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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til budsjett for kontrollarbeidet for 2022, og legger saken frem for 
kommunestyret med denne innstillingen:  
 
Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet 2022 med en ramme på kr. 1 230 200.  
 
Vedlegg 
Budsjettforslag for kontrollarbeidet 2022 Skaun kommune 
 
Saksopplysninger 
I følge forskrift om revisjon og kontrollutvalg skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett 
for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal følge 
formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.  
 
Kontrollutvalget fremmer med dette sak om budsjettet for neste års kontrollarbeid.  
 
Budsjettet dekker tre typer utgifter: 

• Godtgjørelser til kontrollutvalgets medlemmer 
• Kontrollutvalgets egen drift  
• Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge SA 

Godtgjørelser og drift av kontrollutvalget  
Slik det fremgår av foregående sak «Budsjettkontroll – kontrollutvalgets budsjett pr august 
2021», så har det vært en feilføring av utgifter knyttet til møtegodtgjøring. Godtgjørelsene for 
2022 er satt opp i henhold til Skaun kommunes reglement for godtgjørelse til folkevalgte, og 
dekker seks møter i året. Dette medfører at det budsjetteres med et lavere beløp enn 
tidligere år for møtegodtgjørelser. 
 
De største utgiftene til drift av kontrollutvalget knytter seg til kurs, opplæring og reise. Selv 
om lite av denne posten ble brukt i 2020 og 2021, opprettholdes størrelsen på budsjettposten 
slik at utvalget fortsatt skal ha mulighet til å delta på kurs.  
 
Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester  
Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester utgjør hoveddelen av kontrollutvalgets 
budsjett. Honoraret til Konsek Trøndelag IKS er for Skaun satt til kr 285 000. Honoraret til 
Revisjon Midt-Norge SA er satt til kr 804 000. 
 
Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til sekretariatets vurderinger, og ber 
kommunestyret om å vedta forslaget til budsjett for kontrollarbeidet for 2022.  
Budsjettet for 2022 har en ramme på kr 1 230 200. 
 
 


