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Lennart Lidquist, tf ordförande
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Sara Pettersson Ruyter
Elisabet Hultberg

Camilla Karlsson, sakkunnigt biträde

Inger Fredin

Personal- och kansliavdelningen den 30mars2020 kl. 13.00
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Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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§1

Granskning av lönenämnden

Enligt lag är respektive revisionskollegium ansvariga för granskning av en
gemensam lönenämnd.
Ingen överenskommelse genom en arbetsordning om hur granskning av den
gemensamma lönenämnden ska ske, finns mellan respektive revisorskollegium.
Detta innebär att Skinnskattebergs kommuns revisorer ansvarar för att granskning
av lönenämnden genomförs.

Uppdraget finns inte med i avtalet med sakkunnigt biträde. KomRedo AB, och
kommunens revisorer behöver därför göra en tilläggsbeställning.

Camilla Karlsson, KomRedo, föredrar kring lagens krav.

Kommunrevisionen beslutar

att beställa av KomRedo en särskild granskning av lönenämnden avseende
årsbokslut 2019. Ersättnings ska ske enligt löpande räkning med ett
takpds om 50 000 kr.

att kostnaden för granskningsinsatsen ryms inom ram för 2019 års anslag.

att delge fullmäktiges presidium och ekonomiavdelningen informationen om
att en del av revisionens överskott för 2019 kan överflyttas till 2020 års
anslag för detta ändamål.
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§2

Revisionens budget 2021

Revisionens budget för 2021 föreslås ornsluta 550 000 kronor, vilket är samma
nivå som för 2020.
Budgeten föreslås fördelas enligt följande.
Fast pris för sakkunnigt biträde: 160 000 kronor
Arvoden, resor, omkostnader: 100 000 kronor
Utbildning revisorer: 25 000 kronor
Fördjupningsgranskningar 265 000 kronor
Summa äskade medel för 2021 års verksamhet: 550 000 kronor

Vi, av ffillmäktige utsedda revisorer, beslutar om att äska medel för år 2021, att
vår verksamhet ligger på samman nivå som 2020.

Kommunrevisionen beslutar

att särskild skrivelse om budgetäskandet sänds över till ftillmäktiges
presidium.

Bilaga: Budgetäskande 2021

Justerandes
,

Utdragsbestyrkande
sign.

ti


