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Budsjettforslag 2022 med økonomiplan for kontroll- og 

tilsynsarbeidet i Tynset kommune 

 
Saksdokumenter: 

- Forslag til budsjett 2022 med økonomiplan, se vedlegg 

 
Bakgrunn for saken: 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§ 2), går det frem at kontrollutvalget 

utarbeider forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag 

til budsjettramme for kontrollarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling til 

kommunestyret.  

Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og 

kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2022 i Tynset kommune. Kontrollutvalgets 

budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til 

kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. 

 

 

Saksopplysninger: 

Etter at kommunestyret i fjor reduserte kontrollutvalgets budsjett med kr 100.000, - har 

kontrollutvalget hatt et dialogmøte med kommunedirektør og ordfører for å komme frem 

til en mulig løsning for hvordan det fremtidige budsjettet kan innrettes. 

Kostnader for revisjonen og sekretariat for kontrollutvalget har stått rolig de fire siste 

årene, og økningen i budsjettet fra og med 2021 for disse tjenestene skyldes delvis en 

pris- og lønnsvekst. Kostnadene til ulike revisjoner vil 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. I oppstarten 

og slutten av perioden vil det kunne være færre revisjoner. Disse svingningene vil 

utjevne seg gjennom økonomiplanperioden, og man har derfor kommet til enighet om at 

kontrollutvalgets budsjett og kostnadsutvikling skal sees under ett gjennom 

økonomiplanperioden. Videre kom man frem til følgende 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 gjennomsnittet skal ikke overstige 5,1% i kommende 

fireårsperiode. 

c. Det utarbeides retningslinjer for hvilke typer kurs utvalgsmedlemmene kan 

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

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

lokale kurs og aktuelle digitale kurs. 
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d. Norm for antall timer til forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll gjennom 

fire-årsperioden brukes av kommuner med revisjonsavtaler gjennom IKS 

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

vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll i perioden 

2020-2023. Dette legges til grunn for Tynset. 

e. Kontrollutvalget beholder abonnementet på Kommunal Rapport for å kunne 

følge med på aktuelle saker rundt om i landet. 

 

 

Når det gjelder møtegodtgjørelse med tilliggende utgiftsposter, så bygger budsjettet på 

gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Tynset kommune. Det er i tråd med 

gjeldende avtale mellom Tynset kommune og Kontrollutvalg Fjell IKS tatt høyde for 5 

kontrollutvalgsmøter i året, og kommunen har vedtatt at det er 5 medlemmer i 

kontrollutvalget. I avtalen kan det legges opp til inntil 6 møter, og det er lagt inn en 

mulighet for det i 2 år av økonomiplanperioden.  

 

 

Konklusjon 

Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og 

sekretariatstjenester, foreslås å budsjetteres til kr 968. 300,- som er en økning på 

9,01% fra inneværende år. I økonomiplanperioden er det budsjettert med en økning på 

4,98% fra 2021.  

Spesifisert budsjett for 2022 og økonomiplan for 2023-2025 følger med som vedlegg til 

saken.  

Kontrollutvalget anser dette for å være en nøktern budsjettering, samtidig som dette gir 

et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. 

 

 

Forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Tynset kommune 

for 2022 på kr 968. 300,- for 2022. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

  


