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Tynset kommune 
SÆRUTSKRIFT 

   
 

Arkivsak: 20/4142    
BUDSJETT 2021 FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I 
TYNSET KOMMUNE 
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
111/20 Kommunestyret 10.12.2020 
 
Vedlegg 
1. Møtebok kontrollutvalget 12.10.2020 sak 42/20 
2. Epost datert 11.11.2020 
 
 
Melding om vedtak sendes til: 
Kontrollutvalg Fjell IKS 
 
Saksopplysninger 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 sier følgende om budsjettbehandlingen: 
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.  
 
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret om budsjett for kontroll, tilsyn 
og revisjon for 2021 i Tynset kommune. 
 
Den endelige prisen på revisjons- og sekretariatstjenester er nå avklart som følge av anbud og 
kontraktsinngåelse med KPMG på regskapsrevisjon og BDO på øvrige revisjonstjenester. På 
tidspunktet der denne saken ble fremmet for behandling i kontrollutvalget, var ennå ikke 
resultatet av de to nevnte anbudsprosesser kjent.  
 
Til kontrollutvalgets behandling av budsjett – 2021 for kontroll – og tilsynsarbeider i Tynset 
kommune, vurderte sekretariatet at det ville være nødvendig med en rammeøkning på om lag 
15 % i forhold til 2020 – budsjett. Dette tilsvarer et totalt budsjett på kr 980.000 for 2021.  
 
Med bakgrunn i sekretariatets innstilling, fattet kontrollutvalget følgende vedtak i møtet 
12.10.2020, sak 42/20: 
 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tynset kommune for 
2021 på kr 980 000 for 2021. 
 
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 
formannskapet. 
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Saksvurdering 
Som et ledd i en krevende budsjettprosess for kommunen, der alle virksomheter har tatt del i 
en driftsreduksjon fra 2020 til 2021, har kommunedirektøren tatt kontakt med sekretariatet for 
å få svar på hvorfor det innstilles på en økning på 14,6 % for kommunens kontroll – og 
tilsynsarbeider. I epost fra sekretariatsleder den 11.11.2020 redegjøres det for økningen. 
Foruten mindre justeringer for kostnader på kurs og medlemskap i Forum for kontroll og 
tilsyn, synes den store kostnadsøkningen å ligge i et økt stipulert timetall for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Enda mer konkretisert så handler dette om et 
ønske om å bruke mer tid for å kvalitetssikre og sikre at kontrollutvalget er godt kjent med 
bakgrunnen for de kontroller og tilsyn som gjennomføres.  
 
Kommunedirektøren har ikke funnet tall som tilsier at nylig inngåtte avtaler på tjenester vil 
medføre en kostnadsøkning i den størrelsesorden som det legges opp til fra kontrollutvalget. 
 
Kommunedirektøren har forståelse for at kontrollutvalget ønsker økonomiske rammer for å  
gjøre en så god jobb som mulig. Men ønsket om en god økonomi for å gjennomføre oppgaver 
er noe som gjelder kommunens virksomheter.  Den økonomiske situasjonen for kommunen er 
imidlertid slik at man må gjøre en best mulig jobb ut ifra tilgjengelige ressurser. .  
 
Tilsyn og kontroll av kommunens virksomhet er viktig. Likevel er det ikke slik at det kan sies 
at dette er viktigere enn andre deler av kommunens tjenesteyting, Kommunedirektøren mener 
det er viktig at kontrollutvalgets kostnadsutvikling er i tråd med kommunens økonomi. Spesielt 
viktig er dette fordi kontrollutvalget vil ha en rolle med å kontrollere at kommunen evner å 
styre budsjettering og økonomi i tråd med de gjeldende rammebetingelser. Da bør 
kontrollutvalget selv gå foran som eksempel. 
 
Kontrollutvalget har i sin innstilling foreslått et samlet budsjett for arbeidet med kontroll og 
tilsyn på kr 980 000. Dette utgjør en økning på 14,6 % sammenlignet med budsjettet for 2020. 
I kommunedirektørens utkast til virksomhetsplan er det lagt inn et totalt budsjett for arbeidet 
med kontroll og tilsyn på kr 881 000. Dette er en økning på 5,2 % sammenlignet med 
budsjettet for 2020.  
 
Kontrollutvalgets innstilling skal fremmes uendret til kommunestyret. Dersom kommunestyret 
velger å følge kontrollutvalgets innstilling, må dette innarbeides under behandlingen av 
årsbudsjettet 2021.  
 
 
Innstilling: 
Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tynset kommune for 
2021 på kr 980 000 for 2021. 
 
Kommunestyret behandlet saken i møte 10.12.2020 : 
Forslag fra ordfører Merete Myhre Moen, Sp: 
Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tynset kommune for 
2021 på kr 881 000. 
 
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra Moen ble forslaget fra Moen 
enstemmig vedtatt.  
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Vedtak 
Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tynset kommune for 
2021 på kr 881 000. 
 
 


