Budsjett for 2019 for kontrollutvalget med økonomiplan 2020-22
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
16.10.2018

Saknr
48/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
17/150 - 18
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar utkastet til budsjett for 2019 med økonomiplan 2020-2023.
Vedlegg
Budsjettforslag 2019
Saksutredning
Kontrollutvalget skal lage et budsjett som skal vedtas av fylkestinget. Budsjettet dekker tre
typer utgifter: lønn og godtgjøring til kontrollutvalgets medlemmer, utgifter til kontrollutvalgets
egen drift samt utgifter til kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag og Revisjon Midt-Norge.
Lønnsutgiftene dekker lønn til leder og nestleder i henholdsvis 40 og 20 prosent stilling. Det
skal betales pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift av lønna. I tillegg skal øvrige
medlemmer i utvalget ha møtegodtgjørelse på kr. 1000. Det er lagt opp til 10 møter i året.
Driftsutgiftene til kontrollutvalget består i hovedsak av utgifter til konferanser og faglige
samlinger. De omfatter også reiseutgifter i forbindelse med at utvalget besøker
fylkeskommunens enheter, selskaper som fylkeskommunen har eierandeler i, og en
eventuell studietur. I tillegg kommer bevertning i forbindelse med utvalgets møter og
eventuelle rpresentasjonsutgifter. Driftsutgiftene omfatter også medlemskap i Forum for
kontroll og tilsyn.
Budsjettet for 2019 er justert ned i forhold til 2018, fordi utgiftene til kontrollutvalgets egen
drift her var satt svært høyt. Sekretariatet mener at budsjettet likevel er tilstrekkelig til å
dekke utvalgets behov.
Honorar til revisjon og sekretariat utgjør den største utgiftsposten på budsjettet. Honorarene
er de samme i 2019 som i 2018, og er summen av honorarene fra de to sammenslåtte
fylkeskommunene.
Ang. økonomiplan
Fra 1.1.2020 er det grunn til å vente en betydelig nedgang i honorarene til sekretariat og
revisjon. Det er eierforsamlingene i Revisjon Midt-Norge og Konsek Trøndelag som fastsetter
honorarene. Inntil de gjør dette i 2019, vil denne delen av økonomiplanen være svært
usikker, da den baserer seg på 2019-budsjettet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vedtar budsjett for 2019 med økonomiplan for
2020-2022.

