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Sekretariatets leveranse i 2020 og 2021
I dette notatet vil Konsek Trøndelag orientere kontrollutvalget om timeleveransen i 2020 og
2021, og om hva leveransen skal inneholde.
Konsek Trøndelag lager årlige budsjett for timeleveransen til hvert kontrollutvalg. Budsjettet
er et anslag for hvor mange timer vi regner med å levere til kontrollutvalgene i et normalt
driftsår. Selskapets medarbeidere fører regnskap for hva de bruker arbeidstiden til, slik at det
er mulig å ha oversikt over timeleveransen til hvert av utvalgene:
Timebudsjett og leveranse i 2020 og 2021 – Røyrvik
År
Timebudsjett Timeregnskap Avvik i timer Avvik i prosent
2020
160 timer
308 timer
+148 timer
+93 %
2021
160 timer
182 timer
+22 timer
+14%
Hvorfor er det avvik mellom timebudsjett og -leveranse?
Avvik mellom de budsjetterte timene og den faktiske timeleveransen kan ha mange
forklaringer. Timebudsjettet er et anslag for tidsbruken ved ordinær drift. Noen år behandler
kontrollutvalget saker som krever at sekretariatet bruker ekstra ressurser, dermed blir
leveransen større enn forventet. Hvis utvalget har en erfaren sekretær, så kan det forklare at
vi bruker færre timer enn budsjettert, mens nyansatte som regel bruker flere timer enn
budsjettert. Kontrollutvalgets aktivitetsnivå spiller også inn på ressursbruken. Høyt
aktivitetsnivået krever større innsats fra sekretariatet, mens lavt aktivitetsnivå reduserer vår
tidsbruk. Aktivitetsnivået kan variere fra år til år og mellom valgperiodene.
Konsekvenser ved avvik fra budsjett
I leveranseavtalen mellom kommunen og Konsek Trøndelag er det et uttalt mål at
timebudsjett og -leveranse skal være tilnærmet lik over en fireårsperiode. Ifølge avtalen skal
ikke Konsek Trøndelag kreve ekstra honorar hvis leveransen overstiger budsjettet ett år. Vi
skal heller ikke redusere kommunens honorar ved for lav leveranse. Hvis avviket varer over
et lengre tidsrom, kan det være aktuelt å gjøre justeringer, slik at det blir sammenfall mellom
honorar og leveranse.
Leveranseavtalen gir fleksibilitet og forutsigbarhet
Leveranseavtalen sikrer at kontrollutvalget får levert tjenestene det har behov for, selv om
behovet noen år er vesentlig høyere enn timebudsjettet. Avtalen gir også Konsek Trøndelag
forutsigbare rammer. Som offentlig arbeidsgiver med kun faste ansatte, er selskapet nødt til
å ha forutsigbar økonomi, selv i år der etterspørselen i én kommune er lavere eller høyere
enn forventet. Selv om noen kommuner får lavere leveranse ett år, er det alltid noen som får
en større leveranse. Som regel leverer selskapets medarbeidere flere timer til
kontrollutvalgene enn det samlete timebudsjettet.
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Hva inneholder leveransen?
Konsek Trøndelag er kontrollutvalgenes administrasjon og utfører alle arbeidsoppgaver som
er nødvendig for at utvalgene skal fungere: Vi gjør alt administrativt arbeid i forbindelse med
møteplanlegging og møteavvikling. Vi utreder sakene som skal behandles i kontrollutvalget,
gir råd om hvordan de skal håndteres og følger opp utvalgets vedtak. Vi driver
folkevalgtopplæring og koordinerer kontrollutvalgets arbeid med de statlige tilsynene.
Medarbeiderne i Konsek Trøndelag har bred kompetanse, blant annet innenfor økonomi og
administrasjon, jus og samfunnsvitenskap. Vi har oversikt over lov- og regelverk som er viktig
for kontrollutvalgene. Selskapet har dessuten to jurister som bistår i saker som krever juridisk
kompetanse. Hver medarbeider skal være oppdatert på viktige politiske saker i kommunen,
på kommunale planer og retningslinjer og følge kommunen i lokale medier. I sum mener vi at
dette gir kontrollutvalgene et godt tjenestetilbud.
Vi vil heretter orientere om timeleveransen årlig.
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