Forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Heim kommune for 2020
med økonomiplan 2021 - 2023
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Heim kommune
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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2020 med økonomiplan for 2021 2023 med en totalramme på kr. 1 161 000 kroner.
Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger innstillingen til årsbudsjettet etter
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon
§ 2Her skrives innstillinga.
Vedlegg
Budsjettforslag 2020 med økonomiplan for 2021-2023
Saksutredning
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget
skal følge innstillingen til årsbudsjettet til kommunestyret.
Budsjettet dekker tre typer utgifter:
•
•
•

Lønn og godtgjøring til kontrollutvalgets medlemmer.
Kontrollutvalgets egen drift.
Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge SA.

Lønn og godtgjøring
Utvalgets medlemmer får utbetalt godtgjøring i henhold til Heim kommunes reglement for
godtgjøring av folkevalgte. Herunder tapt arbeidsfortjeneste, arbeidsgiveravgift mv. For 2020
foreslår sekretariatet en ramme på kr. 72 000 for godtgjøring av kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets egen drift
Driftsutgiftene til kontrollutvalget består i hovedsak av utgifter til konferanser, faglige
samlinger, kontigenter og medlemskap. De omfatter også reiseutgifter i forbindelse med at
utvalget besøker kommunens enheter, selskaper som kommunen har eierandeler i. I tillegg
kommer bevertning i forbindelse med utvalgets møter. For 2020 foreslår sekretariatet en
ramme på kr. 76 000 for kontrollutvalgets egen drift.
Sekretariatstjenester
Konsek Trøndelag IKS leverer sekretariatstjenester til kontrollutvalget. Representantskapet i
Konsek Trøndelag behandlet budsjettrammene for 2020 i sitt møte den 29.4.19 og honoraret
til Heim kommune ble satt til kr. 240 000.
Kjøp av revisjonstjenester
Revisjonsselskapet Revisjon Midt-Norge SA (RMN) leverer regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og andre undersøkelse ved avtale til kontrollutvalget.
Endelig honorar foreligger ikke, i påvente av protokoll fra årsmøtet oversendes sekretariatet
settes honoraret til kr. 773 000 I henhold til vedtatt økonomiplan for 2020.
Kontrollutvalgetssekretariatets vurdering
Med en total budsjettramme på kr. 1 161 000 tilfredsstiller budsjettforslaget kommunens
behov for kontrollarbeid for 2020.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgets kan vedta det vedlagte budsjettforslaget for 2020 med økonomiplan for
2021-2023.
Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens
reglement setter og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har.

