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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

  42/20 Kontrollutvalget      12.10.20 

124/20 Formannskapet      26.11.20 

111/20 Kommunestyret      10.12.20 

  03/21 Kontrollutvalget      22.02.21  

  11/21 Kontrollutvalget      20.04.21 

  21/21 Kontrollutvalget      21.06.21 

 

 

Fremtidig innretting av budsjettarbeidet for kontrollutvalget 

 
Saksdokumenter: 

- Forslag til innretting av budsjett, vedlegg   

 
Bakgrunn for saken: 

Det henvises til sak 11/21 og behandlingen av saken hvor det i dialog med ordfører og 

kommunedirektør ble avklart at: 

• Det jobbes videre med å sette budsjettet inn i en økonomiplanperiode. 

• Kontrollutvalget beholder abonnementet for Kommunal Rapport. 

Kommunedirektør sørger for at det bestilles et nytt abonnement. 

• Det må være rom for kontrollutvalget å delta på kurs, særlig oppstarten. 

 

Kontrollutvalget vedtok at man på denne bakgrunn skulle fortsette arbeidet med å sette 

budsjettet inn i en økonomiplanperiode etter dialogen i møtet, og ta saken opp igjen på 

neste møte. 

 

Det legges derfor opp til at man tar en gjennomgang av budsjett, og at kontrollutvalget 

bestemmer hvordan postene skal innrettes ut fra det som var utkastet til forrige møte. 

 

Saksvurderingen nedenfor er den samme som i sak 11/21 slik at kontrollutvalget lettere 

kan huske bakgrunnen for budsjettpostene. 

 

 

Saksvurdering: 

Sekretariatet har utarbeidet et utkast til et budsjett for den kommende fire-årsperioden 

(økonomiplan) som et utgangspunkt for en diskusjon om det er mulig å komme frem til 

retningslinjer og/eller prinsipper i samarbeid med kommunestyret som kan ligge til grunn 

for kostnadsutviklingen og budsjettarbeidet til kontrollutvalget.  

 

For revisjonen og sekretariat for kontrollutvalget har kostnadene stått rolig de fire siste 

årene, og økningen i budsjettet for 2021 for disse tjenestene skyldes delvis en pris- og 

lønnsvekst. Kostnadene til ulike revisjoner vil også svinge gjennom perioden.  Det 

avhenger av størrelsen på prosjektene, om det er samarbeidsprosjekter med andre 

kommuner som bidrar til å redusere kostnadene og hvor man er i perioden. Disse 

svingningene vil utjevne seg gjennom økonomiplanperioden, og en kan derfor vurdere 

om kontrollutvalgets budsjett og kostnadsutvikling skal sees under ett gjennom 

økonomiplanperioden.  
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Avslutningsvis trekkes det frem noen punkter til diskusjon ut fra det som kom frem 

under behandlingen av det reviderte budsjettet: 

 

1. Muligheter for å beholde abonnementet for Kommunal Rapport 

I etterkant av behandlingen av det reviderte budsjettet har Tynset kommune 

meldt til sekretariatet at avisen Kommunal Rapport er betalt for 2021, og at dette 

ble gjort i november i 2020. Sekretariatet har forespurt Kommunal Rapport om 

andre alternativer for abonnement siden utvalget ba om en vurdering av det, og 

fått til svar at de rabatterer først ved abonnement utover 5 stk. 

Abonnementet for 2022 er sagt opp. 

 

2. Eksempler på retningslinjer/prinsipper for budsjettet til kontrollutvalget 

a. Valgt løsning for tjenester som er satt ut på anbud er førende for 

kostandene til disse tjenestene. 

b. Budsjettøkningen kan sees på som et gjennomsnitt gjennom 4-

årsperioden, og at gjennomsnittet for eksempel ikke skal overstige 5,1% i 

kommende fireårsperiode. 

c. Det kan utarbeides retningslinjer for hvilke typer kurs utvalgsmedlemmene 

kan delta på. Alle skal kunne delta på NKRF sitt kurs det første året, og at 

deretter kan halvparten av utvalget delta. Det bør også være rom for 

lokale kurs og aktuelle digitale kurs. 

d. Norm for antall timer til forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll gjennom 

fire-årsperioden brukes av kommuner med revisjonsavtaler gjennom IKS 

(eier). Som et eksempel har Røros kommune 340 timer pr år til risiko- og 

vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll i perioden 

2020-2023. 

For kommuner med revisjonsavtaler som er basert på anbud, så virker det 

som at det er mest vanlig å basere seg på tidligere års forbruk som Tynset 

har gjort. Sør-Fron kommune opplyser at dette ofte medfører at 

kostnadene varierer fra år til år siden størrelse og omfang varierer.  

 

3. Mulig kostnadssprekk for 2021 

I og med at kostandene for 2021 knyttet til gjennomføring av planlagt 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er usikker, så kan det bli krevende å 

finne rom i budsjettet til å dekke dette når budsjettet er «skrellet ned» på de 

andre postene. Kontrollutvalget bør derfor avklare hvordan dette kan håndteres. 

 

 

Konklusjon: 

Endringene som ble ønsket i forrige møte er lagt inn. Kontrollutvalget må vurdere om det 

er andre endringer som skal legges inn. 

   

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sekretariatet legger frem budsjett for neste fireårsperiode for kontrollutvalget i neste 

møte ut fra de signaler som kom frem i møtet. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 


