
  
Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan 2022-2025 for 
kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Meråker kommune 16.09.2021 17/21 
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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. 
 
 


