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Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslaget til driftsbudsjett for 2021 for
kontroll- og tilsynsarbeidet i Røyrvik kommune med en total ramme på kr 552.000.
Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i
kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift
om kontrollutvalg og revisjon.
Vedlegg
Økonomiplan for kontrollutvalget for 2021-2024 med budsjett for 2021
aksopplysninger
Saksbehandling og saksgang for budsjettet for kontrollarbeidet går fram av § 2 i forskriften
om kontrollutvalg og revisjon:
”Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen.
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet (…) til kommunestyret.”
Budsjettforslaget må omfatte hele kontrollarbeidet i kommunen, dvs. utvalgets egne utgifter i
tillegg til kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester. Kommunens kostnader til
kontrollarbeidet skal framgå av både budsjett og regnskap, og føres på funksjon 110.
Kommunestyret har valgt kontrollutvalget til å ha løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne, og skal sørge for kompetent sekretariatsbistand til utvalget.
Det er kontrollutvalgets ansvar å se til at revisjonen tilfredsstiller kommunens behov, jf.
kommunelovens bestemmelser.
Målet for kontrollarbeidet må alltid være å sikre den enkelte innbyggers rettigheter og skape
grunnlag for tillit til det administrative og politiske apparatet. Utvalget skal se til at
kommunens økonomi forvaltes i henhold til lover og regelverk, at politiske vedtak følges opp
og at saksutredning og beslutningsprosess gjennomføres korrekt i administrasjon og politiske
organer.
Som del av økonomiplanen 2020 – 2023 ble budsjettet for Konsek Trøndelag IKS vedtatt på
selskapets representantskapsmøte 29.04.2019. For Revisjon Midt-Norge SA er budsjett-tallet
hentet fra økonomiplan 2020 – 2024, og brukes med forbehold om at dette blir endelig
vedtatt i oktober.
I kontrollsammenheng er de største postene kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester;
ellers inneholder budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift. Faglig oppdatering i form
av å delta på enkelte kurs og konferanser vil være viktig.
Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes av kommunestyret. Kontrollutvalget legger

fram et forslag til spesifisert budsjett for kontrollarbeidet, og kommunestyret fastsetter den
totale rammen.
Forslaget til budsjett for kontrollarbeidet i 2021 legger ikke opp til endret aktivitetsnivå for
kontrollutvalget, men antallet møter og ev. besøk ved kommunale avdelinger/institusjoner
kan øke hvis konkrete saker eller problemstillinger oppstår.

