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Budsjettforslag 2023 med økonomiplan for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i Tynset kommune 
 
Saksdokumenter: 

- Forslag til budsjett 2023 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.  
Kommunedirektøren har ikke uttalelsesrett når det gjelder kontrollutvalgets 
budsjettforslag i henhold til Kommunaldepartementets tolkningsuttalelse for 
kommunelovens § 23-5: Om kommunedirektørens uttalelsesrett, av den 27.10.2020. 
 
Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og 
kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2023 i Tynset kommune. Kontrollutvalgets 
budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til 
kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester. 
 
 
Saksopplysninger: 
Budsjett med økonomiplan er lagt opp ut fra 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. 

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 har abonnementet på Kommunal Rapport for å kunne 
følge med på aktuelle saker rundt om i landet. 
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Møtegodtgjørelse med tilliggende utgiftsposter 
Budsjettet bygger på gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Tynset 
kommune, og kommunen har vedtatt at det er 5 medlemmer i kontrollutvalget. 
I tråd med gjeldende avtale mellom Tynset kommune og Kontrollutvalg Fjell IKS er det 
tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i løpet av 2023. 
 
Datutstyr/kjøp program 
Siden det er et valgår er det tatt høyde for at det må gjøres innkjøp for inntil 4 nye 
nettbrett. 
 
Kjøp av tjenester 
Sekretariatstjenesten til kontrollutvalget må på anbud i 2023 siden det bare er gitt 
opsjonsmulighet for 1 år. Det er beregnet kr 70 000,- i kostnad ved bruk av Abakus til 
anbudsutsettelse. 
For de øvrige tjenestene er det lagt opp til noe prisstigning i henhold til avtale. Videre er 
det planlagt gjennomføring av en forvaltningsrevisjon og ferdigstillelse av 
eierskapskontroll som er startet opp i 2022. 
 
 
Konklusjon 
Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og 
sekretariatstjenester, foreslås budsjettert til kr 955.060,- for 2023. Det er en nedgang på 
1,39% for inneværende år. I økonomiplanperioden er det budsjettert med en økning på 
2,05% 
Spesifisert budsjett for 2023 og økonomiplan for 2024-2026 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 2023 på kr 955.060, -. 
 
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 
formannskapet. 
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Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 
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