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UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 
SIRDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 
Mandag 28. september 2020 
 
SAK 15/20 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN 2021 

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Sirdal kommune 
for 2021 på kr. 1.526.000. under forutsetning av at representantskapet for 
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS vedtar styrets budsjettforslag. 

 
2. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling og 

innstilling til kommunestyret vedr. budsjett 2021 
 
 
Saksfremstilling:     Saksbehandler: Inger Lise Austrud 

 
Vedlegg: 
1. Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat 
2. Styrebehandlet budsjett for Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 
 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger kommunen å ha en 
forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfatter derfor 
lovpålagte oppgaver. Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovedgrupper; kontrollutvalgets 
utgifter, utgifter til kjøp av revisjonstjenester og til sekretariat. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets Veileder om kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver s. 16, sier bl.a. at: Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett. I budsjettet 
må kontrollutvalget synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til 
revisjonsaktiviteter.  
 
Videre står det noe om hvem som kan gjøre endringer i kontrollutvalgets budsjett: 
Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret.  
 
Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og 
uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om 
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administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for 
eksempel formannskapet eller et hovedutvalg, får innvirkning på tilsynsorganets 
budsjettramme. Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et endret beløp i 
forhold til det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal likevel 
uendret følge det samlede budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved 
budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets 
innstilling til budsjett.  
 
Når det gjelder betaling for tjenester som kjøpes av selskaper/samarbeid, fastsettes 
budsjettet her av representantskapet og av styret, og kan kun endres av disse.  
 

Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag: 
Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra 
saksbehandling til utsending av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold med mer. 
Styret i Agder Sekretariat behandlet budsjettet i møte 22.06.2020. 

 
Fra og med 01.01.2020 ble antall eierkommuner redusert fra 16 til 13 kommuner som 
følge av kommunereformen. I den forbindelse fastsatte styret ny modell for fordeling 
av driftsutgiftene som differensierer utgiftene basert på innbyggertall. Jfr. tabellen 
nedenfor som viser de vedtatte satsene for 2020. 
  
 
Innbyggertall Driftstilskudd 2020 
1 - 3999 Kr. 134.000 
4000 - 6999 Kr. 160.000 
7000 - 9999 Kr. 175.000 
10000 - 19999 Kr. 210.000 
20000 - Kr. 290.000 

 
Totalt sett var det tilnærmet nullvekst i sekretariatets budsjett fra 2019 til 2020.  
 
Ved styrets behandling av budsjettet for 2021 ble det besluttet å holde totalbudsjettet 
uendret også fra 2020 til 2021. I realiteten innebærer dette en realnedgang i budsjettet 
tilsvarende lønns- og prisvekst. Som følge av dette blir det heller ikke noen økning i 
driftstilskuddet for den enkelte deltakerkommune. 
 
For Sirdal kommune betyr det at driftstilskuddet til Agder Sekretariat holdes uendret på kr. 
134.000 
 
Selskapet/samarbeidet må i løpet av inneværende kommunestyreperiode omdannes til et 
kommunalt oppgavefellesskap eller et interkommunalt selskap ihht ny kommunelov. 
 
For nærmere informasjon vises det til vedlagte budsjett for Agder Sekretariat. 
 

Kommunerevisjonen: 
I henhold til lov om interkommunale selskaper § 18 og 20 skal representantskapet vedta 
budsjett for kommende kalenderår og en gang i året vedta selskapets økonomiplan. 
 
Styret har behandlet budsjettet i møte 26. august. Representantskapet skal fastsette 
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budsjettet 6. oktober.  
 
I henhold til selskapsavtalen tilligger det representantskapets myndighet å vedta budsjett 
og 
økonomiplan, herunder å bestemme den nærmere fordeling av utgiftene på den enkelte 
kommune og virksomhet. Vedtatt budsjett/økonomiplan skal oversendes eierne innen 10. 
oktober før budsjettåret for innarbeidelse i deltakerkommunenes årsbudsjett. 
 
Utgiftsfordelingen mellom kommunene er i budsjettåret 2021 endret i forhold til 2020 ut 
fra at konsekvensene fra kommunesammenslåingen i 2020 slår fullt ut for revisjonen i 
2021.  
I tillegg er revisor pålagt nye oppgaver som forenklet etterlevelseskontroll og kontroll av 
premisser i budsjettet. 
 
Budsjettet innebærer 730 timer til regnskapsrevisjon og 300 timer til 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll m.m. 
 
Sirdal kommunes tilskudd til revisjonen foreslås økt fra kr. 1.126.000 i 2020 til kr. 
1.332.000 i 2021, en økning på 18,3%.  

 
For ytterligere informasjon om budsjettet vises til vedlagte utskrift av budsjettsaken. 

 
Kontrollutvalgets utgifter: 

Budsjettet for kontrollarbeidet skal omfatte kontrollutvalgets samlede virksomhet. 
Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til dekning av utvalgets utgifter. 
Denne posten er ment å dekke kurs og opplæring av kontrollutvalgets medlemmer. Det 
er vanlig at ett eller flere medlemmer reiser på den årlige kontrollutvalgskonferansen i 
regi av Norges Kommunerevisorforbund.  
Denne posten er lik fjorårets budsjett.  
 

 
Budsjettforslaget: 

Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på 
• Forrige års budsjettramme 
• Styrebehandlet budsjett for Kommunerevisjonen Vest for 2021 
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2021 

 
 

Tabell: Forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Sirdal kommune 2021 
 Budsjettforslag 2021 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2019 

Tilskudd til 
revisjonsdistrikt 

Kr. 1.332.000 Kr. 1.126.000 Kr. 1.063.000 

Andel av 
sekretariatstjenester 

Kr. 134.000 Kr. 134.000 Kr. 130.000 

Kontrollutvalgets 
utgifter 

Kr. 60.000 Kr. 60.000 Kr. 60.000 

Totalbudsjett Kr. 1.526.000 Kr. 1.320.000 Kr.1.253.000 
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Forslag til vedtak: 
 

1.  Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Sirdal kommune 
for 2021 på kr. 1.526.000. under forutsetning av at representantskapet for 
Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS vedtar styrets budsjettforslag. 

 
2.   Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling og 

innstilling til kommunestyret vedr. budsjett 2021 
 
 
 
Rett utskrift:          
 
 
 
 
Inger Lise Austrud        
Utvalgssekretær       
 
 
Utskrift sendt elektronisk til:  Postmottak, ordfører, rådmann, økonomisjef, revisor 
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