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Budsjettforslag 2022 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Rennebu
kommune
Saksdokumenter:
- Forslag til budsjett 2022, vedlegg 1
- Regnskapsrapport for 2020, vedlegg 2
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 om budsjett for kontroll,
tilsyn og revisjon for 2022 i Rennebu kommune.
Det er også lagt ved en oversikt over regnskap for 2020, for å kunne sammenligne mot
budsjettet.
Saksopplysninger:
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i
Rennebu kommune for 2022. 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 foreslått og (foreløpig) 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 å synliggjøre kostnadene innen kontroll, tilsyn og revisjon eksplisitt.
Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå
kommunen ligger på. Budsjettet bygger på gjeldende reglement for godtgjørelse til
folkevalgte i Rennebu kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Rennebu
kommune og Kontrollutvalg Fjell IKS tatt høyde for 5(+1) kontrollutvalgsmøter i året, og
kommunen har vedtatt at det er 5 medlemmer i kontrollutvalget.
Regnskapet viser at det er forbrukt halvparten i 2020 enn det var budsjettert med. Dette
kan skyldes at det har vært færre deltakere på en del av møtene og at noen av møtene
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møtegodtgjørelsen bygger på gjeldende reglement for godtgjøring og antall valgte
medlemmer.
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.
Det er av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med
kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s
kontrollutvalgskonferanse i februar 2022 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s
(Forum for kontroll og tilsyn) fagkonferanse i juni 2022. 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.
På grunn av koronasituasjonen har det blitt få muligheter til kursing, og det er derfor
brukt færre midler for 2020 og 2021 enn budsjettert. Siden det nå ser ut til at det vil bli
flere digitale kurstilbud, foreslås det å justere posten for kursing ned med kr 10000,- fra i
fjor.
Sekretariat og revisjon: Rennebu kommune har valgt å delta i to interkommunale
selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og revisjonsoppgavene. Revisjon Midt-Norge SA tar
seg av revisjonsoppgavene og Kontrollutvalg Fjell IKS har sekretariatsoppgavene. For
begge disse selskapene er det representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og
fordelingen av utgiftene på medlemskommunene. Budsjettsummen for
sekretariatstjenester er ikke endelig vedtatt. Det foreslåtte beløpet er daglig leders
innstilling til styret, og bygger på det kan gjennomføres 6 møter i året.
Representantskapet gjør endelig vedtak i september 2022.
Når det gjelder revisjonstjenesten har sekretariatet fått årsmøtets vedtak.
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. Det vil si at innstillingen skal legges ved når budsjettet oversendes fra
kommunedirektøren til formannskapet og likedan fra formannskapet til kommunestyret.
Saksvurdering:
Kommunestyret vedtar den totale rammen for kontroll, tilsyn og revisjon. Etter
sekretariatets vurdering er det ønskelig med en ramme på kr 789 880 for kontroll, tilsyn
og revisjon for Rennebu kommune for 2022. Det er en økning på 1 % fra 2021.
Forslag til innstilling:
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Rennebu
kommune for 2022 på kr 789 880.
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via
formannskapet.
Behandling:
Sekretariatet gikk gjennom forslag til budsjett, og utvalget diskuterte saken.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Rennebu
kommune for 2022 på kr 789 880.
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formannskapet.
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