
   Vedlegg 3 A 
 
 
 

Hitra kommune 
May Hårstad Lian 
Rådhuset 
7240 HITRA 

Vår saksbehandler: Torbjørn Brandt, tlf.  930 65 722 
E-post: torbjorn.brandt@konsek.no 

Deres ref.: 
Vår ref.: 2020000163-7 

Oppgis ved alle henvendelser 
Vår dato: 18.09.2020 

 
 

Forslag til budsjett for 2021 med økonomiplan for 2022-2024 for 
kontrollarbeidet i Hitra kommune 
Kontrollutvalget i Hitra kommune behandlet i sak 37/20 forslag til budsjett for 2021 med 
økonomiplan for 2022-2024 for kontrollarbeidet i Hitra kommune. 
Kontrollutvalget vedtok følgende (se uthevet tekst): 

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2021 med økonomiplan for 2022 – 
2024. 

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet 
for 2021 til behandling i kommunstyret. 

 
Vedlagt dette oversendelsesbrevet følger selve budsjettforslag samt særutskrift fra møteboken. 

 
Ber om at budsjett for kontrollarbeidet legges frem uendret og at det følger formannskapets 
innstilling til årsbudsjettet for 2021 til behandling i kommunstyret. 

 
Om det er noen spørsmål i denne forbindelse, ring 930 65 722 eller send e-post til 
torbjorn.brandt@konsek.no 

 
På forhånd takk. 

 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 

 
 

Torbjørn Brandt 
seniorrådgiver 

 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 

 
Vedlegg 
0014 Vedlegg - Budsjettforslag 2021 med økonomiplan 2022-2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Kongensgt. 9 
7013 Trondheim 
post@konsek.no 

Telefon: 468 51 950 
Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475
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Forslag til budsjett for 2021 med økonomiplan for 2022- 
2024 for kontrollarbeidet i Hitra kommune  
 

Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 07.09.2020 37/20 

 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/163 - 5 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2021 med økonomiplan for 2022 – 
2024. 

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet for 
2021 til behandling i kommunstyret. 

 
Vedlegg 
Budsjettforslag 2021 med økonomiplan 2022-2024 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2021 med økonomiplan for 2022 – 
2024. 

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapets innstilling til årsbudsjettet for 
2021 til behandling i kommunstyret. 

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal utarbeide et forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget 
skal følge innstillingen til årsbudsjettet til kommunestyret, jf. kommuneloven § 14-3 tredje ledd 
og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. 

Budsjettet dekker tre typer utgifter: 

• Lønn og godtgjøring til kontrollutvalgets medlemmer. 
• Kontrollutvalgets egen drift. 
• Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge SA. 

Lønnsutgiftene dekker godtgjøring av utvalgets medlemmer og følger av kommunes vedtatte 
reglement for godtgjøring. 

Driftsutgiftene til kontrollutvalget består i hovedsak av utgifter til konferanser, faglige samlinger, 
kontingenter og medlemskap. 

Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester utgjør i det aller vesentligste ressursbehovet for 
kontrollarbeidet i kommunen. Sekretariatsfunksjonen utøves av Konsek Trøndelag IKS. 
Revisjonstjenester leveres av Revisjon Midt-Norge SA. Honoraret til Konsek Trøndelag IKS ble 
vedtatt i representantskapet 28. april 2020. Honoraret til revisjon blir vedtatt i oktober, det er 
derfor benyttet kun tall fra vedtatt økonomiplan for Revisjon Midt-Norge SA. Erfaringsmessig 
blir stipulert honorar i økonomiplanen ikke endret ved endelig behandling i årsmøtet. 
Vurdering og konklusjon 
Budsjettforslaget gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i 
kommende år. Budsjettforslaget skal gi tilfredsstillende ressursramme for kontrollarbeidet i 
kommunen. 

Kontrollutvalgets kan vedta det vedlagte budsjettforslaget for 2021 med økonomiplan for 2022- 
2024.  


	Kontrollutvalget i Hitra kommune behandlet i sak 37/20 forslag til budsjett for 2021 med økonomiplan for 2022-2024 for kontrollarbeidet i Hitra kommune.
	Med hilsen
	Forslag til vedtak
	Behandling:
	Vedtak:
	Saksopplysninger
	Vurdering og konklusjon


