Økonomiplan for 2022-2025 med budsjett for 2022
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
15.09.2021

Saknr
25/21

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/185 - 23
Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar økonomiplan for 2022-2025 med forslag til budsjett for 2021. Budsjettet har en
ramme på kr 1 171 000,00.

Vedlegg
Økonomiplan med forslag til budsjett for 2021
Saksopplysninger
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§ 2) skal kontrollutvalget utarbeide forslag
til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag skal følge
formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.
Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene
knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.
Budsjettforslaget for 2022 har større detaljeringsgrad enn budsjettet for 2021.
Kontrollutvalgets drift
Budsjettforslaget for kontrollutvalgets egen virksomhet tar utgangspunkt i kommunens
godtgjøringsreglement for folkevalgte og regnskapstall for første halvår 2021.
Møtegodtgjørelsen skal dekke ledergodtgjøring og møtegodtgjørelse til utvalgets øvrige
medlemmer i fem møter, hvorav ett på mer enn fire timer.
Posten abonnement dekker abonnement på Kommunerevisoren, som inneholder relevant
stoff for medlemmer av kontrollutvalg.
Postene opplæring og skyss og kost dekker utgifter til faglig oppdatering for
utvalgsmedlemmene samt reiseutgifter i den forbindelse.
Andre avgifter dekker medlemskontingent i Forum for kontroll og tilsyn, som er en
organisasjon for kontrollutvalg og deres sekretariat.
Utgiftene som ikke fastsettes av gjennom godtgjøringsreglementet økes med 3 % årlig i
økonomiplanperioden.
Kjøp av sekretariatstjenester
Selbu kommune er deltaker i Konsek Trøndelag og kjøper sekretariatstjenester til
kontrollutvalget fra dette selskapet. Representantskapet har vedtatt budsjettet for 2022 i
møte 26.04.2021.
Kjøp av revisjonstjenester
Selbu kommune er eier i Revisjon Midt-Norge S og kjøper revisjonstjenester fra selskapet.
Budsjett og økonomiplan er basert på årsmøtets budsjettvedtak datert 26.04.2021
Budsjett for 2022
Den totale rammen for kontrollarbeidet blir kr 1 171 000, som er en nedgang på kr 10 200 fra
2021. Årsaken til nedgangen er at Revisjon Midt-Norge har justert ned sine honorarer.
Spesifisert budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 følger vedlagt.

Vurdering
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 1 171 000 for kontrollarbeidet i
2022. Vi anser dette for å være nøkternt, samtidig som budsjettet gir et realistisk bilde av
forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet kommende år.

