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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret
fatter følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2020-2022 og budsjett for 2019 med en
ramme på kr 1.685.343 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester
for kontrollutvalget, vedtas.
Vedlegg
Budsjettforslag kontrollutvalget 2019
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 skal følge formannskapets
budsjettinnstilling til kommunestyret.
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets
virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2019 i Malvik kommune.
Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgifter til selve driften av utvalget, samt utgifter
knyttet til kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester for kontrollutvalget. I forslag til
budsjett er utgiftene stort sett holdt på nivå med budsjett for 2018, med oppdaterte tall
i tråd med vedtatte budsjett for revisjon og sekretariat samt jus.
Kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester
Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester utgjør hoveddelen av kontrollutvalgets
budsjett. I vedlagte budsjett og økonomiplan er det tatt utgangspunkt i budsjett og
økonomiplan for Revisjon Midt-Norge SA for 2019, vedtatt i årsmøtet 01.10.2018.
Konsek Trøndelag IKS vedtok honoraret for 2019 i representantskapets møte
16.04.2018. Konsek Trøndelag IKS sin nåværende økonomiplan tar ikke høyde for
kommunereformen. Representantskapet vil årlig vedta kommende års budsjett for
hver enkelt kommune. Det hefter derfor en viss usikkerhet ved honoraret i åra
framover.
Godtgjøringer og drift av kontrollutvalg
Utgifter til godtgjøringer foreslås justert i tråd med satsene som er vedtatt i
kommunens reglement for godtgjøring til folkevalgte. Kontrollutvalgets medlemmer
kan kreve tapt arbeidsfortjeneste. For dette er budsjettet basert på erfaringstall. For
øvrige utgifter til kontrollutvalgets drift er budsjettet basert på erfaringstall og
budsjettkontroll per 31.07.2018. Det er tatt høyde for 6 møter i kontrollutvalget per år.
I tillegg kan det bli aktuelt med ett felles møte med kontrollutvalgene i
Værnesregionen. Kontrollutvalget må ha mulighet til å skaffe seg kunnskap til å drive
kontrollutvalgsarbeid, blant annet gjennom å delta på samlinger sammen med andre
kontrollutvalg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sine 85
anbefalinger for styrket egenkontroll i kommunen vist at opplæring i kontrollutvalgene
er et viktig område.

Sekretariatet foreslår følgende budsjett og økonomiplan for perioden:

Drift kontrollutvalg
Sekretariat *
Revisjon **
Sum totalt

Budsjett
Forslag
2019
155 729
336 614
1 193 000
1 685 343

Øk.plan 2020

Øk.plan 2021

Øk.plan 2022

160 400
336 614
1 193 000
1 690 014

165 212
336 614
1 193 000
1 694 826

170 168
336 614
1 193 000
1 699 782

*) I økonomiplanen er budsjettallene for 2019 videreført i
planperioden
**) I økonomiplanen er budsjettallene for 2019 videreført i
planperioden

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets
vurderinger og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets
forslag til budsjett for 2019. Budsjettet for 2019 har en ramme på kr 1.685.343,- inkludert
kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

