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BUDSJETTRAMME 2020 – KONTROLL OG TILSYN 

 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til 

sammen kr 710 800,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen 

virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 

 

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og 

skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.   

 

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i 

Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling 

av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som 

beskrevet her. 

 

Saken gjelder: 

 

Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2019 – Storfjord kommune. 

 

Vedlegg til saken: 

 A: Trykte vedlegg:   

 B: Utrykte vedlegg:  

 

Saksutredning: 

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 2 og kommunelovens § 14-3, 

tredje ledd fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollarbeidet. 

Forskriftens § 2 lyder slik: 

 

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. 

 

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2. utgave, 

side 16: 



2 

 

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at 

kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig 

av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen 

eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel 

formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynorganets 

budsjettramme. 

 

Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det 

kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret 

følge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved 

budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og 

formannskapets innstilling til budsjett. 

 

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. 

sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester. 

 
                                           

Post Budsjett 2020 Budsjett 2019

Godtgjørelse leder 15 800               15 500               

Møtegodtgjørelser 15 000               10 000               

Tapt arbeidsfortjeneste 15 000               10 000               

Kontorutgifter 4 000                 3 800                 

Bevertning/representasjon 2 000                 2 000                 

Kurs/opplæring/hotell 50 000               20 000               

Skyss og kost 10 000               5 000                 

Transport 6 000                 6 000                 

Kjøp av ekstern bistand 10 000               10 000               

Kjøp av tjenester til revisjon 468 000             451 000             

Kjøp av sekretariatstjenester 115 000             111 000             

Sum nettoutgifter 710 800             644 300             

                                                   
    * Budsjettallene for 2019 er brukt slik de fremstår i kontrollutvalgssak 24/17  

  

Kommentarer: 

Faste godtgjørelser er satt opp i henhold til Storfjord kommunes godtgjørelsesreglement, hvor 

leder godtgjøres med 2% av ordførers godtgjøring og medlemmer godtgjøres per møte med 

0,12% av ordførers godtgjøring per møte over 4 timer og med halvparten for møter under 4 

timer. Det er tatt høyde for 5 møter i 2019.  

 

Kurs/opplæring/hotell omfatter utgifter til kurs på området tilknyttet kontrollutvalgets arbeid. 

Posten er økt fre forrige år grunnet økt behov for opplæring for nytt utvalg. Skyss og kost er 

basert på en viss reisevirksomhet i forbindelse med utvalgets møteaktiviteter. 

 

I posten for kjøp av ekstern bistand er det satt av et beløp for kjøp av tjenester i forbindelse 

med eierskapskontroll og eventuelt mer forvaltningsrevisjon. 

 

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått 

deflator på 3 % (Kommuneproposisjonen 2020). KomRev NORD foretar regulering etter faktisk 
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deflator ved fakturering 2. halvår. Denne fakturering blir dermed som en a-konto fakturering 

som etterberegnes etter reell deflator i august.  

 

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2020 som er 3 % (kilde: 

Kommuneproposisjonen 2019). 

 

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til 

prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og 

har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.  

 

 

Tromsø, 17.10.2019  

 

 

 

Audun Haugan 

seniorrådgiver 


