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Budsjettforslag 2023 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Holtålen 
kommune 

 
 

Saksdokumenter: 

-  Forslag til budsjett 2023 

 

 

Bakgrunn for saken: 

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 (via formannskapet) om 

budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon for 2023 i Holtålen kommune. 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Holtålen 

kommune for 2023. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve 

driften av utvalget, og i tillegg kostnadene til sekretariatstjenester for kontrollutvalget og 

kommunens kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens 

reglement for godtgjørelse av folkevalgte, tidligere budsjettall som kontrollutvalget har 

spilt inn, regnskapstall for 2021 og anslag/vedtatte tall fra de interkommunale 

selskapene som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale 

virksomheten er høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for 

gjennomføring av egenkontroll i virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for 

at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet ønsker gjennom 

budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontroll, tilsyn og revisjon i 

kommunen. 

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet bygger på gjeldende reglement for godtgjørelse til 

folkevalgte i Holtålen kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Holtålen 

kommune og Kontrollutvalg Fjell IKS tatt høyde for 5 (6) kontrollutvalgsmøter i året, og 

kommunen har vedtatt at det er 5 medlemmer i kontrollutvalget.  

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på 

kontrollutvalgets arbeid, og det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til 

dette.  
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Det er av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med 

kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s 

kontrollutvalgskonferanse i februar 2023 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s 

fagkonferanse i juni 2023 (Forum for kontroll og tilsyn). Posten for opplæring gir et 

anslag for deltakelse på én sentral konferanse eller tilsvarende opplæringstiltak for alle 

medlemmene. I tillegg er det tatt høyde for temakurs. 

 

Sekretariat: Holtålen kommune er deltaker i Kontrollutvalg Fjell IKS som ivaretar 

sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget. Selskapet er nå inne i en prosess med mulig 

fusjon med KonSek Trøndelag IKS. Tallet som benyttes i dette saksframlegget er 

innhentet i fra KonSek og er et anslag. 

 

Revisjon: 

Som deltaker i Revisjon Midt-Norge SA ivaretas revisjonsoppgavene for Holtålen 

kommune av dette selskapet. Det er representantskapet som vedtar det endelige 

budsjettet og fordelingen av dette på medlemskommunene. Tallet for revisjon er hentet i 

fra fjorårets økonomiplan for 2021-2024. Budsjettet for 2023 er i skrivende stund ikke 

vedtatt av representantskapet så tallet er et anslag.  

 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i 

kommunen til kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via 

formannskapet, dvs. den skal legges ved når budsjettet oversendes fra kommunedirektør 

til formannskapet og fra formannskapet til kommunestyret. 

 

 

Saksvurdering: 

Kommunestyret skal bare vedta den totale rammen for kontroll, tilsyn og revisjon. Etter 

sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 779 000 for 

kontroll, tilsyn og revisjon for Holtålen kommune for 2023, en økning på 4,7 % i fra 

2022. 

 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

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

for 2023 på kr 779 000. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Behandling: 

  

  

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

  

  

  

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 

 


