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KONTROLLUTVALGSAK 24121. BUDSJETTRAMME KONTROLL OG TILSYN
2022
Kontrolluwalget i Bals$ord kommune har i møte 14.09.2021truffet slikt vedtak i ovemevnte
sak:

L

Budsjettramme

for kontroll og

tilsyn

sammen kT 1.228.000,- før lønns- og prisjusteringer
virlrsomhet og eventuelle andre politiske vedtøk.

2.

netto driftsutgifter på til
for kontrollutvalgets egen

for 2022 vedtas med

Kontrollutvalgets þrslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
slral þlge formannskapets samlede budsjettinnstilling til lcommunestyret.

Vedlagt følger saksfremlegget i sak 24121.
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BUDSJETTRAMME 2O2I _ KONTROLL OG TILSYN _ BALSFJORI)
KOMMUNE
Innstilling til vedtak:

l.

Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 1.228.000,- 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 føl ge formannskapets samlede budsj ettinnstil ling ti I kommunestyret.

Saken gielder:
Kontrolluwalgets forslag til budsjett for 2022 for kontroll og tilsyn

-

Balsfiord kommune.

Vedlegg til saken:
A: Trykte vedlegg:
B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

kontrollutvalg og revisjon i kommuner og fflkeskommuner $ 2
Kontrollutvalgets rolle í fastsettelsen av budsjett for kontrollarbeid - fastsetter
framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede

Forskrift

om

virksomhet. Paragrafen lyder slik:

Kontrollutvalget skal utarbeide þrslag tíl budsjett þr kontrollarbeidet i lcommunen
eller fylkeskommunen. Forsløget skal følge ínnstillingen til årsbudsiettet etter
kornmuneloven $ I4-3 tredie ledd til kommunestyret ellerfylkestinget.
kommunelovens $ l4-3 tredje ledd fremgår det at formannskapet innstiller
økonomiplan, årsbudsj ett, årsregnskap og årsberetning.

I

til vedtak om

2

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2. tÍgave
utgitt 2015, side l6:
Budsjettforslagfra 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, þr eksempel
formannskapet eller adntinistrasjonsuMalget, Jär innvirkning på tilsynorganets
budsjettramme.

Formannskapet kan lilarcl, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det
kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret
følge det santlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kontntunestyret ved
budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets þrslag og
formannskapets innstilling til budsj ett.

Budsjettforslaget

skal dekke både

sekretari atsfunksj on en o g kj øp av revi

Post

sj

kontrollutvalgets

egen virksomhet inkl

onstj en ester.

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Møtegodþjørelse

52 000

52 000

Tapt arbeidsfortjeneste

10 000

10 000

3 000

3 000

Kurs, konferanser, opplæring mv.

50 000

50 000

Reiseutgifter

30 000

30 000

Arbeidsgileravgift

4 000

4 000

Kjøp av ljenester til revisjon

850 000

870 000

Kjøp av sekretariats$enester

203 000

209 000

Møteutgifter/kontorutgifter

Diwrse utqifter
Sum utqifter

*

1202000

1228000

Budsjettallene for 2021 er brukt slik de fremstår i kontrolluwalgsak3Tl20.

Kommentarer:
Fast godtgjørelser for medlemmene er satt opp i henhold
godtgjørelsesreglementi. Det er tatt høyde for 6 møter i 2021.

til Balsford kommunes eget

Posten for tapt arbeidsfordeneste er stipulert.

Balsfiord kommune - Regulativ for godtgjøring til kommunale tillitsmenn, sist vedtatt av kommunestyret i
møte 6.12.2018, sak 109/18, og er gieldende fra 1.7 .2019
Kapittel Møtegodtglørelse, punkt a): ....og kontrollutvalgets leder tilstås en årlig godtgjøring på kr 10000,- og en
godtgjørelse pâ0,1o/o av ordførerens godtgiøring - pr møtelbefaring.
Kapittel Møtegodtglørelse, punkt e): Medlemmer av Kontrolluñalget utbetales en årlig godtgiøring på kr 4000,og en godtglørelse på 0,1%o av ordførers godtgjøring, - pr møtelbefaring.
Kapittel Tapt arbeidsfordeneste, punkt d): Sats for ulegitimert tapt arbeidsfortjenestc settes til kr 1500,I punkt c) fremgår det at legitimert tapt arbeidsfortjeneste erstattes i henhold til fremlagt dokumentasjon. %
parten hvis møtet varer halv dag. Beløpsgrense kr 4000,-.
¡

3

Opplæring/kurs/konferanser omfatter utgifter til opplæring og oppdateringer på områder
tnyttet tifkontrolluwalgets arbeid. Det er tatt høyde for at alle medlemmene kan delta på den
årlige kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund.
Når det gielder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått
deflator faZ,l %. KomRev NORD foretar regulering etter faktisk deflator ved fakturering2.
halvår (faktgrering for l. halvår 2021 skjer etter budsjettert deflator, dvs. 2,7 Vo. Denne
fakturering blir dermed som en a-konto fakturering som etterberegnes etter reell deflator i
auguslseptember).
Honoraret

til K-Sekret

ariateter prisjustert den samme deflator, dvs.2,7

o/o.

i

sekretariatsdenester for kontrollutvalget og revisjonsdenester er henhold til
prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og
har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Kjøp av

Tromsø, den 4. september 2021

Audun Haugan
seniorrådgiver

