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Sak Åm-51/22 Budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet 2023 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Åmot kontrollutvalg 2019-2023 13.10.2022 51/22 

 
 

Åmot kontrollutvalg 2019-2023 har behandlet saken i møte 13.10.2022 sak 51/22 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig. 
 
Vedtak  

• Vedlagt budsjett med en ramme på kr 1 428 000,- oversendes kommunestyret 
som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Åmot 
kommune 2023. 

• Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 
budsjettet for Åmot kommune 2023. 
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1 Arnot kontrollutvalg 2019-2023

Møtedato Saknr
13.10.2022 51/22

Arnot kontrollutvalg 2019-2023 har behandlet saken i møte 13.10.2022 sak 51/22

Møtebehandling

Votering
Det ble ikke fremmet annet forslag til vedtak, vedtaket var enstemmig.

Vedtak
• Vedlagt budsjett med en ramme på kr 1 428 000,- oversendes kommunestyret

som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Arnot
kommune 2023.

• Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende
budsjettet for Arnot kommune 2023.
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SAK ÅM-51/22 BUDSJETT FOR KONTROLL- OG 
REVISJONSARBEIDET 2023 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 

• Vedlagt budsjett med en ramme på kr 1 428 000,- oversendes kommunestyret 
som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Åmot 
kommune 2023. 

• Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 
budsjettet for Åmot kommune 2023. 

 
Vedlegg:  
Budsjett kontrollutvalget 2023 
 
Saksframstilling: 
 
Det er verdt å merke seg kommentarene til forskriften § 2, hvor det står følgende: «At 
forslaget skal følge innstillingen betyr også at kommunedirektøren ikke har 
adgang til å gjøre endringer i dette forslaget underveis i prosessen».  
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalget og revisjon, kapittel 1 § 2, skal 
kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for 
sekretærfunksjonen, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og regnskapsrevisjonen.  
 
Politisk virksomhet  
Det er lagt inn en reduksjon på kr 3 000,- nå kr 137 000,-. 
 
Regnskapsrevisjon 
Budsjettet for Revisjon Øst IKS vedtas av representantskapet i selskapet. I dette 
budsjettforslaget er timeforslaget i Åmot kommune anslått til å ligge på 675. Dette gir 
et revisjonshonorar på kr 742 500,-. 
 
Budsjettet omfatter timeforbruk på områdene:  
 
Revisjon av kommunens årsregnskap 475  
Attestasjoner og revisjonsuttalelser 125  
Veiledning/bistand 50  
Forenklet etterlevelseskontroll 25  
Møter i kontrollutvalg og kommunestyre 50  
 
Bestilte mindre undersøkelser  
Det er lagt inn 25 timer for mindre undersøkelser.  
 
Forvaltningsrevisjon  
I oppdragsavtalen med Revisjon Øst IKS er det lagt inn kr 220 000,- til 
forvaltningsrevisjon, 200 timer.  

SAK ÅM-51/22 BUDSJETT FOR KONTROLL- OG
REVISJONSARBEIDET 2023

Forslag til vedtak/innstilling:
• Vedlagt budsjett med en ramme på kr 1 428 000,- oversendes kommunestyret

som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Arnot
kommune 2023.

• Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende
budsjettet for Arnot kommune 2023.

Vedlegg:
Budsjett kontrollutvalget 2023

Saksframstilling:

Det er verdt å merke seg kommentarene til forskriften § 2, hvor det står følgende: «At
forslaget skal følge innstillingen betyr også at kommunedirektøren ikke har
adgang til å gjøre endringer i dette forslaget underveis i prosessen».

I henhold til forskrift om kontrollutvalget og revisjon, kapittel 1 § 2, skal
kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for
sekretærfunksjonen, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og regnskapsrevisjonen.

Politisk virksomhet
Det er lagt inn en reduksjon på kr 3 000,- nå kr 137 000,-.

Regnskapsrevisjon
Budsjettet for Revisjon Øst IKS vedtas av representantskapet i selskapet. I dette
budsjettforslaget er timeforslaget i Arnot kommune anslått til å ligge på 675. Dette gir
et revisjonshonorar på kr 742 500,-.

Budsjettet omfatter timeforbruk på områdene:

Revisjon av kommunens årsregnskap 475
Attestasjoner og revisjonsuttalelser 125
Veiledning/bistand 50
Forenklet etterlevelseskontroll 25
Møter i kontrollutvalg og kommunestyre 50

Bestilte mindre undersøkelser
Det er lagt inn 25 timer for mindre undersøkelser.

Forvaltningsrevisjon
I oppdragsavtalen med Revisjon Øst IKS er det lagt inn kr 220 000,- til
forvaltningsrevisjon, 200 timer.
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Det legges fram forslag til valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt for kontrollutvalget. 
 
Eierskapskontroll  
Det er lagt inn 25 timer for eierskapskontroll.  
 
Sekretariat for kontrollutvalget  
Dette er et samarbeid mellom Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot, Eidskog, 
Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør Odal, Våler og Åsnes kommuner.  
 
Driftsutgiftene i Konsek Øst IKS har fordelingsnøkkel 40 % etter innbyggertall, mens 
60 % er fordelt likt i budsjettsammenheng, men blir avregnet etter medgått tid i 
etterkant.  
 
I budsjettet for 2023 er Åmot kommunes andel kr 218 000,-. 
 
Konklusjon  
Forslag for budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Åmot kommune for 2023: 
Politisk virksomhet kr 137 000,-  
Regnskapsrevisjon kr 742 500,-  
Mindre undersøkelser kr 27 500,-  
Forvaltningsrevisjon kr 220 000,-  
Eierskapskontroll kr 27 500,-  
Møter i kontrollutvalg og kommunestyrer kr 55 000,-  
Sekretariat for kontrollutvalget kr 218 000,- 

 
 

RETT UTSKRIFT 
DATO 13.oktober.2022 

Kristin Moe 

Det legges fram forslag til valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt for kontrollutvalget.

Eierskapskontroll
Det er lagt inn 25 timer for eierskapskontroll.

Sekretariat for kontrollutvalget
Dette er et samarbeid mellom Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Arnot, Eidskog,
Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør Odal, Våler og Åsnes kommuner.

Driftsutgiftene i Konsek Øst IKS har fordelingsnøkkel 40 % etter innbyggertall, mens
60 % er fordelt likt i budsjettsammenheng, men blir avregnet etter medgått tid i
etterkant.

I budsjettet for 2023 er Arnot kommunes andel kr 218 000,-.

Konklusjon
Forslag for budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Arnot kommune for 2023:
Politisk virksomhet kr 137 000,-
Regnskapsrevisjon kr 742 500,-
Mindre undersøkelser kr 27 500,-
Forvaltningsrevisjon kr 220 000,-
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