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Gunn Marith Homme

Fra: Steinar Risinggård <Steinar.Risinggard@e-h.kommune.no>

Sendt: 8. oktober 2014 13:18

Til: 'Agder Sekretariat, Kjell Ivar Hommen'

Emne: VS: Budsjett for revisjon og tilsyn 2015

Til info 

  

Med vennlig hilsen 
  
Steinar Risinggård 
revisjonssjef 
_____________________________________________ 

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 
- Bykle-Valle-Bygland-Evje og Hornnes-Iveland - 

Evjemoen 
4735 EVJE 
  
Mobil: +47 916 31 468 
  
e-post: srisinggard@e-h.kommune.no  
  
  

Denne e-posten er kun beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til, og kan inneholde taushetsbelagt informasjon. 
Dersom e-posten er sendt feil, bes du informere avsender og slette e-posten og eventuelle vedlegg. 
Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig. 
 
This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is addressed and may contain confidential information. 
If you are not the intended recipient, please notify the sender and then delete the e-mail and any attachments transmitted with it from your system. 
Any use of the information in the e-mail and any attachments is in such case strictly prohibited. 
 
Setesdal revisjonsdistrikt IKS Mobil (+47) 916 31 468 
E-post/E-mail: s.risinggard@e-h.kommune.no 

  

Fra: Steinar Risinggård  
Sendt: 8. oktober 2014 13:10 
Til: 'Agder Sekretariat, Kjell Ivar Hommen' 
Emne: VS: Budsjett for revisjon og tilsyn 2015 

  

Etter at deflator i fremlagt forslag til statsbudsjett for 2015 er offentliggjort i dag kl. 10:00 fremgår det at deflatoren  er 

anslått til 3%. Dette gir følgende fordeling av revisjonsutgifter for 2015 pr. kommune: 

  

Iveland kommune                          525.568 

Evje & Hornnes kommune         925.034 

Bygland kommune                         464.865 

Valle kommune                                              585.043 

Bykle kommune                              556.568 

  

I tillegg vedtok representantskapet 19. juni 2014: 

  
Representantskapets vedtak: 
  



2

Styret anbefaler at revisjonen i framtiden fakturerer følgende arbeidsoppgaver etter medgått tid: 
  

• Særattestasjoner 

• Møtedeltagelse som ikke er en del av revisjonshandlingene 

• Rapportering til kontrollutvalgene, utover det som følger av forskrift og god kommunal revisjonsskikk 

• Tilleggsarbeid i forbindelse med misligheter 

• Revisjon av 
o Pasientregnskaper 
o Kirkeregnskaper  
o Legater 

• Bistand/rådgivning – (herav bistand med mangler/dokumentasjon av kommuneregnskapet) 

• m.m. 
  
Arbeidet faktureres til selvkost som pr. dato utgjør ca. kr. 650,- pr. time. Timesatsen reguleres hvert år i henhold til gjeldende selvkost. 

  

Denne faktureringen er i budsjettet for 2015 anslått til kr. 252.000,- og vil bli belastet den enkelte kommune i henhold 

til bestillinger og påløpte timer. 

  

  

Med vennlig hilsen 
  
Steinar Risinggård 
revisjonssjef 
_____________________________________________ 

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 
- Bykle-Valle-Bygland-Evje og Hornnes-Iveland - 

Evjemoen 
4735 EVJE 
  
Mobil: +47 916 31 468 
  
e-post: srisinggard@e-h.kommune.no  
  

  

Med vennlig hilsen 
  
Steinar Risinggård 
revisjonssjef 
_____________________________________________ 

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 
- Bykle-Valle-Bygland-Evje og Hornnes-Iveland - 

Evjemoen 
4735 EVJE 
  
Mobil: +47 916 31 468 
  
e-post: srisinggard@e-h.kommune.no  
  
  

Denne e-posten er kun beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til, og kan inneholde taushetsbelagt informasjon. 
Dersom e-posten er sendt feil, bes du informere avsender og slette e-posten og eventuelle vedlegg. 
Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig. 
 
This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is addressed and may contain confidential information. 
If you are not the intended recipient, please notify the sender and then delete the e-mail and any attachments transmitted with it from your system. 
Any use of the information in the e-mail and any attachments is in such case strictly prohibited. 
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Setesdal revisjonsdistrikt IKS Mobil (+47) 916 31 468 
E-post/E-mail: s.risinggard@e-h.kommune.no 

  

Fra: Steinar Risinggård  
Sendt: 8. oktober 2014 11:03 
Til: 'Agder Sekretariat, Kjell Ivar Hommen' 
Emne: Budsjett for revisjon og tilsyn 2015 

  

Etter at deflator i fremlagt forslag til statsbudsjett for 2015 er offentliggjort i dag kl. 10:00 fremgår det at deflatoren  er 

anslått til 2,9%. Dette gir følgende fordeling av revisjonsutgifter for 2015 pr. kommune: 

  

Iveland kommune                          525.058 

Evje & Hornnes kommune         924.136 

Bygland kommune                         464.414 

Valle kommune                                              584.475 

Bykle kommune                              556.028 

  

I tillegg vedtok representantskapet 19. juni 2014: 

  
Representantskapets vedtak: 
  
Styret anbefaler at revisjonen i framtiden fakturerer følgende arbeidsoppgaver etter medgått tid: 
  

• Særattestasjoner 

• Møtedeltagelse som ikke er en del av revisjonshandlingene 

• Rapportering til kontrollutvalgene, utover det som følger av forskrift og god kommunal revisjonsskikk 

• Tilleggsarbeid i forbindelse med misligheter 

• Revisjon av 
o Pasientregnskaper 
o Kirkeregnskaper  
o Legater 

• Bistand/rådgivning – (herav bistand med mangler/dokumentasjon av kommuneregnskapet) 

• m.m. 
  
Arbeidet faktureres til selvkost som pr. dato utgjør ca. kr. 650,- pr. time. Timesatsen reguleres hvert år i henhold til gjeldende selvkost. 

  

Denne faktureringen er i budsjettet for 2015 anslått til kr. 252.000,- og vil bli belastet den enkelte kommune i henhold 

til bestillinger og påløpte timer. 

  

  

Med vennlig hilsen 
  
Steinar Risinggård 
revisjonssjef 
_____________________________________________ 

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 
- Bykle-Valle-Bygland-Evje og Hornnes-Iveland - 

Evjemoen 
4735 EVJE 
  
Mobil: +47 916 31 468 
  
e-post: srisinggard@e-h.kommune.no  
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Denne e-posten er kun beregnet for den institusjonen eller personen den er sendt til, og kan inneholde taushetsbelagt informasjon. 
Dersom e-posten er sendt feil, bes du informere avsender og slette e-posten og eventuelle vedlegg. 
Enhver bruk av informasjonen er i tilfelle ulovlig. 
 
This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation to whom it is addressed and may contain confidential information. 
If you are not the intended recipient, please notify the sender and then delete the e-mail and any attachments transmitted with it from your system. 
Any use of the information in the e-mail and any attachments is in such case strictly prohibited. 
 
Setesdal revisjonsdistrikt IKS Mobil (+47) 916 31 468 
E-post/E-mail: s.risinggard@e-h.kommune.no 

  


