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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til økonomiplan for 2021-2024 og budsjettforslag for 2021 og 
legger det fram for kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret vedtar økonomiplan for kontrollarbeidet for 2021-2024 med budsjett for 2021 
med en ramme på kr 1.716.500. 
 
Vedlegg 
Økonomiplan for kontrollarbeidet 2021-2024 med budsjett for 2021 
 
Saksopplysninger 
I forskrift om kontrollutvalg og revisjon, paragraf 2, står det at kontrollutvalget skal lage 
forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal 
følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.  

Godtgjørelser og kontrollutvalgets drift 
Kontrollutvalgets budsjett omfatter godtjørelser, utgifter til driften av utvalget samt utgifter for 
kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjettforslaget for godtgjørelser er uforandret da stortingsrepresentantenes grunnlønn er 
holdt uendret i 2020. Vi har lagt til grunn at kontrollutvalget avvikler 6 møter i året.  

Forslaget for kontrollutvalgets egen virksomhet i 2021 er basert på budsjettet for 2020 + tre 
prosent. Størstedelen av midlene går til kompetanseheving og medlemskap i Forum for 
kontroll og tilsyn, en organisasjon for kontrollutvalg og deres sekretariat. Det er lagt inn en 
årlig økning på kontrollutvalgets driftsutgifter på 3 prosent i økonomiplanperioden.  

Kontrollutvalgets sekretariat 
Malvik kommune er deltaker i Konsek Trøndelag IKS og kjøper sekretariatstjenester for 
kontrollutvalget hos selskapet. Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vedtok 
budsjettet for 2021 på møte den 21.04.2020. Budsjettet er basert på en honorarmodell som 
er vedtatt i representantskapet. 

Kjøp av revisjonstjenester 
Kommunestyret er deltaker i Revisjon Midt-Norge SA og kjøper revisjonstjenester fra 
selskapet. Budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024 er basert på et foreløpig 
budsjettvedtak fra 21.04.2020. Endelig budsjett for 2021 fastsettes i årsmøtet 26.10.2020. 

Budsjett 2021 
Den totale rammen for kontrollarbeidet blir etter dette kr 1.716.500. Det er en økning på om 
lag kr 35.000, som utgjør 2 prosent. Detaljert budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-
2024 følger vedlagt. 

Konklusjon 



Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 1.716.500 for kontrollarbeidet 
for 2021. Rammen inkluderer kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser budsjettet 
for å være nøkternt samtidig som det gir et realistisk bilde av de forventede utgiftene for 
kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. 
 
 




