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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til det foreslåtte budsjettet for kontrollarbeidet for 2023, med en 
total ramme på kr 1.597.900. 
  
 
Saksopplysninger 
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 for kommunestyret hva kontrollutvalget 
har foreslått. 
  
Kontrollutvalgets budsjett er tredelt og består av utgifter til drift av utvalget, kjøp av 
sekretariatstjenester for utvalget og kjøp av revisjonstjenester. Den totale rammen for 
kontrollarbeidet er kr 1.597.900, som er en økning på vel 2% fra årets budsjett.  
  
Kontrollutvalgets drift 
Budsjettforslaget for godtgjøring til kontrollutvalgets medlemmer er utarbeidet med 
utgangspunkt i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår; 7 medlemmer og 8 møter per år. 
Posten abonnement/fagtidsskrift skal dekke årsabonnement på bladet Kommunerevisoren 
for hele kontrollutvalget. Det er et fagblad revisorer, som i tillegg har relevante artikler for 
kontrollutvalgene.  
Posten kurs/opplæringstiltak er som i 2021-budsjettet. Regnskapet viser at disse midlene 
ikke ble benyttet i fjor. Det skyldes trolig at 2021 var preget av koronapandemien og at det 
dermed var begrensete konferanse- og reisemuligheter. Budsjettet for 2023 vil dekke 
deltakelse på minst én av de større faglige samlingene for kontrollutvalg, og i tillegg 
kostnader til samling for kontrollutvalg i regi av sekretariatet. Posten reiseutgifter dekker 
reiseutgiftene i forbindelse med kurs- og møtevirksomhet.  
Kontrollutvalget er medlem i den faglige organisasjonen for kontrollutvalgene og deres 
sekretariat, FKT. Kontingent dekker kontingent for medlemskap i FKT.   
  
Kontrollutvalgets sekretariat 
Budsjettet for Konsek Trøndelag fastsettes årlig av representantskapet. 2023-budsjettet ble 
vedtatt i møte 25.04.22. Honoraret øker med 3% i forhold til honoraret i 2022   
  
Kjøp av revisjonstjenester 
Kommunestyret er deltaker i revisjonsselskapet Revisjon Midt-Norge SA og kjøper samtlige 
revisjonstjenester fra selskapet. Budsjett og økonomiplan er basert på årsmøtets 
budsjettvedtak og øker med 2% i forhold til honoraret i 2022.  
  
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 1 597 900 for kontrollutvalget 
for 2023. Vi anser dette for å være et nøkternt budsjett, samtidig som vi mener det gir et 
realistisk bilde av forventede utgifter til kontrollutvalgets virksomhet kommende år. 
 
 


