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UTSKRIFT AV MØTEBOK 

 
EVJE OG HORNNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 
 
Onsdag 28. oktober 2020 
 
SAK 11/20 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I EVJE OG 

HORNNES KOMMUNE 2021 
 
Fast godtgjørelse på kr. 36.857 til leder var ikke medtatt i opprinnelig budsjettforslag. 
Utvalget la inn denne posten i budsjettet under behandlingen. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes 
kommune for 2021 på kr. 1.212.957.  

2. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling og 
innstilling til kommunestyret vedr. budsjett 2021 

 
Tabell: Budsjett for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes kommune 2021 
 Budsjettforslag 2021 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2019 
Tilskudd til revisjonen 
Forenklet etterlevelseskontroll (NY) 
Samlet tilskudd til revisjonen 

Kr.       850 000 
Kr.         60.000 

Kr.       840 000 
Kr.                  0 

Kr.      830 000 
Kr.                 0 

Kr.       910.000 Kr.       840.000 Kr.      830.000 
Andel av sekretariatstjenester Kr.       134 000 Kr.       134 000 Kr.      130 000 
Kontrollutvalgets utgifter: 
Møtegodtgjørelse 
Fast godtgjørelse til leder (NY) 
Kurs og andre utg. 
Andre konsulenttjenester 

 
Kr          37 100 
Kr.         36 857 
Kr          25 000 
Kr          70 000 

 
Kr          37 100 
 
Kr          25 000 
Kr          70 000 

 
Kr         37 100 
 
Kr         18 000 
Kr         70.000 

 
Totalbudsjett 

 
Kr     1 212 957 

 
Kr     1 106 100 

 
Kr    1 085 100 

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 

1. Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat 
2. Agder Kommunerevisjon IKS, Delbudsjett for 2021 

 
 
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 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 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 og 2021.  

 
Innbyggertall Driftstilskudd 2021 Driftstilskudd 2020 
1 - 3999 Kr. 134.000 Kr. 134.000 
4000 - 6999 Kr. 160.000 Kr. 160.000 
7000 - 9999 Kr. 175.000 Kr. 175.000 
10000 - 19999 Kr. 210.000 Kr. 210.000 
20000 - Kr. 290.000 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. 

 
Selskapet/samarbeidet må i løpet av inneværende kommunestyreperiode omdannes til et 
kommunalt oppgavefellesskap eller et interkommunalt selskap i henhold til ny kommunelov. 

 
For nærmere informasjon vises det til vedlagte budsjett for Agder Sekretariat. 
 
Kommunerevisjonen: 
Sekretariatet har mottatt delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS der det er lagt inn en 
økning i revisjonstilskuddet fra kr. 840.000 i 2020 til kr. 850.000 i 2021. Denne økningen 



utgjør om lag 1,2%.  
 
I tillegg kommer kr. 60.000 til ny revisjonsoppgave, forenklet etterlevelseskontroll. Samlet 
revisjonstilskudd for 2021 utgjør dermed kr. 910.000. 
 
Tilskuddet skal dekke regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll m.m. 
 
For ytterligere informasjon om budsjettet vises til vedlagte delbudsjett fra revisjonen. 
 
Revisjonsdirektør vil være tilstede i møte og kan kommentere budsjettet ytterligere og svare 
på eventuelle spørsmål. 
 
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. I tillegg kommer godtgjørelse til utvalgets medlemmer. 
Denne posten er lik fjorårets budsjett.  

 
Beløpet for eventuelt kjøp av andre konsulenttjenester er som tidligere satt til kr 70.000. 
 
Budsjettforslaget: 
Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på  

• Forrige års budsjettramme 
• Delbudsjett for Agder Kommunerevisjon IKS for 2021 
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2021 

 
Tabell: Budsjett for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes kommune 2021 
 Budsjettforslag 2021 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2019 
Tilskudd til revisjonen 
Forenklet etterlevelseskontroll (NY) 
Samlet tilskudd til revisjonen 

Kr.       850 000 
Kr.         60.000 

Kr.       840 000 
Kr.                  0 

Kr.      830 000 
Kr.                 0 

Kr.       910.000 Kr.       840.000 Kr.      830.000 
Andel av sekretariatstjenester Kr.       134 000 Kr.       134 000 Kr.      130 000 
Kontrollutvalgets utgifter: 
Møtegodtgjørelse 
Fast godtgjørelse til leder 
Kurs og andre utg. 
Andre konsulenttjenester 

 
Kr          37 100 
Kr.         36 857 
Kr          25 000 
Kr          70 000 

 
Kr          37 100 
 
Kr          25 000 
Kr          70 000 

 
Kr         37 100 
 
Kr         18 000 
Kr         70.000 

 
Totalbudsjett 

 
Kr     1 176 100 

 
Kr     1 106 100 

 
Kr    1 085 100 

 

Vurderinger: 
Det fremgår ikke av revisjonens budsjett hvor mye ressurser som er tilgjengelig til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll pr. år. Lovkravet er at det skal 
gjennomføres bl.a. forvaltningsrevisjon jevnlig. Sekretariatet tenker det vil være fornuftig å 
drøfte dette spørsmålet med revisjonen slik at kontrollutvalget vet hvor litt mer om 
ressurssituasjonen og hvor mange prosjekter man kan forvente å få gjennomført i perioden. 
 
Som kjent er det allerede bestilt og igangsatt gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 



innen Pleie- og omsorg, så for 2020-2021 har man oppfylt lovens intensjon om gjennomføring 
av forvaltningsrevisjon. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Evje og Hornnes 
kommune for 2021 på kr. 1.176.100. 

2. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling og 
innstilling til kommunestyret vedr. budsjett 2021 

 
 
 
 
 
Rett utskrift:   Utskrift sendt elektronisk til:  Kopi sendt elektronisk til: 
 
 
 
Willy Gill   Evje og Hornnes kommune  Ordfører 
Utvalgssekretær       Kommunedirektør 
         Revisjonsdirektør 
         Kontrollutvalgsleder 



Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 

  
Postboks 120 
4491 Kvinesdal 
Bankkonto:  
3080 32 25660 
Organisasjonsnr.: 
988 798 185 

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og 
Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 
Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, 
Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 
Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Kjell Ivar Hommen 
Telefon: 38 35 14 09 
Mobiltelefon: 97 51 02 98 
E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 
Telefon 38 35 52 77 
Mobiltelefon 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 
 
Agder Sekretariat - styret 
 
Møtedato: 22. juni 2020 
 
 
SAK 04/20 BUDSJETT FOR 2021 - AGDER SEKRETARIAT 
 
Daglig leder presenterte hovedtrekkene i budsjettforslaget.  
 
Styret drøftet saken og fattet følgende enstemmige vedtak: 
 
Vedtak: 
 

1. Budsjett for Agder Sekretariat for 2021 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.082.000. 
 

2. Deltakertilskuddene holdes uforandret fra 2020 til 2021 med følgende fordeling:  
 

Evje og Hornnes Kr. 134.000 
Bygland  Kr. 134.000 
Bykle  Kr. 134.000 
Farsund  Kr. 175.000 
Flekkefjord Kr. 175.000 
Hægebostad Kr. 134.000 
Iveland  Kr. 134.000 
Kvinesdal Kr. 160.000 
Lindesnes Kr. 290.000 
Lyngdal  Kr. 210.000 
Sirdal  Kr. 134.000 
Valle  Kr. 134.000 
Åseral  Kr. 134.000 

 
 
Generelt: 
I vedtektene for Agder Sekretariat, § 10, har styret ansvar for å gjøre vedtak om årsbudsjett. 
Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det 
forventede økonomiske resultatet av driften. Årsbudsjettet skal fremmes for den enkelte 
kommune, slik at forslaget følger innstilling om årsbudsjett og økonomiplan til 
kommunestyret. 
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Ifølge § 3 i vedtektene skal sekretariatet drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene 
dekker kostnadene. 
 
2021 er det 17. driftsåret i Agder Sekretariat.   
 
Eierkommunene innbetalte totalt kr 640.000 (kr 40.000 pr. kommune) som kapitaltilskudd 
ved etablering av selskapet (§ 5 i vedtektene). Pr. 31.12.2019 hadde selskapet en egenkapital 
på kr 855 411 inklusive regnskapsmessig merforbruk fra 2019 
 
Agder Sekretariat har 13 eier- og deltakerkommuner etter kommunesammenslåingene fra 
01.01.20, mens det tidligere var 16 kommuner. 
 
Det var nullvekst i totalbudsjettet fra 2019 til 2020.  
 
Fra og med 2020 innførte styret ordning med deltakertilskudd basert på innbyggerantall. 
 
Antall innbyggere 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 
 
Premisser for ny kostnadsfordelingsmodell: 
Behov for å dekke inn sekretariatets kostnader på færre kommuner 
Pris skal være på samme nivå som i nabodistriktene 
Sammenslående kommuner gis et fradrag i samlet tilskudd på 20 - 25%. 
De minste skal ikke har økning i tilskuddet utover normal lønns- og prisvekst 
Nullvekst i totalbudsjettet fra 2019 til 2020. 
 
Premisser for 2021 – budsjettet. 
Lønnsoppgjøret for 2020 er utsatt til høsten. Opprinnelig var lønnsveksten antatt å havne på 
rundt 3,5%, men dette anslaget er betydelig nedjustert som følge av covid-19. Rundt 1,5% 
lønnsvekst er nok omkring der man havner i årets oppgjør. 
 
Det antas at lønns- og prisvekst i 2021 også blir begrenset, kanskje om lag 1 – 1,5%. 
 
Flere kommuner har en anstrengt økonomisk situasjon. 
 
Samlet sett innebærer dette etter min mening at sekretariatet fortsatt bør tilstrebe en så lav 
vekst som mulig fra 2020 til 2021. 
 
Kommentarer til budsjettforslaget for 2021: 
Når det gjelder lønn, er det tradisjon i selskapet å følge rammen i kommuneoppgjøret.  
 
Det legges ikke opp til noen særskilt vekst i andre kostnader. 
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Som følge av personalmessige endringer antas det å være rom for å ikke øke totalrammen i 
budsjettet, altså blir det nullvekst også fra 2020 til 2021. Totalrammen foreslås uforandret 
med kr. 2.082.000  
 
Basert på den foretrukne modell, blir tilskuddet fra den enkelte eierkommune som følger i 
2021: 
 

Evje og Hornnes Kr. 134.000 
Bygland  Kr. 134.000 
Bykle  Kr. 134.000 
Farsund  Kr. 175.000 
Flekkefjord Kr. 175.000 
Hægebostad Kr. 134.000 
Iveland  Kr. 134.000 
Kvinesdal Kr. 160.000 
Lindesnes Kr. 290.000 
Lyngdal  Kr. 210.000 
Sirdal  Kr. 134.000 
Valle  Kr. 134.000 
Åseral  Kr. 134.000 

 
Forslag til tallbudsjett for driftsåret 2021 
(i hele 1000 kr) 
     Budsjettforslag Budsjett   Regnskap
             
     2021   2020   2019 
Driftsinntekter: 
 
Tilskudd fra  
eierkommunene    2 082   2 082   2 080 
Øvrige inntekter                      
Sum driftsinntekter    2 082   2 082   2 080 
 
Driftsutgifter: 
 
Personalutgifter   1 895     1 895   1 854    
Andre driftsutgifter      200         200      263 
                                                          
Sum driftsutgifter   2 095   2 095   2 117         
 
Brutto driftsresultat    -   13             -    13       -37   
 
Finansinntekter        13        13                              31    
 
Netto driftsresultat          0                 0                            -6    
 
Avsetning til disposisjonsfond            17 
Disp. av tidligere års mindreforbruk            17  
 
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK             6 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Budsjett for Agder Sekretariat for 2021 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.082.000. 
 

2. Deltakertilskuddene holdes uforandret fra 2020 til 2021 med følgende fordeling:  
 

Evje og Hornnes Kr. 134.000 
Bygland  Kr. 134.000 
Bykle  Kr. 134.000 
Farsund  Kr. 175.000 
Flekkefjord Kr. 175.000 
Hægebostad Kr. 134.000 
Iveland  Kr. 134.000 
Kvinesdal Kr. 160.000 
Lindesnes Kr. 290.000 
Lyngdal  Kr. 210.000 
Sirdal  Kr. 134.000 
Valle  Kr. 134.000 
Åseral  Kr. 134.000 

 
 
 
 
Sendt elektronisk til: Kommunene v/ ordfører og kommunedirektør/rådmann 
 
Rett utskrift: 
 
 
Willy Gill 
Daglig leder       



HOVEDSPONSOR, 

Evje & Hornnes 
SPAREBANK 

Postadresse: 
Otra IL 
Postboks 108 
4733 Evje 

Besøksadresse: 
Otrahallen 
Dåsvannsdaten 18 
4737 Hornnes 

Org.nr: 
975 636 380 

Kontonr.i 
2901.20.00705 

Telefon kontor: 
37 93 05 06 

Telefon Daglig leder: 
Tony Halsall 
907 81 614 

E-post: 
post@otraiLno 

Web: 
www.otrail.no 

Følg oss på 

Evje og Horrmes kommune. 3. sept. 2020 

INVESTERING OG FINANSIERING AV LØYPEMASKIN. 

Otra IL Ski og Otra Tur og Løypeservice as, løypelegger materiell er av eldre dato og 

trengte fornying. Stadige svikt i materiellet, vanskelig gjør arbeids-/dugnadsinnsatsen 

og muligheten for å opprettholde et godt løypetilbud. 

I dag har vi to løypeleggere. En Prinoth T2S 1999 modell og en ny Prinoth Husky 2012 

modell. T25 maskinen ble kjøpt inn til Evje lysløype for kr 390 000. Høgås maskinen 
er 8 år og tiden er inne for bytte. Stadig stigende utgifter til deler og mange timer til 

reparasjoner, god innbyttepris, og meget godt tilbud på ny maskin førte til at Otra  TL 

har bestilt ny maskin. 

Økonomi 

   

Ny maskin: Euro 211 100 (kurs 11,50) Kr 3 034 563 

Irmbyttemaskin, egenkapital Kr 720 000 

Lån  EH  bank Kr 1 850 000 
Tilskudd Otra IL Ski Kr 200 000 
Egenkapital Otra  TL Kr 264 563 

Sum: Kr 3 034 563 

Dette er tallene etter handelen. Vi får kr 606 913 i mva. refusjon. Dvs, at vi da har ett 

lån på kr 1 244 087 når disse pengene kommer. 

Som driftselskap, eiet av idrettslaget har vi ingen mulighet til å makte et slikt 

økonomisk løft alene. Vi trenger hjelp og støtte. 
Vi skal søke Gjensidige stiftelsen om kr 500 000 i støtte. Vi skal søke Norges 

Skiforbund om spillemidler på kr 250 000/300 000. 

Vi skal søke  EH  banken om kr 200 000 i investerings støtte. Vi kommer å sende søknad 
til Midt-Agder Friluftsråd om kr 100 000 i støtte, samt Setesdal regionråd. 

Vi søker Evje og Hornnes kommune om investerings støtte på kr 200 000 til å 
betale ned på lån på vår løypemaskin. 

Else Haugland Geir Magne  Feed 
Leder Otra IL Leder Otra IL SKI 
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 EVJE OG HORNNES SOKNERÅD 
_________________________________________________________________________________
__________________ 
 
 
 
Evje og Hornnes kommune 
4735  EVJE 
 
 
 
 
 
 
Dato           Vår ref:   Deres ref:   Deres dato 
31.10.20                    J. nr.                   /SH    

Arkiv 112     
 
 

SOKNERÅDETS SØKNAD OM KOMMUNAL BEVILGNING FOR 2021 
 
 
1.Fordeling av rammebevilgning til ulike tiltak 
 

Forventet bruk av rammebevilgning for 2021     3500000 
Fordeles slik        
Kirkelig administrasjon/forvaltning (3.1)   1145000   
Hornnes kyrkje (3.2)   630000   
Evje kyrkje (3.2)   789000   
Hornnes kyrkjegard (3.3)   214000   
Evje kyrkjegard (3.3)   324000   
Konfirmantarbeid (3.4)   101000   
Trosopplæring, barn,unge (3.5)   210000   
Diakonisamarbeidet -omsorg (3.6)   87000   
    3500000   
       

 
I 2019 var rammeoverføringen på kr. 3 418 000,-. Soknerådet ber om en vekst i bevilgningen 
på ca. 2,4%. til kr. 3 500 000,-. 
 
2.Lovgrunnlaget for kirkedrift 
 
Lovgrunnlaget for både gravplassdriften og kirkedriften er nytt fra og med 2021. 
Gravferdsloven blir til gravplassloven, og kirkeloven blir til trossamfunnsloven.  
 

http://www.evje.kirken.no/
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Gravplassloven: Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen 
etter budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet 
for å gi tilskudd. 

Trosamfunnsloven:   
 
Trossamfunnsloven har et eget kapittel om Den norske kirke:  
 
Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å legge til rette for at Den norske kirke forblir 
en landsdekkende og demokratisk evangelisk-luthersk folkekirke. 

Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan 
også gi tilskudd til andre kirkelige formål. 

Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, 
vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig 
stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også 
sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, 
herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ 
hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også 
tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå. 

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd. 

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige 
driftsmidler. 
 
 
3.Hva inneholder de ulike postene vi bruker penger på 
 
3.1 Kirkelig administrasjon og forvaltning, soknets administrative hjelp - trossamfunnsloven : 
 
Dette omfatter blant annet: 
 

 Forvaltning av gravplassene, gravregistre og festeavigfter 
 Oppgaver knyttet til medlemsregistre, gravferd, dåp, konfirmasjon m.v 
 Kalender for aktivitetene, praktisk tilretteleggeing for dette og koordinering av 

frivillighet 
 Annonsering, hjemmeside og informasjon til kyrkjeblad 
 Håndtering av ofringer og givertjeneste 
 Arkiv og post 
 Kirkestatistikker 
 Organisasjon, strategi, peronal og ledelse 
 Økonomiforvaltning av bevilgninger og gaver 
 Styrearbeid for soknerådet 

 

http://www.evje.kirken.no/
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3.2 Hornnes kyrkje og Evje kyrkje- trossamfunnsloven 
 

 Faste driftsutgifter som strøm, brannsikring, renovasjon og andre avgifter 
 Bemanning for gjennomføring av gudstjenester, begravelser vigsler og andre 

arrangementer som for eksempel konserter (kirkemusikk) 
 Dirigent for kor og kirkemusikalsk ansvarlig 
 Vedlikehold av kirkebyggene samt blant annet instrumenter, ringeanlegg og 

brannvarslingsanlegg 
 
 
3.3 Hornnes kyrkjegard og Evje kyrkjegard - gravplassloven 
 

 Graver  
 Stell av gravplasser og vedlikehold av tilhørende bygg og anlegg 
 Anskaffelse og vedlikehold av utstyr til gravplassene 
 Renovasjon og driftsutgifter 

 
3.4 Konfirmantarbeid –trosamfunnsoven «kirkelig undervisning» 
 
Soknepresten er ansvarlig for undervisningen, men soknerådet er hovedansvarlig for 
konfirmantarbeidet. Vi har store kull (25-40 konfirmanter) og det trengs flere ressurser inn i 
arbeidet. Dette er lagt inn i budsjettet i form av en liten stilling. 
 
3.5 Trosopplæring – barn,unge – trossamfunnsloven «kirkelig undervisning» 
 
Deler av dette tilskuddet (ca. kr. 90 000,-) er vedtatt av tidligere kommunestyrer og ble da 
forutsatt brukt til arbeid med barn, unge og diakoni/omsorg. 
 

 Invitasjon til hvert årskull frå 0-12 år til samling med undervisning og samvær (totalt 
10-15 samlinger/år) 

 Babysang, småbarnssang, søndagsskole og ungdomssamlinger (totalt ca.40 
samlinger/år) 

 I tillegg til undervisningen er aktivitetene viktige møteplasser 
 Ca. 550 barn inviteres til aktiviteter og fremmøteprosenten har de siste årene variert 

mellom 33 og 53 prosent.  
 
 
3.6 Diakonisamarbeidet - trossamfunnsloven 
 
Dette tilskuddet er vedtatt av det forrige kommunestyret, og er forutsatt brukt til 
diakonstilling. Vi har samarbeid om felles diakon med  Vennesla, Iveland og Åseral. Vi er 
ansvarlig for 17% stilling. Ordet diakoni betyr tjener og er kirkens omsorgstjeneste. Tjenesten 

http://www.evje.kirken.no/
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omfatter blant annet besøkstjenste, sjelesorg, samtalegrupper, praktisk hjelp, krisehåndtering 
og oppfølging av frivillige som deltar i omsorgstjenesten. 
 
 
 
4. Oppslutningen om Den Norske Kirke lokalt:  
 
 
Medlemstall: 2609 pr. 30.10.20 
 
Nøkkeltall:  
 
Over 12 000 besøk på gudstjenester, begravelser og andre arrangementer. Ca.230 deltok i 
trosopplæring og konfirmasjon i 2019.  
 
Frivillighet: 
 
Vi mottar gaver og sponsorinntekter på ca. kr. 230 000,- pr. år. Det er dugnadsinnsats ved 
gudstjenester, omsorgsarbeid, på gravplassen og i barne- og ungdomsarbeidet

http://www.evje.kirken.no/
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Tilskudd til Senter mot seksuelle overgrep Agder SMSO - 

budsjett 2021 
 
Det søkes herved om tilskudd til drift av SMSO-Agder for år 2021.  
 
Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMSO) skal være et supplement til det offentlige 
hjelpeapparat. Senteret skal være et lavterskeltilbud uten krav til henvisning.  
 
Kristiansand kommune har vært vertskommune for SMSO-Agder siden år 2002. Det ble da etablert et 
samarbeid mellom kommuner i Agder og Helse Sør som skulle sikre finansiering av driften av SMSO-
Agder. 
 
Driftsmidlene sikres ved at Kristiansand kommune på vegne av samarbeidskommuner søker årlig 
midler til BUF-direktoratet. Dagens ordning fungerer slik at 20 % kommunale og andre offentlige 
tilskudd utløser opptil 80 % i statlige midler.  
 
Vi er svært takknemlig for at deres kommune støtter driften av SMSO-Agder. Deres bidrag er svært 
viktig og er med på å sikre stabilitet, kontinuitet og et godt tilbud til både brukere, pårørende og 
samarbeidspartnere. Etterspørselen av tilbudet øker fra år til år. 
 
Vedlagt oversendes budsjett for år 2021 vedtatt av styret for SMSO-Agder. Driftsbudsjettet er på ca. 
9,1 millioner kroner, hvor av ca. 1,8 millioner forutsettes dekket av samarbeidspartene. Resterende 
7,3 millioner finansieres gjennom statstilskudd. 
 
Oversikt over budsjettert / forventet tilskudd per samarbeidskommune følger vedlagt. Beregningene 
er basert på befolkningstall, og er foretatt ut ifra forventet bidrag fra kommunene i Agder.  
 
Budsjettforslaget for sommeren 2020 ga en prisreduksjon til 1,4%. Det gir et mindre 
budsjettutgangspunkt. Kristiansand kommune øker i utgangspunktet sine budsjetter alltid med 2,5%, 
og dette gjøres også for neste år. Summen for 2021 vil igjen indeksreguleres til sommeren 2021. 
 
Bevilgning av statlig tilskudd forutsetter skriftlig bekreftelse om driftsstøtte fra samarbeidskommuner 
og helseforetak. 
 
 
Søknadsfrist til Bufdir 1. mars 2021, derfor ber vi om skriftlig bekreftelse om samarbeid og økonomisk 
forpliktelse senest innen 1. februar 2021.. Beløpet blir fakturert i april 2021 som før. Vi ber om å 
ikke overføre direkte til SMSO. 
 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/edialog/
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Ta gjerne kontakt med SMSO-Agder for informasjon om deres arbeid og de ulike tilbud som gis ved 
senteret. Senteret bidrar også gjerne med informasjon/undervisning til ulike formål i de 
samarbeidene kommunene. 
 
Bekreftelsen om tilskudd bes sendes til: 
mailadresse:  
 

• helga.kvamsdal.wehus@kristiansand.kommune.no  
eller 

• Kristiansand kommune v/ Livsmestring – Helga K. Wehus  
Postboks 4, 4685 Nodeland, helst digitalt som brevet kom inn 

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Inger Ingebretsen  Helga Kvamsdal Wehus 
Kommunalsjef Livsmestring Merkantil koordinator Livsmestring 
  

 
 
 
Vedlegg: 
 

1. SMSO budsjett for 2021 (følger etter styremøtet) ca. i slutten av november 2020) 
2. Oversikt over budsjettert tilskudd pr. samarbeidskommune 

 
 
 

 
 
 
Med hilsen 
 
Helga Kvamsdal Wehus  
Førstekonsulent  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

 
 
 
 

Mottakere:: VENNESLA KOMMUNE, Postboks 25, 4701 Vennesla 

GRIMSTAD KOMMUNE, Postboks 123 
, 4891 GRIMSTAD 
EVJE OG HORNNES KOMMUNE, Kasernevegen 19 
, 4735 EVJE 
FARSUND KOMMUNE, Postboks 100 
, 4552 FARSUND 
FLEKKEFJORD KOMMUNE, Kirkegaten 50 
, 4400 FLEKKEFJORD 
LILLESAND KOMMUNE, Postboks 23 
, 4791 LILLESAND 
BIRKENES KOMMUNE, Postboks 115 
, 4795 BIRKELAND 
ARENDAL KOMMUNE, Postboks 123 

mailto:helga.kvamsdal.wehus@kristiansand.kommune.no
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, 4891 GRIMSTAD 
LINDESNES KOMMUNE, Nordre Heddeland 26 
, 4534 MARNARDAL 
ÅSERAL KOMMUNE, Gardsvegen 68 

, 4540 ÅSERAL 
IVELAND KOMMUNE, Frikstadveien 20 
, 4724 IVELAND 
ÅMLI KOMMUNE, Gata 5 
, 4865 ÅMLI 
BYGLAND KOMMUNE, Sentrum 18 
, 4745 BYGLAND 

BYKLE KOMMUNE, Sarvsvegen 14, 4754 Bykle 
RISØR KOMMUNE, Postboks 158 
, 4952 RISØR 
VEGÅRSHEI KOMMUNE, Molandsveien 11 
, 4985 VEGÅRSHEI 
GJERSTAD KOMMUNE, Gjerstadveien 1335 
, 4980 GJERSTAD 

VALLE KOMMUNE, Postboks 4, 4746 Valle 
SIRDAL KOMMUNE, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad 
HÆGEBOSTAD KOMMUNE, Kommunehuset 
Laukrokveien 4 
, 4595 TINGVATN 
FROLAND KOMMUNE, Frolandsveien 995 
, 4820 FROLAND 

KVINESDAL KOMMUNE, Nesgata 11 
, 4480 KVINESDAL 
LYNGDAL KOMMUNE, Postboks 353 
, 4577 LYNGDAL 



AGDER STØTTESENTER FOR SEKSUELLE OVERGREP 2021

 

Bidragsytere
Tilskudd  

2021 i kroner
630,000                                                               %%-andeler

i Aust og Vest-Agder: legg inn budsjett-tall for å fylle formler 1/1/2020

K - 4201 Risør 21,000             (budsjettøkning med 2,5% per år) K - 4201 Risør 6,809 0.0222           

K - 4202 Grimstad 72,000             K - 4202 Grimstad 23,544 0.0766           

K - 4203 Arendal 138,000           K - 4203 Arendal 44,999 0.1465           

K - 4204 Kristiansand 343,000           K - 4204 Kristiansand 111,633 0.3634           

K - 4205 Lindesnes 71,000             K - 4205 Lindesnes 23,046 0.0750           

K - 4206 Farsund 30,000             K - 4206 Farsund 9,691 0.0315           

K - 4207 Flekkefjord 28,000             K - 4207 Flekkefjord 9,028 0.0294           

K - 4211 Gjerstad 7,000               K - 4211 Gjerstad 2,428 0.0079           

K - 4212 Vegårshei 6,000               K - 4212 Vegårshei 2,097 0.0068           

K - 4213 Tvedestrand 19,000             K - 4213 Tvedestrand 6,053 0.0197           2021

K - 4214 Froland 18,000             K - 4214 Froland 5,951 0.0194           KRS: 573,000

K - 4215 Lillesand 34,000             K - 4215 Lillesand 11,074 0.0360           Søgne: 36,000

K - 4216 Birkenes 16,000             K - 4216 Birkenes 5,226 0.0170           Songdalen: 21,000

K - 4217 Åmli 6,000               K - 4217 Åmli 1,836 0.0060           

K - 4218 Iveland 4,000               K - 4218 Iveland 1,331 0.0043           

K - 4219 Evje og Hornnes 11,000             K - 4219 Evje og Hornnes 3,634 0.0118           

K - 4220 Bygland 2,000               K - 4220 Bygland 1,162 0.0038           

K - 4221 Valle 2,000               K - 4221 Valle 1,164 0.0038           

K - 4222 Bykle 2,000               K - 4222 Bykle 965 0.0031           1. oppdater innbyggertall fra 01.01.2020

K - 4223 Vennesla 30,000             K - 4223 Vennesla 14,774 0.0481           2. legg inn budsjettsum fra Kristiansand og bystyret i linje 3 (gult felt)

K - 4224 Åseral 2,000               K - 4224 Åseral 932 0.0030           3. Oppdater kr-beløp per innbyggertall ift fjoråret + 2,5% økning

K - 4225 Lyngdal 21,000             K - 4225 Lyngdal 10,365 0.0337           

K - 4226 Hægebostad 3,000               K - 4226 Hægebostad 1,680 0.0055           

K - 4227 Kvinesdal 12,000             K - 4227 Kvinesdal 5,987 0.0195           

K - 4228 Sirdal 4,000               K - 4228 Sirdal 1,822 0.0059           

Sum kommuner Agder 902,000           902,000                                                               Agder 307,231 1.0000           

Differanse pr. innbygger Kristiansand 287,000           943,199                                                               Kostnad Aust Agder per innbygger avrundes på 1000)

Kristiansand ekstratilskudd -                   

Tilskudd fra Helse Sør 385,000           estimert, svar følger i 01/2021

Tilskudd fra Agder Fylkeskommune 250,000           estimert, svar følger i 01/2021

utg.pkt:

Grunnlag til statstilskudd 1,824,000        3.07                              kr. pr. Agder-innbygger basert på fjoråret + 2,5% vekst

Statstilskudd 2021 7,296,000        630,000                        sum tilskudd fra Kr.sand

Leieinntekter 5.64                              pr. innbygger i Kr.sand  

Rente inntekter og andre inntekter #DIV/0! kr. pr.AA-innbygger

Overskudd fra 2020

Sum budsjett for SMSO 2021 9,120,000        

Befolkning

C:\Docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\Working\56e1d23b-8d2f-4293-842a-7a0ae525b3e2\867573 -
11/3/2020
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Evje og Hornnes kommune 

Kasernevegen 19 

4735 Evje 

Kristiansand, 09.11.2020 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger 

Avdeling Kristiansand 

vi avdelingsleder Camila  Lopez 

Skippergata 2 

4610 Kristiansand 

SEIF- søknad om driftsmidler 2021 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig organisasjon, opprettet i 1986, som har 

kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Ålesund og Tromsø 

SEIF er et lavterskeltilbud med spisskompetanse på en rekke områder (familiegjenforening, 

informasjon om, og mellomledd til det offentlige hjelpeapparatet, vold i nære relasjoner, 

tvangsekteskap, LHBTI, arbeidstvister, etc.). Vi gir et helhetlig tilbud med spisskompetanse på en 

rekke områder som gjør at de hjelpesøkende ikke behøver å oppsøke mange kontorer for å løse 

problemene som har oppstått. Det er også på grunn av denne spisskompetansen at en stor del av vår 

brukergruppe blir henvist til SEIF av forskjellige offentlige etater, som flyktningkonsulenter, NAV, 

skoler, barnevern og utlendingsmyndighetene. All vår bistand er gratis. 

I vårt generelle arbeid kommer personer for hjelp til problemløsning på de aller fleste områder og 

bistand til å følge opp sakene i de offentlige instansene. Gjennom vårt arbeid med praktisk bistand i 
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enkeltsaker er SEIF Kristiansand blitt et viktig og nødvendig supplement til det offentlige 

hjelpeapparatet i kommunen. I tillegg erfarer vi at også kommunens offentlige instanser benytter seg 

av SEIFs spisskompetanse på en rekke områder. Vi kan her nevne spisskompetanse på bl.a. 

utlendingsrett, kulturkompetanse, da spesielt i forbindelse med vold i nære relasjoner, æresrelatert 

vold og LHBTI i innvandrer- og flyktningmiljøer. Henvend 

elsene fra offentlige instanser for råd og bistand kommer oftest fra flyktningkonsulenter, barnevern, 

NAV, skoler, helsetjenesten, m.m. Henvendelsene fra offentlige instanser kommer oftest fra 

flyktningkonsulenter, barnevern, NAV, skoler, helsetjeneste, m.m. 

De statlige bevilgningene SEIF mottatt har vært siden oppstart vært knappe. Derfor er vi avhengige av 

økonomisk drahjelp fra de kommunene vi har kontorer og nabokommuner for å kunne opprettholde en 

forsvarlig drift ved hvert enkelt SEIF-kontor. 

Vi retter søknad til Evje og Hornnes kommune da vi opplever en større pågang fra bosatte innvandrere 

og flyktninger i Evje og Hornnes samt fra det offentlige hjelpeapparatet. De henvender seg til oss 

fordi SEIF Kristiansand er nærmeste kontor, og fordi vi tilbyr tjenester som ingen andre tilbyr og som 

våre hjelpesøkende opplever som essensielle. 

SEIFs arbeid 

I 2019 hadde SEIF Kristiansand nærmere 6000 henvendelser fra over 75 forskjellige nasjonaliteter. 

Med vårt informasjonsarbeid vet vi at vi når mange flere mennesker med viktige informasjon enn det 

statistikken faktisk gjenspeiler. 

Avdelingsleder jobber fast mandag-torsdag i en 80% stilling sammen med vår medarbeider. Grunnet 

en enorm økning i arbeidsmengde så vi likevel et behov for stønad fra dere. 

Problemområdene i 2019 og 2020 var alt fra familiegjenforening, søknader om oppholdstillatelser, 

arbeid og økonomiske problemer, til krisesaker i forbindelse med tvangsekteskap og æresrelatert vold, 

samt vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse og diskriminering på grunn av seksuell legning og 
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( 
Camil 

Avdelingsleder Kristiansand 

nedsatt funksjonsevne. 

Vi har i de siste årene hat en massiv økning i vårt informasjonsarbeid som er rettet mot både 

nyankomme og lengeværende flyktninger og innvandrere, samt ansatte i det offentlige. Vi har 

mulighet til å dra til Evje og Hornnes kommune for å holde slike møter. Det er et stadig behov for 

dette grunnet nye bosettinger og stadige endringer i regelverket til utlendingsmyndighetene. 

Fremdrift i 2021 

SEIF Kristiansand er et svært aktivt kontor. Vi har gjort vårt tilbud kjent i de fleste innvandrere- og 

flyktningmiljøene i regionen, og har etablert et svært godt samarbeid med de kommunale etater 

gjennom problemløsing i enkeltsaker. Vi vil buke ressurser på å opprettholde kontinuitet i 2021. Vi vil 

være tilgjengelige og konkrete, for slik er vi et viktig tilbud til mennesker med innvandrere — og 

flyktningbakgrunn i regionen. Gjennom informasjon, råd og praksis bistand når problemer dukker opp, 

hjelper vi mennesker til selvhjulpenhet. Vi vil også med språklig, kulturell og faglig kompetanse 

utgjøre et nyttig supplement til det offentlige hjelpeapparatet i Evje og Hornnes kommune. 

Vi håper Evje og Hornnes kommune ser at behovet for støtte er større enn noen gang og at dere derfor 

vil gi en positiv tilbakemelding på vår søknad om tilskudd til drift ved SEIF Kristiansand i 2021. Vårt 

bankkontonummer er 1720 07 19220. 

Med vennlig hilsen 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) 

Sign: 

zorr 

Belinda de 

Adm.leder 
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 Stiftelsen Amathea 

25.09.20                                                                                                                                                     Avd Agder 
                                                                                                                                                      Henrik 

Wergelandsgate 29 
                                                                                                                                                   4612 Kristiansand 

                                                                                                                                          Telefon 90 65 60 90 
 

                                                                                                                              E-post: agder@amathea.no 
                                                                                                                               Internett: www.amathea.no 
                                                                                                                                   Bankgiro 8200.01.78639 

Foretaksregisteret NO 971 495 464 
 
 
STIFTELSEN AMATHEA – SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 
 
Vi søker med dette om tilskudd til fortsatt drift av vårt lokalkontor for 2021. Kontoret i 
Kristiansand dekker Agderfylket. 
 
Hvert år tar 10 000-vis av jenter, kvinner og par i Norge stilling til om de skal fortsette 
eller avbryte et svangerskap. Å stå i et slikt valg er vanskelig for de fleste uavhengig av 
alder og etnisitet. Unge jenter som akkurat har begynt på utdanning eller godt voksne 
damer som trodde de var ferdig med barn henvender seg til oss. Ut i ifra lov om 
svangerskapsavbrudd har jenter/kvinner råderett over egen kropp og valg. Som en 
landsdekkende, spesialisert og gratis lavterskel helsetjeneste kompletterer vi 
helsevesenet generelt, og har spisskompetanse på veiledning og forebyggende arbeid 
innen graviditet og abort. 
 
Konsultasjoner hos oss kan foregå på vårt kontor eller per telefon. I Kristiansand har vi 
klienter fra hele Agder. Vi tilbyr også undervisning i seksuell og reproduktiv helse til 
ungdomskoler og videregående skoler, samt foreninger, lag og helsepersonell. 
 
 
Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle 
retten kvinner har til informasjon og veiledning med hjemmel i Lov om svangerskaps-avbrudd.  
Vi er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner som har blitt uplanlagt gravide, 
som primæroppgave. Stiftelsen har over 40 års erfaring på dette området. Det er et lavterskeltilbud og 
alle våre tjenester er gratis for brukeren.  
 
 
Stiftelsen Amathea har 13 veiledningskontor spredt rundt i landet. Ledelse og administrasjon holder til i 
Oslo. I 2019 ble det gitt over 12.000 konsultasjoner ved våre kontorer. Stiftelsen Amathea drives i all 
hovedsak gjennom bevilgninger fra det offentlige; Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale 
helseforetakene (RHF), fylkeskommunene og kommunene.  
Stiftelsen Amathea har en landsomfattende telefon/chatt tjeneste som betjenes alle hverdager kl. 08-20. 
Vi tilbyr også prevensjonsveiledning, gratis kondomer og graviditetstesting. Mer informasjon finnes på 
våre nettsider www.amathea.no. 
 
 
Det er et helsepolitisk mål at det blir gitt undervisning til konfirmantgrupper, ungdomsskoler, videregående 
skoler og høyskoler om seksuell og reproduktiv helse. Stiftelsen Amathea søker å gi kunnskap om en 
trygg seksuell helse og om prevensjonsmetoder for slik å forebygge uplanlagt svangerskap. Se vårt 
undervisningsopplegg på www.ungoggravid.no  

http://www.amathea.no/
http://www.amathea.no/
http://www.ungoggravid.no/


 
Stiftelsen har gjennom flere år arbeidet målrettet og kontinuerlig med å utvikle gode metoder og tilbud til 
ungdom, kvinner og par med minoritetsbakgrunn. Målet er å sikre dem likeverdige helsetjenester. 
 
Vi ønsker Samhandlingsreformens invitasjon til samarbeid mellom organer velkommen, og er en 
medaktør på den forebyggende arena. Stiftelsen Amathea er et lavterskeltilbud til alle og arbeider aktivt 
for å skape trygg seksualitet blant alle. 
 
I følge våre brukerundersøkelser fra 2018 sier 96,6% at de blir møtt på en god måte og at de fikk snakket 
om det som var viktig for dem. 86,4% forteller at samtalen var til svært stor eller stor hjelp for dem i 
situasjonen deres.  
 
Stiftelsen Amatheas veiledningskontor for Agder ligger i Henrik Wergelandsgate 29, 
Wergelandsgården 5. etg. 
Kontoret har åpent alle ukedager. 
 
Aktuelle opplysninger om kontorets drift i 2019: 

 777 konsultasjoner  
 2 fødselsforberedende kurs for gravide kvinner  
 2 mor-barn grupper 
 Undervisning på ungdomsskoler og videregående skoler i tema: Uplanlagt graviditet og abort, til  
 1200 elever/foreninger/helsepersonell 
 Samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene 
 Samarbeid med ideelle organisasjoner 
 Markedsføring av våre tjenester i Agder 

 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Andrea Skaarer Kreutz     Anne-Margrethe Knutsen 
            Direktør            Sykepleier/veileder 
 
 
 
 
                                                                                                     Grete Veggeland Håland 
                                                                                                             Sosionom/veileder 
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