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Orientering om Tynset kommunes vedtatte budsjett for 2022 med
økonomiplan for 2022 - 2025
Saksdokumenter:
-

Kommunedirektørens kommentarer 2022-2025, vedlagt
Vedtatt virksomhetsplan 2022-2025
Virksomhetsplan 2022- 2025

Hentet fra www.tynset.kommune.no/forsiden/vedtatt-virksomhetsplan-2022-2025/

Saksframlegg:
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget
føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.
For å få bedre innblikk i den kommunale virksomheten ber kontrollutvalget
administrasjonen om å orientere om ulike områder. Dette bidrar til kunnskap og bedre
grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av ressurser til tilsynsarbeid.
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med økonomiforvaltninga, og kontroll- og
revisjonsforskriftens § 3 sier noe om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon.
Kontrollutvalget skal bl.a. uttale seg om kontrollutvalgets årsmelding og regnskap. For å
bli bedre kjent med utgangspunktet for regnskapet og aktivitetene som gjennomføres
som følge av budsjettvedtaket, så ønsker kontrollutvalget en orientering om Tynset
kommune sitt vedtatte budsjett for 2022. Dette ble lagt inn som en av aktivitetene i
årshjulet for 2022.
Saksvurdering:
Kommunedirektøren har takket ja til kontrollutvalgets forespørsel om å orientere om
budsjett for 2022 og økonomiplan 2022 – 2025.
På Tynset kommune sin hjemmeside er vedtatt virksomhetsplan for 2022 – 2025 lagt ut
på en egen side, og det er inndelt ulike faner som f.eks. befolkningsutvikling,
økonomiske forutsetninger, budsjettramme fordeling, osv. En lenke til denne siden er
lagt ved under saksdokumenter (øverst på siden).
Kommunedirektørens kommentarer gir en kort oversikt over bakgrunn for innretningen
av budsjettet, og er vedlagt.
Kontrollutvalget kan etterspørre be om å få en innsikt i hvilke finansielle måltall som er
vedtatt siden det er informasjon som regnskapet måles opp mot når det skal avlegges.
Kontrollutvalget må på bakgrunn av det som legges frem vurdere om de tar saken til
orientering eller om de ønsker andre alternativer.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen om Tynset kommunes vedtatte budsjett for 2022 med
økonomiplan 2022 - 2025 til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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