgende innspill til kontrollutvalget. Saken legges frem uten endelig forslag 
til vedtak.  
 
 

      2017 
bud 

2016 

1) 
1375 Regnskapsrevisjon og attestasjonsoppgaver, inkl 
møter 408 700 391 250 

2) 
1270 Forvaltningsrevisjon/overordnet analyse, 
m.m 262 500 262 500 

3) Selskapskontroll 52 500 52 500 

4) 1370 Sekretariat 165 000 160 000 

5)  Kontrollutvalgskostnader 
1081 Godtgjøring råd/utvalg 69 500 148 787 167 957 
1080 Tapt arbeidsfortjeneste 32 000       
1099 Arbeidsgiveravgift 10 848 
1115 Bevertning 2 500 
1120 Uforutsette utgifter 10 000 
1150 Kurs 20 500 
1160 Godtgjøring for reiser 3 000 

          
  Sum   1 037 487 1034 207 
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Kvam, den 19. august 2016 
 

Ingvild Selfors 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

	Møteinnkalling KU R 160823.docx
	1616 orientering rus og psykiatri.docx
	1716 status ku sitt budsjettområde.docx
	1816 kontrollutvalgets budsjett 2017.docx

