Budsjett for kontrollarbeidet 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Malvik kommune
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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter
følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2020 med en ramme på kr
1.730.000 vedtas.
Vedlegg
Budsjettforslag for kontrollutvalget 2020
Saksutredning
I henhold forskrift om kontrollutvalg 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 sak om budsjett 2020. Kontrollutvalgets budsjett omfatter
godtgjørelser til utvalgsmedlemmene, kostnader til drift av utvalget, utgifter til kjøp av
sekretariat og utgifter til kjøp av revisjonstjenester. I forslaget til budsjett er rammen økt med
om lag 3%.
Godtgjørelser og drift av kontrollutvalget
Godtgjørelsene er satt opp i henhold til retningslinjene i dokumentet folkevalgtes
arbeidsvilkår. Møtegodtgjørelsen dekker 6 møter.
De største utgiftene til drift av kontrollutvalget knytter seg til kurs og opplæring og reising i
den forbindelse. Sekretariatet foreslår å øke disse budsjettetpostene fra om lag kr 52.000 til
til kr 71.000. Bakgrunnen for forslaget er at medlemmene i det nye kontrollutvalget kan ha
ekstra behov for opplæring i begynnelsen av valgperioden.
Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester
Konsek Trøndelag IKS har vedtatt en ny modell for honorarfordeling. Honorarene er tilpasset
bemanning og eiersammensetning etter kommune- og regionreformenen. For Malvik
kommune innebærer modellen en reduksjon i honoraret med kr 16.000 i forhold til 2019.
Honoraret for 2020 blir kr 320.000.
Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester utgjør hoveddelen av kontrollutvalgets
budsjett. Honoraret til Revisjon Midt-Norge SA øker trolig med 3 %. Endelig vedtak blir fattet i
selskapets årsmøte 7.10.2019. I budsjettforslaget for kontrollutvalget har sekretariatet lagt til
grunn at honoraret øker med 3 %, til kr 1.229.000.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Vi tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger og ber kommunestyret om
å vedta forslaget til budsjett for kontrollarbeidet for 2020. Budsjett for 2020 har en ramme på
kr 1.730.000.

