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Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for
kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
16.09.2021

Saknr
17/21

Saksbehandler Karoline Lorentzen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/125 - 30
Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2022 – 2025 og budsjett for 2022 med
en ramme på kr 816 500,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og
sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.
2. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til
kommunestyret.
Vedlegg
Forslag til budsjett og økonomiplan - 2022
Saksopplysninger
I henhold til forskrift om kontrollutvalg skal utvalget utarbeide forslag til budsjett for
kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal følge
formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret, jf. kommuneloven § 14-3 tredje ledd og
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.
Kontrollutvalget fremmer med dette sak om budsjettet for neste års kontrollarbeid og kjøp av
revisjons- og sekretariatstjenester for 2022.
Budsjettforslaget for 2022 bygger på regnskapstall og budsjettet for 2021. Sekretariatet har
også tatt utgangspunkt i kommunens forskrift for folkevalgtes økonomiske godtgjøring og
arbeidsvilkår. For år 2021 var det budsjettert med vesentlig høyere utgifter til godtgjøring.
Budsjettet for 2022 er ca 30 000 kr lavere enn årets budsjett.
Kontrollutvalgets egne utgifter
Kontrollutvalgets egne utgifter består av lønn, andre driftsutgifter, samt kjøp av varer og
tjenester. I lønn inngår bl.a. fast årlig godtgjørelse, møtegodtgjørelse og tilhørende sosiale
kostnader.
I tillegg er det lagt inn noen midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha
mulighet til å skaffe seg kunnskap og ha mulighet til å delta i erfaringsutveksling og
samlinger sammen med andre kontrollutvalg.
Vi har i beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget består av 5 medlemmer og
avvikler inntil 5 møter i året.
Kontrollutvalgssekretariat
Kontrollutvalgets sekretariat, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) utgjør kontrollutvalgets
operative ledd. Konsek har ansvar for saksutredning og generell tilrettelegging for utvalgets
arbeid. Representantskapet i Konsek vedtok den 26. april 2021 budsjett for 2022 og
økonomiplan. Budsjettet er basert på en honorarmodell vedtatt av representantskapet

Kjøp av revisjonstjenester
Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 er basert på årsmøtets budsjettvedtak 26.04.2021.
Det endelige beløpet for revisjonstjenester 2022 samt økonomiplan 2022 – 2025, blir fastsatt
i årsmøtet i høst.
Budsjett 2022
Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester,
blir etter dette kr 816 500 som er en reduksjon på kr 29 500 fra 2021.
Spesifisert budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 følger med som vedlegg til
saken.
Antallet møter og evt. besøk ved kommunale avdelinger/institusjoner kan øke hvis konkrete
saker eller problemstillinger oppstår. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære
ressursbehov i kontrollsammenheng.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 816 500 for kontrollutvalget
for 2022, dette inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for
å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av
forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.

Lederlønn
Møtegodtgjørelse
Tapt arb.fortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Abonnement aviser/tidsskrifter
Bevertning
Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.
Bilgodtgjørelse, oppg. Pl
Reiseutgifter
Kontigenter
Sum ‐ kontrollutvalgets drift
Kjøp fra IKS (revisjon)
Kjøp fra IKS (Konsek)
Total ramme kontrollutvalget

Budsjettforslag 2022
Budsjett 2021
14 800,00
14 500,00
3 100,00
2 600,00
4 000,00
28 000,00
5 000,00
5 000,00
3 500,00
80 500,00
514 000,00
222 000,00
816 500

110 000,00
519 000,00
217 000,00
846 000

*Honorar revisjon er kun et anslag, endelig budsjett vil bli fastsatt av Revisjon Midt‐Norge SA sitt årsmøte høsten 2021

Økonomiplan for perioden 2022‐2025
Kontrollutvalget
Sekretariat
Revisjon
Sum driftsutgifter

Budsjettforslag 2022
Anslag for 2023
Anslag for 2024 Anslag for 2025
80 500
80 500
80 500
80 500
222 000
228 000
234 000
240 000
514 000
520 000
526 000
531 000
816 500
828 500
840 500
851 500

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune
Saksbehandler Karoline Lorentzen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/265 - 1
Forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.
Vedlegg
01 Juli Kontrollutvalgene har en rolle ved varsling - NKRF
Saksutredning
Følgende sak blir lagt frem for kontrollutvalget:
• Kontrollutvalgenes rolle ved varsling

Møtedato
16.09.2021

Saknr
18/21

6.8.2021

Kontrollutvalgene har en rolle ved varsling - NKRF
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Kontrollutvalgene har en rolle ved varsling
Publisert 01.07.2021

Ragnhild Sved, debattredaktør i Kommunal Rapport
Foto: Kommunal Rapport

KRONIKK | Kontrollutvalgene kan være viktige i varslingssaker – ikke fordi de skal behandle dem, men
fordi de kan bidra til riktig behandling.
Hvem som skal behandle varsler mot kommunale toppledere, hvordan varslingssaker skal undersøkes
og hvem som er habile eller inhabile, skaper strid og blir heftig debattert. Temaet var også oppe på
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse i vår, med gode bidrag fra kompetente innledere.
En lærdom å trekke fra varslingssaker som er blitt offentlig kjent, er at man ikke skal undervurdere hvor
viktig tillit til behandlingen er. Det gjelder både hvordan saken undersøkes, av hvem og hvordan
beslutning fattes.
Uten tillit til prosessen, blir det vanskelig å oppnå forståelse for at konklusjonen er riktig.
Politikere lever av tillit. Velgerne er deres «arbeidsgivere», og de kan bare avsettes i valg – nesten.
Folkevalgte kan riktignok bli suspendert hvis de siktes eller tiltales for alvorlige straffbare forhold. Dette
etter en bestemmelse i den nye kommuneloven som har sin bakgrunn i dommen mot Vågå-ordfører
Rune Øygard for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.
Et kommunestyre eller fylkesting kan også – med minst 90 prosent av stemmene – vedta å frata en
ordfører vervet hvis vedkommende «ved sin oppførsel viser at han eller hun er uskikket til å ivareta
vervet».
Som vi ser, er det høy terskel for å fjerne en folkevalgt fra sitt verv. Slik skal det være.

“

Som vi ser, er det høy terskel for å fjerne en folkevalgt
fra sitt verv. Slik skal det være.

Men hva bør da gjøres, når det kommer et varsel mot en ordfører eller annen folkevalgt – om misligheter,
overgrep eller annen ulovlig eller uetisk oppførsel? Hvor skal varslet leveres?
https://www.nkrf.no/nyheter/2021/07/01/kontrollutvalgene-har-en-rolle-ved-varsling
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En folkevalgt har ingen arbeidsgiver i kommunen, og er dermed ikke omfattet av varslingsreglene i
arbeidsmiljøloven.
Trondheim kommune løste dette ved å ta inn i kommunenes etiske retningslinjer at kontrollutvalget kan
være mottaker av varsler mot folkevalgte, slik utvalget i prinsippet kan motta ethvert varsel.
Det skjedde ikke uten strid. Ordfører Rita Ottervik (Ap) var klar på at varsler på folkevalgte bør rettes til
det respektive parti, eller til ordføreren hvis vedkommende er partiløs, ikke til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget og lederen Rolf Jarle Brøske (H) engasjerte seg i saken. De argumenterte for at hva det
varsles om, skal ha betydning for varslingsbehandlingen.
Et varsel om utilbørlig oppførsel på et partiarrangement er for eksempel en annen sak enn om det gjelder
misbruk av vervet til egen vinning.
Bystyret i Trondheim sluttet seg enstemmig til at kontrollutvalget skal kunne motta varsler om
«kritikkverdige forhold på politisk nivå og sikre at varselet behandles i riktig instans».
Det betyr altså ikke at kontrollutvalget skal ta stilling til om lov eller etiske regler er brutt, eller eventuelle
konsekvenser. Men utvalget kan sørge for at varslet blir behandlet videre, og innstille overfor
kommunestyre eller fylkesting om anmeldelse eller gransking, for eksempel.

“

Det betyr altså ikke at kontrollutvalget skal ta stilling
til om lov eller etiske regler er brutt, eller eventuelle
konsekvenser.

Dette vil være kontrollutvalgets rolle, uansett hvem de mottar varsler fra eller mot. Utvalget har
kompetanse i egne rekker, i sitt sekretariat og i kommunerevisjonen. De kan sortere varsler og
bekymringsmeldinger, veilede varslere om riktig instans og videre prosess.
Ikke alle kommuner har et velfungerende varslingssekretariat som kan motta varsler og sørge for riktig
behandling. Ikke alle varslere har klart for seg hvem som er riktig mottaker, eller om deres melding er et
varsel etter arbeidsmiljøloven. Her vil kontrollutvalgene være en viktig kanal.

“

At varsler blir tatt på alvor og undersøkt grundig er,
uansett utfall, av stor betydning for tilliten til
politikerne og til forvaltningen.

Det er et poeng å ha mange veier inn for varslinger og bekymringsmeldinger, for å kunne avdekke og
rette opp kritikkverdige forhold. At varsler blir tatt på alvor og undersøkt grundig er, uansett utfall, av stor
betydning for tilliten til politikerne og til forvaltningen.
_________________________

https://www.nkrf.no/nyheter/2021/07/01/kontrollutvalgene-har-en-rolle-ved-varsling
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Lenke til Kommunerevisoren nr. 4/2021:
https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2021/4

Del artikkelen:

  

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 4/2021
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune
Saksbehandler Karoline Lorentzen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/265 - 2
Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtedato
16.09.2021

Saknr
19/21

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune
Saksbehandler Karoline Lorentzen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/265 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Møtedato
16.09.2021

Saknr
20/21

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune
Saksbehandler Karoline Lorentzen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
21/265 - 3
Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Møtedato
16.09.2021

Saknr
20/21

