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KONTROLLUTVALGETS SAK 18/21: BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL OG 

TILSYN 2021 – IBESTAD KOMMUNE 

 

Kontrollutvalget protokollerte følgende i møte 28.9.2021 under behandlingen av sak 18/21: 

 

«Innstilling: 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen 

kr. 594 000,- 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 

følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.   

 

3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2, samt  kommentarer i 

Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015 s.16, for behandling 

av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som 

beskrevet her. 

 

Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen 

kr. 594 000,- 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 

følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.   

 

3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2, samt  kommentarer i 

Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2015 s.16, for behandling 

av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som 

beskrevet her.» 

 

Utskrift av møteprotokollen oversendes for oppfølging, jfr. vedtakets pkt. 2.   
 



2 

 

Vi vil i oversendelsen gjøre oppmerksom på punkt 3 i vedtaket.  Behandlingsmåten 

beskrives nærmere i saksfremlegget i kontrollutvalgssak 18/21. 

 

./. Vedlagt følger saksframlegget til kontrollutvalget. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Tage Karlsen 

seniorrådgiver 

 

 

 

 

 

 

 


