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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2018 og økonomiplan 2018-2021 oversendes
kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Vedlegg
Forslag til detaljbudsjett 2018

Saksutredning
Etter bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget utarbeide
forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets
forslag til budsjettramme skal følge formannskapets budsjettinnstilling til
kommunestyret.
Revisjons- og sekretariatstjenester
Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester utgjør hoveddelen av
kontrollutvalgets budsjett. 2018 vil være det første driftsåret både for nytt
revisjonsselskap og sammenslått sekretariatsselskap.
For det nye Konsek Trøndelag IKS vedtas honoraret for 2018 i representantskapet
28. august, men budsjettforslaget er basert på styrets innstilling.
Økonomiplantallene er basert på en framskriving ut fra de prinsippene skissert i
sammenslåingsdokumentet.
For revisjonstjenester er tilbakemeldingen fra ledelsen i dagens revisjonsselskap at
det ikke vil bli vedtatt noe nytt budsjett for 2018. I sammenslåingsdokumentet er
det imidlertid presisert at honorarene i det nye revisjonsselskapet skal videreføres på
dagens nivå. Budsjettet og økonomiplanen er derfor basert på vedtatt økonomiplan
for Revisjon Midt-Norge IKS i 2016.
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, som skal være 90 % av stortingsrepresentantenes lønn. For
møtende medlemmer gis en møtegodtgjørelse på 0,25 ‰ av ordførers lønn per
time. Det er tatt høyde for 6 møter á 3 timer i gjennomsnitt per år.
Kontrollutvalgets medlemmer kan kreve tapt arbeidsfortjeneste. For dette er
budsjettet basert på erfaringstall, som har økt noe fra forrige periode.
For øvrige utgifter til kontrollutvalgets drift er budsjettet basert på erfaringstall.
Utvalget har hatt noe høyere aktivitet på kurs og samlinger enn foregående perioder,
noe som reflekteres i budsjettet.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet foreslår følgende budsjett og økonomiplan for perioden:
Økonomiplan 20182021
Drift kontrollutvalg
Sekretariatstjenester
Revisjonstjenester
Sum totalt

2018

2019

2020

2021

129 000
242 000
750 000
1 121
000

133 000
253 000
780 000
1 166
000

137 000
264 000
812 000
1 213
000

141 000
272 000
845 000
1 258
000

Detaljbudsjett fremgår av vedlegg.

