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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Kontrollutvalget Øyer 
kommune 

04.10.2021  

 
Budsjett for kontrollutvalget for 2022 
 

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget foreslår kr. 1 326 000,- som total budsjettramme for kontrollutvalgets aktivitet i 
Øyer kommune for 2022, med utgangspunkt i følgende fordeling: 

 Kontrollutvalgets drift     kr. 180 000, 
 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet   kr. 208 000,- 
 Innlandet Revisjon IKS    kr. 938 000,- 

 
 

 
Kari Louise Hovland 
Sekretariatsleder        
 
 
Vedlegg: 

- Forslag til oppdragsavtale for 2022 med IRev IKS 
- Styrevedtak om budsjett for KSI (ettersendes etter styremøtet 28.9.2021)  

Saksframlegg



Bakgrunn: 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 sier at «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.» 
 
I praksis oversendes derfor vedtatt budsjettforslag fra kontrollutvalget til kommunedirektøren 
som innarbeider dette i sitt forslag til samlet budsjett for kommunen som legges fram for 
formannskapet senere i høst. Kontrollutvalgets budsjettforslag blir da en del av formannskapets 
innstilling til kommunestyret. Informasjon om kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal 
legges ved formannskapets innstilling til kommunestyret.  
 
God praksis tilsier at kommunestyret får kontrollutvalgets budsjett til særskilt behandling dersom 
det foreslås en annen budsjettramme for kontrollutvalget enn kontrollutvalgets eget forslag. 
Bakgrunnen for dette er at en eventuell reduksjon av kontrollutvalgets budsjett, foretatt av 
kommunedirektøren og/eller formannskapet (som begge er underlagt tilsyn av kontrollutvalget), 
skal bli realitetsbehandlet i kommunestyret. 
 
Fakta: 
Det er tre områder som skal innarbeides i totalbudsjettet for kontrollutvalget:  

 Kontrollutvalget selv  
 Sekretariatsordningen Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet  
 Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS  

 
Kontrollutvalget behandlet sitt budsjett for 2021 i møtet den 28.10.2020 og foreslo kr. 
1 289 500,- som total budsjettramme for kontrollutvalgets totale aktivitet, med utgangspunkt i 
følgende fordeling:  

 Kontrollutvalgets drift kr. 180 000,-  
 Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet kr. 197 000,-  
 Innlandet Revisjon IKS kr. 912 500,-  

 
Kommunens budsjett ble behandlet av kommunestyret den 3.12.2020. Kontrollutvalgets forslag 
var vedlagt saken, og kontrollutvalget forholder seg til dette.  
 
Regnskapsoversikter utvalget har mottatt i etterkant har vist et budsjett på kr. 1 230 408, se 
vedlegg i sak om statusrapport per 31.8.2021 for kontrollutvalget.  
 
For neste år foreslås en oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS på totalt kr. 938 000,-. 
Økningen skyldes justering av timeprisene, ikke økt omfang av timer.  
 
Styret i Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet har styremøte 28.9 og der foreslås det et budsjett 
for 2022 for sekretariatsamarbeidet på totalt kr. 2 080 000,-. Øyer kommunes andel blir kr. 
208 000,-. Dette vil kunne bekreftes i møtet da styremøte avholdes etter at denne saken sendes 
ut.  



 
Nedenfor følger budsjettforslag for 2022. Budsjett for 2021 og 2020 samt resultat 2020 er tatt 
med for å kunne sammenligne med tidligere år. 
 Forslag 

2022 
Budsjett 

2021 
Budsjett 
2020 KU 

Resultat 
2020 

Kontrollutvalgets 
drift 

180 000 180 000 180 000 78 841 

Sekretariat 208 000 197 000 251 000 174 486 
Revisjon 938 000 912 500 880 160 819 780 
Sum 1 326 000 1 289 500 1 311 160 1 073 107 

 
 
Vurderinger: 
Budsjettforslag for kontrollutvalgets drift:  
Når det gjelder kontrollutvalgets egen drift vises det til at det i 2020 ble bortført kr. 78 841,- 
(mens det i 2019 var bokført kr. 92 868,-) på de kontiene som gjelder kontrollutvalgets drift. 
Regnskapsstatus per i dag viser at det er brukt ca. kr. 26 000,- mot budsjettet på kr. 114 000,- 
(kr. 180 000 i KUs forslag).    
 
Vi legger til grunn de samme arbeidsvilkår for folkevalgte som tidligere: 

 Fast møtegodtgjørelse for leder skal være 4 % av ordførers godtgjørelse. De øvrige 
medlemmene skal ha 1 % av ordførers godtgjørelse pr. møte.  

 I tillegg til fast godtgjørelse får medlemmene av kontrollutvalget en variabel godtgjørelse 
pr. møte.   

 
Sekretariatet mener det er viktig at så mange som mulig får delta på NKRFs 
kontrollutvalgskonferanse 2. - 3.2.2022 på Gardermoen. Disse samlingene gir god opplæring og 
gir som regel god motivasjon for videre arbeid i utvalget.  
 
Siden regnskapsoversikten for kontrollutvalget viser at utvalget ser ut til å være godt innenfor 
budsjett også i 2021, vurderer sekretariatet at utvalget for neste år kan holde sitt budsjett på 
samme nivå, altså ingen økning. Det vil si at utvalget ikke har økt budsjett til egen drift de siste 
to årene.  
 
Budsjettforslag for sekretariatet:  
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene 
Øyer, Lillehammer og Gausdal, samt Innlandet fylkeskommune. Styret i sekretariatet har 
styremøte den 28.9 og det er foreslått en ramme på kr. 2 080 000,- (mot 1 973 000,- i 2021). I 
henhold til kostnadsfordelingen i de vedtektene som p.t. gjelder betyr dette et budsjett for 
sekretariatfunksjonen i 2022 i Øyer kommune på kr. 208 000,-. Protokollen derfra legges ved 
når saken oversendes kommunen.  
 
Vi minner om at fra 2020-2021 ble antall stilinger redusert fra 2 til 1,6 stillinger og Øyer ble 
dermed belastet med i overkant av kr. 50 000 mindre per år.  
 



Budsjettforslag for kjøp av revisjonstjenester:  
Kontrollutvalget er delegert myndighet fra kommunestyret til å inngå årlig oppdragsavtale om 
kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS. Det er særlig innen revisjonsområdet 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll at kontrollutvalget kan påvirke omfanget av og 
innholdet i revisjons arbeid. Revisjonen gjennomfører undersøkelser basert på bestillinger fra 
utvalget. Regnskapsrevisjon er bestemt ut fra selskapsavtale og kommunelov, og 
kontrollutvalget har derfor liten eller ingen påvirkning på omfanget av dette.  
 
Som grunnlag for budsjett 2022 foreligger forslag til oppdragsavtale for 2022 med Innlandet 
Revisjon IKS, se egen sak i dagens møte. Sekretariatet foreslår at avtalen signeres etter at 
budsjett for kommunen er vedtatt i kommunestyret. Oppdragsavtalen har en totalramme på kr. 
938 000,-. Det vil si en økning på 2,8 % fra 2021.  
 
Timeprisene i 2022 for regnskapsrevisjon er kr. 1060,- (kr. 1030,- i 2021) og gjennomsnittlig 
timepris på bestilte tjenester – forvaltningsrevisjon – er kr. 1160,- (kr. 1130,- i 2021).  
 
I forslag til avtale er det totalt 850 timer til revisjonens aktiviteter, slik som i 2021. Dette er fordelt 
med 480 timer til regnskapsrevisjon, attestasjoner, uttalelser og veiledning, 350 timer til 
forvaltningsrevisjon, mindre undersøkelser og selskapskontroll, samt 20 timer til møter. 350 
timer til forvaltningsrevisjon vurderes som et minimum.  
 
Konklusjon: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta det foreslåtte budsjettet for 2022 som legger opp 
til en økning på totalt ca. 2,8%. Dersom kommunestyret vedtar en annen ramme, må utvalget 
revidere sitt budsjett i 2022.  
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