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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2017 og økonomiplan 2017-2020 oversendes
kommunestyret, med kopi til formannskapet.
Vedlegg
Budsjettforslag 2017

Saksutredning
I henhold til bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget
utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal
følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.
Kontrollutvalget har de siste årene hatt et underforbruk i forhold til budsjett, grunnet
lav prioritering av kurs og konferanser, i tillegg til at det har vært gjort krav på lite
tapt arbeidsfortjeneste. Sittende kontrollutvalg har vist seg å være mer aktivt enn
tidligere utvalg når det gjelder deltakelse på kurs og opplæringsaktiviteter.
Budsjettet til kurs og reiseutgifter er derfor foreslått økt noe.
For utgifter til drift kontrollutvalg er det i økonomiplanen tatt utgangspunkt i et
påslag på 2,5 % årlig for å ta høyde for forventet økte godtgjøringer.
Godtgjøringer
Utgifter til godtgjøringer foreslås justert i tråd med satsene som er vedtatt i
kommunens reglement for godtgjøring til folkevalgte.
Godgjøring til leder er på 2,5 % av ordførers lønn.
For møtende medlemmer gis en møtegodtgjørelse på 0,25 ‰ av ordførers lønn per
time. Tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres med inntil kr 300 per time. Det er tatt
høyde for 6 møter per år og et gjennomsnitt på 3 timer per møte, i tillegg til 1 hel
dag for opplæring/kurs.
Stortingsrepresentantenes godtgjøring er per 1.5.2016 er 906 928 kroner. Ordførers
godtgjøring er fastsatt til å være 90 % av denne, dvs. 816 235
Dette gir følgende godtgjøringer:
Fast ledergodtgjøring kr 20 405
Møtegodtgjørelse kr 204 per time

Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester
I henhold til selskapsavtalen for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS betaler
Hemne kommune honorar i tråd med vedtatte retningslinjer i representantskapet.
For 2017 er det vedtatt en økning 2,7 %. I økonomiplanperioden er det lagt inn en
årlig økning 3 %.
I henhold til tilsvarende avtale for Revisjon Midt-Norge IKS fastsettes rammene for
honorar også der i representantskapet. Budsjett og økonomiplan er basert på
vedtatte tall i økonomiplan 2016-2021, da det enda ikke er vedtatt budsjett for
2017.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet foreslår følgende økonomiplan for 2017-2020, samt detaljbudsjett i
vedlegg:
Økonomiplan 20162020
Drift kontrollutvalg
Sekretariatstjenester
Revisjonstjenester
Sum totalt

2017

2018

2019

2020

124 000
235 000
737 000
1 096
000

127 000
242 000
774 000
1 143
000

131 000
249 000
813 000
1 193
000

135 000
256 000
854 000
1 245
000

