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  Kommunestyret 

 

 

Budsjettforslag 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Holtålen 

kommune 

 
Saksdokumenter: 

- Forslag til budsjett 2018 

 
Saksopplysninger: 

 
I henhold til forskriften for Kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 7, § 18 

skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet 

skal følge formannskapets innstilling om kommunens budsjett til kommunestyret. 

 

Budsjettforslaget må ta høyde for å dekke kostnader med: 

- revisjon (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapsrevisjon og andre 

revisjonsoppgaver) 

- sekretariat for kontrollutvalget 

- kontrollutvalgets utgifter (møtegodtgjøring, reiseutgifter, kurs, m. m) 

 

Kontrollutvalgets leder har anvisningsmyndighet i henhold til anvisningsreglement 

vedtatt i kommunestyret. 

Holtålen kommune er deleier i Revisjon Fjell IKS og Kontrollutvalg Fjell IKS. Disse 

selskapene ivaretar revisjon og sekretariatsoppgavene for kontrollutvalget i kommunen. 

 

I Revisjon Fjell IKS og Kontrollutvalg Fjell IKS er det selskapenes representantskap som 

fastsetter budsjettet etter innstilling fra styrene i selskapene. Disse budsjettrammene 

kan ikke kontrollutvalget redusere. 

  
Saksvurdering 

Budsjettrammen for revisjon og sekretariat ble behandlet av representantskapene 19. 

juni 2017. Disse rammene er innarbeidet i vedlagte regneark i henhold til vedtak i de to 

selskapene.  

-Ramme kr 279.000 i Revisjon Fjell IKS (kr. 265.000 i 2017).  

-Ramme på 154.000 i Kontrollutvalg Fjell IKS (kr. 149.000 i 2017). 

 

Eventuelle utgifter til revisjon/sekretariat utover selskapsavtalene må komme som et 

tillegg i budsjettforslaget til kontrollutvalget. Dette kan være for eksempel utgifter til 

ekstraordinær selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon.  

 

I tillegg kommer kontrollutvalgets egne utgifter som skal dekke møtegodtgjøring, 

reiseutgifter, kurs, møteservering, osv. Sekretariatet har tatt utgangspunkt i fjorårets 

budsjett og kommunens egne satser for møtegodtgjørelse pr. 2017. 
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Fjorårets budsjett ga en total budsjettramme for kommunens utgifter for kontroll- og 

tilsynsarbeid på kr. 514.500 for år 2017. For år 2018 legges det fram et forslag på total 

budsjettramme på kr.520.500, en økning i fra i fjor på 1,2%. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2018. Saken oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2018 kontroll- og 

tilsynsfunksjonen i Holtålen kommune med en ramme på kr 520.500. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 
 


