
       
Kontrollutvalgets budsjett for 2022  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Ørland kommune 03.09.2021 20/21 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/60 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en total 
ramme på kr 1 560 600. 
 
Vedlegg 
Økonomiplan for kontrollarbeidet for 2022-2025 med budsjett for 2022 
 
Saksopplysninger 
Budsjettbehandlingen for kontrollorganene. 
Det er kontrollutvalget som skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 
(jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2). Forslaget skal følge innstillingen om 
kommunens årsbudsjett til kommunestyret, og det skal være klart og tydelig for 
kommunestyret hva kontrollutvalget har foreslått. 

Kontrollutvalgets budsjett omfatter utgifter til driften av utvalget, kjøp av sekretariatstjenester 
for utvalget og til kjøp av revisjonstjenester.  

Kontrollutvalgets sekretariat har tidligere hatt andre rutiner for budsjettering, derfor er det 
vanskelig å sammenligne neste åres budsjett med tidligere års budsjett og regnskap. 

Kontrollutvalget 
Budsjettforslaget for kontrollutvalgets egen virksomhet er utarbeidet med utgangspunkt i 
reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, kontrollutvalgets størrelse (7 medlemmer) og 8 
møter per år. Det er ikke lagt inn krav om tapt arbeidsfortjeneste så langt i år, denne posten 
er derfor satt til null. 

Posten abonnement/fagtidsskrift er tenkt å dekke årsabonnement på bladet 
Kommunerevisoren for hele kontrollutvalget. Det er et blad for revisorer, med det omfatter 
også stoff for medlemmer i kontrollutvalgene.  

Posten kurs/opplæringstiltak er utarbeidet ut fra et vedtak i kontrollutvalget i 2020, der 
utvalget understreker viktigheten av at alle medlemmene gis muligheter for opplæring. Når 
den ikke er benyttet, skyldes det at de fysiske konferansene har blitt avlyst, eller lagt om til 
digitale konferanser. Kontrollutvalget har ikke deltatt her. Budsjettet for 2022 vil dekke 
deltakelse på minst én av de større konferansene for kontrollutvalg. Den dekker i tillegg 
kostnader til samling for kontrollutvalg i regi av sekretariatet. Samlinga gjennomføres som 
regel til selvkost. Posten reiseutgifter skal dekke utgifter til kurs- og møtevirksomhet.  

Kontingent er kontingent for medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn, FKT. Kontrollutvalget 
behandler spørsmålet om medlemskap i egen sak. Hvis kontrollutvalget ikke ønsker å være 
medlem, så tas summen ut av budsjettet.  

Det er lagt inn en økning på 3 % per år i økonomiplanperioden for kontrollutvalgets drift.  



Kontrollutvalgets sekretariat 
Kommunestyret har sluttet seg til selskapsavtalen i Konsek Trøndelag IKS. 
Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vedtok økonomiplan for perioden 2022-2025 
med budsjett for 2022 i møte den 26.04.2021.  

Kjøp av revisjonstjenester 
Kommunestyret er deltaker i revisjonsselskapet Revisjon Midt-Norge SA og kjøper 
revisjonstjenester fra selskapet. Budsjett og økonomiplan er basert på årsmøtets 
budsjettvedtak 26.04.2021.  
 
Budsjett for 2022 
Den totale rammen for kontrollarbeidet, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester, 
blir etter dette kr 1 560 600, som er en økning på kr 4 500 kroner fra årets budsjett.  

Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 1 560 600 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. 
 
 


