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Manglende behandlingen av kontrollutvalgets budsjett for 2020  
 

 

Saksdokumenter: 

Følgende dokumenter tilhører saken og er nummerert med vedleggsnummer: 

1. Sak 24/19 – Budsjett 2020 kontrollutvalg Rennebu med behandling og vedtak 

2. Budsjettforslaget fra kontrollutvalget(vedlegg sak 24/19) med innarbeidet kolonne 

for vedtatte rammer for 2020 fra Rennebu kommune 

3. Vedtatte rammer for kontrollutvalget fra kommunestyret i Rennebu kommune 

 

Saksframlegg: 

 

Den 3.oktober behandlet det forrige kontrollutvalget budsjettforslag for 2020 i sak 24/19, 

se vedlegg 1 og 2 under saksdokumenter. Forslaget ble enstemmig vedtatt av 

kontrollutvalget, og tidligere saksbehandler Norvald Veland sendte budsjettforslaget med 

kontrollutvalgets innstilling over til Rennebu kommune for videre behandling i 

kommunestyret. 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon omtaler i §2 kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen 

av budsjettet for kontrollarbeidet, og lyder slik: 

«Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven 

§ 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.» 

 

Sekretariatet har etterspurt behandlingen av kontrollutvalgets budsjettforslag, og har fått 

opplyst fra økonomikontoret at budsjettanmodningen dessverre ikke har blitt behandlet 

pga sykdom og innleid ressurs. De beklager at dette har skjedd. Kommunedirektøren 

bekrefter dette, og viser til en krevende situasjon i høst for administrasjonen.  

Representantskapenes behandling av budsjett for kontrollutvalg Fjell IKS og Revisjon 

Fjell IKS den 24.03.19 ble tatt inn i budsjettbehandlingen. Dette utgjorde også en del av 

kontrollutvalgets budsjettforslag. 

Det vises til vedlegg 3 som viser Rennebu kommune sin vedtatte ramme for 

kontrollutvalget. 

 

Det vedtatte budsjettet for kontrollutvalget i Rennebu kommune mangler kr 48 924 

kroner i forhold til det som var kontrollutvalgets budsjettforslag, noe som utgjør ca 1/14-

del av budsjettet.  

 

Saksbehandler har i vedlegg 2 satt inn tallene for det vedtatt budsjettet (se egen 

kolonne) i det som var kontrollutvalgets budsjettforslag slik at tallene kan sammenlignes. 

De største avvikene ligger i at det ikke er tatt hensyn til at utvalget har økt fra tre til fem 

medlemmer og posten for opplæring/kurs. De største avvikene er markert med rødt. 

Mindre avvik er markert med rosa. De mindre avvikene ligger i noe mindre til 

bevertning/andre driftsutgifter og en redusert andel til kontrollutvalgstjenestene. 
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Sekretariatet har kommet med en sterk anmodning om å delta på NKRF(Norges 

kommunerevisorforbund) sitt kurs på Gardermoen den 29. og 30. januar. 3 medlemmer 

fra kontrollutvalget har meldt seg på dette kurset. Siden det er bare tre fra utvalget som 

har meldt seg på, så vil ikke denne posten få fullt utslag i denne omgang. Det kommer 

flere muligheter for kurs senere i år. 

 

Saksvurdering: 

I saksbehandlers kommunikasjon med kommunedirektøren, så uttrykker han at 

budsjettforslaget fra kontrollutvalget av 3.10. står ved lag, og vil bli foreslått justert ved 

første reguleringsrunde. Det blir trolig etter 1.tertial. Ut fra at avviket som er i området 

på kr 40.000, anser han det som kurant å innstille på den manglende summen som en 

del av en budsjettjusteringssak. 

 

 

Sekretariatet legger saken frem uten innstilling. Kontrollutvalget må på bakgrunn av 

saksopplysningene og eventuelle andre momenter som de anser som relevante, 

diskutere seg frem til et vedtak med vurderinger knyttet til den manglende behandlingen 

i kommunestyret. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

 

 

 


