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BUDSJETTRAMME 2022  -  KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til vedtak:

1. Kontro1lutvalget bemerker at kommunestyret for 2021 har fastsatt et budsjett for
kontrollutvalget (kroner 634.800,-) som er lavere enn de utgiftene som kan paregnes a
være de faste utgiftene som påhviler utvalget (kroner 645.800,-).

2. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr. 693.300,- for lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

3. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

4. 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 2022 - 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 flkeskommunen. Forslaget skal folge innstillingen til arsbudsjettet etter
kommuneloven $ 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller flkestinget.
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Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2. utgave,
side 16:

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestret. Grunnen til at
kontrollutvalgets budsjett er i en serstilling, er at utvalget skal vere 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, fur invirkning pa tilsynorganets
budsjettramme.

Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foresla et lavere belop enn det
kontrolhutvalget foreslar. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret folge
det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved
budsjettbehandlingen har informasjon om bade kontrollutvalgets forslag og
formannskapets innstilling til budsjett.

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl.
sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester.

Budsjett 2021 Budsjett 2022
Faste utgifter
Kjøp av tjenester til revisjon 473 000 484 000
Kjøp av sekretariatstjenester 117 000 121 000
Godtgjørelse leder 15 800 15 800
Møtegodtgjøre Iser 15 000 15 500
Tapt arbeidsfortjeneste 15 000 15 000
Skyssgodtg orelse 10 000 10 000
Sum 645 800 661 300

Øvrige
Kontorutgifter 4 000
Bevertning/representasjon 2 000 2 000
Kurs 30 000 30 000
Transport 6 000
K' av ekstern bistand 10 000
Sum 52 000 32 000
Totalt 697 800 693 300

Budsjettallene for 2021 er brukt slik de fremstår i kontrollutvalgssak 15/20, selv om kommunestyret
valgte aredusere kontrollutvalgets budsjett.

Kommentarer:

Kontrollutvalget behandlet i møte 10.09.2021 budsjettet for kontroll og tilsyn for2022. Da det
heftet seg feil ved de tall som ble lagt fram for utvalget, fremmes saken på nytt, slik at
budsjettforslaget kan korrigeres.

Sekretariatet har satt opp utgiftene til kontrollutvalgets virksomhet noe annerledes enn
foregående år, slik at det lettere ses hvilke utgifter for utvalget som er faste utgifter, dvs. utgifter
som følger av reglement, eller av samarbeidsavtaler.
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Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester for kontrollutvalget er i henhold til prospektene
om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD JKS, og har tidligere
vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret. Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester
fra KomRev NORD IKS er denne prisjustert med anslått deflater for 2022 som er 1,4 %.
KomRev NORD IKS foretar regulering etter faktisk deflater ved fakturering 2. halvår. Denne
fakturering blir denned som en a-konto fakturering som etterberegnes etter reell deflater.
Honoraret til K-Sekretariatet IKS er også prisjustert med den samme deflater.

Etter Storfjord kommunes godtgjorelsesreglement godtgjores leder med 2% av ordførers
godtgjøring (som igjen er 80% av stortingsrepresentantenes). 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 4 møter av mer enn 4 timers varighet i 2022.

Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og skyssgodtgjørelse er skjønnsmessig anslått.

Under øvrige utgifter er det satt av 2.000,- kroner for eventuell mat under mer langvarige møter.

Posten «Kurs» omfatter utgifter til reise, opphold og kursavgift på området tilknyttet
kontrollutvalgets arbeid. Kontrollutvalget har i denne sammenheng vedtatt at medlemmene
Fyhn og Fagerhaug bør gis anledning til adelta på kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen
i begynnelsen av 2022.

Kommunestyret vedtok for i år (2021) et budsjett for kontrollutvalget på totalt kroner kroner
634.800,-. Dette beløpet er lavere enn hva som kan paregnes a vere de faste utgiftene (kroner
645.800,-) som vil påhvile utvalget for 2021, clog er dekning av tapt arbeidsfortjeneste og
skyssgodtgjørelse skjønnsmessig fastsatt.

Forslag til vedtak og budsjett er basert på det ovenstående.

Tromsø, 22.9.2021

Audun Haugan
seniorrådgiver


