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Økonomirapport - Sentrale kontrollorgan pr 30. april 2018
Bakgrunn
Etter gjeldande rutine skal kontrollutvalet orienterast tertialvis om
budsjettsituasjonen for ansvarsområdet Sentrale kontrollorgan.
Vedlagt følger økonomirapport pr 30. april 2018. Denne viser samla økonomisk
status for Sentrale kontrollorgan.
-

Vedlegg 1: Økonomirapport pr 30.04.2018

I tillegg er også detaljrekneskapa for de ulike ansvarsområda lagt ved.
-

Vedlegg 2: Detaljrekneskap – 12000 fylkesrevisjonen (kjøp av revisjonstenester)
Vedlegg 3: Detaljrekneskap – 12001 kontrollsekretariat
Vedlegg 4: Detaljrekneskap – 12002 kontrollutvalet

Vurdering
Rapporteringa i vedlegg 1 viser rapporterte tal for rammeområda som er inndelt
slik:
- Revisjonstenester
- Øvrig kontrollutvalet
Pr 30. april 2018 er det samla eit mindreforbruk på 435 000 kroner, fordelt med
meirforbruk på 724 000 kroner for «Revisjonstenester» samt eit mindreforbruk på
1 159 000 kroner for «Øvrig kontrollutvalet». Se nærare fordeling i tabell under.
Totalbudsjettet for Sentrale kontrollorgan utgjør opphavelig 7 229 000 kroner,
tillagt 2 892 000 kroner som er innarbeida frå tidlegare år. Samla totalbudsjett for
Sentrale kontrollorgan utgjer med dette 10 121 000 kroner for 2018.

Side 2

Revisjonstenester - (ansvar 12000 fylkesrevisjon)
- Kjøp av revisjonstenester MRR IKS
- Fylkesrevisjonen
Sum revisjonstenester

Hittil i år
Budsjett
1 507
0
1 507

Drift
2 250
-19
2 231

2018
Avvik
Årsbudsj Prognose
-743
4 500
4 500
19
23
23
-724
4 523
4 523

Øvrig kontrollutvalet
- kontrollsekretariatet (ansvar 12001)
- kontrollutvalet (ansvar 12002)
Sum øvrig kontrollutvalet

Hittil i år
Budsjett
1 421
466
1 887

Drift
498
230
728

2018
Avvik
Årsbudsj Prognose
923
4 190
4 190
236
1 408
1 408
1 159
5 598
5 598

3 394

2 959

SUM

435

10 121

Avvik
0
0
0

Avvik

10 121

0
0
0
0

Når det gjeld «årsprognose», er størrelsen på denne avhengig av framdrift når
det gjeld gjennomføring av handlingsplana for generelle kontroll- og
tilsynsaktiviteter, som kontrollutvalet vedtok i sak KO-2/17, derunder omfang av
eventuelt kjøp av tenester knyt til utføring av handlingsplana.
Vedtaket i sak KO-2/17 er gjengitt nedanfor:
1. Kontrollutvalet sluttar seg til den framlagde handlingsplanen for generelt
kontroll- og tilsynsarbeid
2. Kontrollutvalet ber om at det jamleg blir framlagt rapportering frå det
løpande kontroll- og tilsynsarbeidet
3. Kontrollutvalet gir fullmakt til kontrollsjefen å velje utførar av eventuelle
kontroll- og tilsynsaktiviteter etter konsultasjon med leiar av kontrollutvalet,
og med melding til kontrollutvalet i etterkant.
Kontrollsjefen har under arbeid prosjektmandat når det gjeld kjøp av tenester knyt
til følgande område i handlingsplana, med gjennomføring i haust:




Økonomiforvaltninga
o Budsjett- og økonomistyring
o Delegasjons- og fullmaktsreglement
Investeringar
o Planleggings- og beslutningsprosess
o Prosjektstyring og avslutning av investeringsprosjekt
Samferdsel
o Elektronisk billettering – kollektiv

Kontrollsjefen er i prosess for kjøp av tenester knyt til nemnde område, og i
samsvar med vedtaket i KO-2/17.

Side 3

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalet sluttar seg til saksframlegget over og tar økonomirapporteringa pr
30. april 2018 til orientering.

Tor Harald Hustad
kontrollsjef

Vedlegg
1 Økonomirapport
2 Detaljrekneskap
3 Detaljrekneskap
4 Detaljrekneskap

30.04.18
- 12000 fylkesrevisjonen (kjøp av revisjonstenester)
- 12001 kontrollsekretariat
- 12002 kontrollutvalet

