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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok. 20/00237-2 
Saksbehandler Mona Moengen 

Budsjett 2021 for kontrollarbeidet i Aurskog-Høland kommune 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 08.09.2020 36/20 

Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune har behandlet saken i møte 
08.09.2020 sak 36/20 

Møtebehandling 

Votering 
Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 1 796 000 bevilges som budsjettramme 2021

for kontrollarbeidet.

Budsjett 2021 

Kontrollutvalget   188 000 

Sekretariatet   223 000* 

Revisjonen 1 385 000* 

Sum for kontrollarbeidet 1 796 000 

2. Kontrollutvalgets oversender saken til kommunedirektøren for videre behandling i

formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger

formannskapets innstilling til kommunestyret.
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BUDSJETT 2021 FOR KONTROLLARBEIDET I AURSKOG-HØLAND 
KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 1 796 000 bevilges som budsjettramme 2021 for 

kontrollarbeidet.  

 Budsjett 2021 

Kontrollutvalget   188 000  

Sekretariatet   223 000* 

Revisjonen 1 385 000* 

Sum for kontrollarbeidet 1 796 000 

 

2. Kontrollutvalgets oversender saken til kommunedirektøren for videre behandling i 

formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
Vedlegg:  
Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 – Romerike Revisjon IKS 

 
Saksframstilling: 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 skal kontrollutvalget utarbeide forslag 
til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til 
budsjettramme for kontrollarbeidet skal følge formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet, sekretariats-
funksjonen og revisjonen.  
 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 
Disse postene består av kontrollutvalgets godtgjørelser og andre driftsutgifter. Det er 
også budsjettert for kurs/opplæring og uforutsette oppgaver. Utgiftene til 
kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelse på kurs/opplæring. For 2021 
legges det til grunn 7 møter. 
 
Utregningen av møtegodtgjørelse for kontrollutvalgets medlemmer er basert på 
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter (som er til behandling i 
kommunestyret 7.9.2020). For 2021 utgjør møtegodtgjørelsen: 
 
 

Funksjon Pr. møte Årlig Sum 
Utvalgets leder  49 400 49 400 
Utvalgets medlemmer 
(xx) 

1482 41 496 41 496 
Til sammen   90 896 
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Kurs og opplæring består av den årlige kontrollutvalgskonferansen, hvor det er tatt 
høyde for at alle medlemmene skal kunne delta. I tillegg inngår det i summen annen 
opplæring, som f.eks. en dagsamling. Totalt utgjør dette 50 000 kroner.  
 
I tillegg er det lagt inn kr 20 000 til uforutsette oppgaver. Det er viktig for 
kontrollutvalget at det i budsjettet tas høyde for at det kan oppstå uforutsette 
situasjoner, slik som for eksempel henvendelser fra innbyggere, mediesaker og 
mistanke om misligheter, som må følges opp.   
 
Sekretariatsfunksjonen  
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS startet opp 1.7.2020, og Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS har gått inn i her. Representantskapet i selskapet skal 
vedta en ramme for virksomheten, og dette blir etter planen behandlet i 
representantskapets møte i november. Foreløpig foreligger kun administrativt forslag 
som vil bli forelagt selskapets styre (som velges i representantskapets møte 
10.9.2020). For Aurskog-Høland kommune utgjør budsjettet 223 000 kroner for 2021.  
 
Dersom det skulle bli noen endringer i budsjettet for Viken kontrollutvalgssekretariat 
IKS og Aurskog-Høland kommunes andel i forbindelse med representantskapets 
behandling, vil sekretariatet informere om dette. 
 
Revisjonen 
Budsjettet til Romerike Revisjon IKS har en total ramme på kr 27 378 000. Tilskuddet 
fra kommunene utgjør samlet kr 20 706 000. Aurskog-Hølands andel av dette er på 
kr 1 385 000. 
 
Det vedlagte budsjett er styrets forslag. Representantskapet behandler budsjettet 
den 24. september 2020. 
 
Dersom det skulle bli endringer i budsjettene for Romerike Revisjon IKS ved 
representantskapsbehandlingen vil kommunen bli informert om det. 
 
Totalt 
Det samlede forslaget er som følger: 
 

 Poster Budsjett 

2021 

Kontrollutvalget Godtgjørelser mv. kontrollutvalget     90 000 

 Arbeidsgiveravgift (14,1 %)     13 000 

 Møteutgifter (lokaler, servering ...)     15 000 

 Kurs og opplæring     50 000 

 Uforutsette oppgaver – disponibelt 
for kontrollutvalget 

    20 000 

Sum Kontrollutvalget     188 000  

Sekretariatet    223 000* 

Revisjonen  1 385 000* 

  1796 000 
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* Ikke behandlet i representantskapet 

 
 
 
 

RETT UTSKRIFT 
DATO 9.september.2020 
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