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Budsjett for kontrollutvalget 2018 med økonomiplan 2019-

2021  
 

 
 
Kontrollutvalget i Hitra kommune behandlet i sak 20/17 kontrollutvalgets budsjett for 

2018 med økonomiplan 2019-2021. Utvalget fattet følgende vedtak: 
 
Korrigert forslag til budsjett for kontrollutvalget 2018 og økonomiplan 2018-2021 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg skal kontrollutvalgets forslag til budsjett følge 
formannskapets innstilling til kommunestyret. Jeg ber om at kontrollutvalgets forslag 

til budsjett legges fram for formannskapet ved behandlingen av kommunes budsjett, 
og at det følger som vedlegg til kommunestyrets behandling. Det bør gå fram av 
innstillingen fra formannskapet om kontrollutvalgets budsjettforslag er tatt til følge. 

 
 
 

 
Med hilsen 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 

 
 
Torbjørn Berglann 

rådgiver 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 

 
Vedlegg 
Korrigert budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021  
 

 
 

 

 
  



  

Budsjett for kontrollutvalget 2018 med økonomiplan 

2019-2021  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 04.09.2017 20/17 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 15/108 - 18 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2018 og økonomiplan 2018-2021 oversendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
Vedlegg 

Detaljert budsjett for kontrollutvalget 2018 med økonomiplan 2019-2021 

 

 
Behandling: 
Sekretariatet la fram budsjettforslaget. Godtgjørelsen til leder ble justert i henhold til 

kommunens satser, skyssgodtgjørelsen ble justert ned i samsvar med denne. 

Omforent forslag lagt fram i møtet: 

Korrigert forslag til budsjett for kontrollutvalget 2018 og økonomiplan 2018-2021 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

 
Vedtak: 

Korrigert forslag til budsjett for kontrollutvalget 2018 og økonomiplan 2018-2021 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

 
 

Saksutredning 
Etter bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget utarbeide 
forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets 

forslag til budsjettramme skal følge formannskapets budsjettinnstilling til 
kommunestyret. 

Revisjons- og sekretariatstjenester 

Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester utgjør hoveddelen av 



kontrollutvalgets budsjett. 2018 vil være det første driftsåret både for nytt 
revisjonsselskap og sammenslått sekretariat. For det nye Konsek Trøndelag IKS 

vedtas honoraret for 2018 i representantskapet 28. august, budsjettforslaget er 
basert på styrets innstilling. Økonomiplantallene er basert på en framskriving ut fra 
de prinsippene skissert i sammenslåingsdokumentet. 

Ledelsen i dagens revisjonsselskap opplyser om at det ikke vil bli vedtatt noe nytt 
budsjett for 2018. I sammenslåingsdokumentet er det imidlertid presisert at 
honorarene i det nye revisjonsselskapet skal videreføres på dagens nivå. Budsjettet 

og økonomiplanen er derfor basert på vedtatt økonomiplan for Revisjon Midt-Norge 
IKS i 2016. 

Drift av kontrollutvalget 

Det er tatt høyde for 6 møter i kontrollutvalget per år. Kontrollutvalgets medlemmer 
kan kreve tapt arbeidsfortjeneste, budsjettet for dette er basert på erfaringstall. For 
øvrige utgifter til kontrollutvalgets drift er budsjettet basert på erfaringstall. 

 
 
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 

Sekretariatet foreslår følgende budsjett og økonomiplan for perioden: 

   Budsjett-
forslag 

2018  

 Øk.plan 
2019  

 Øk.plan 
2020  

 Øk.plan 
2021  

 Kontrollutvalget       167 000       167 000       167 000       167 000  

 Sekretariatstjenester       257 500       269 000       280 000       289 000  

 Revisjon       750 000       780 000       812 000       845 000  

Sum driftsutgifter   1 174 500    1 216 000    1 259 000    1 301 000  
 

 
 
 


