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Arkivsak-dok. 17/00120-28 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 17/00120-29 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 12.06.17 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteprotokoll 12.06.17 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 12.06.17 
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Møteprotokoll  
 

Vest-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 12.06.2017 kl. 13:00-14:30 
Sted: Fylkesutvalgssalen 
Arkivsak: 17/00120 
  
Til stede:  Vidar Kleppe (leder), Sølvi Gjerdahl Thomassen, Lars Jørgen Hauge, Terje 

Imeland 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Arild Birkenes for Bente Birkeland 

  
Forfall:  Bente Birkeland 
  
Andre: Administrasjonen: Kenneth Andresen og Roald Torkelsen 

Revisjonssjef Agder Kommunerevisjons IKS: Tor Ole Holbæk 

Temark: Line Bosnes Hegna 
  
Protokollfører: Line Bosnes Hegna 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/17 17/00120-21 Godkjenning av innkalling 3 

Møteprotokoll 

4/17 17/00120-22 Godkjenning av protokoll 03.04.17 4 

Saker til behandling 

21/17 17/07208-3 Orientering - seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter 5 

22/17 17/03978-4 Regionsammenslåing - uttalelse til fylkestinget 6 
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23/17 17/07213-2 Forespørsel om å delta i felles selskapskontroll - VIGO IKS 7 

24/17 17/00961-5 Referatsaker  8 

25/17 17/00960-5 Eventuelt 9 

    

 

 
Kristiansand, 12.06.2017 

 

 

Vidar Kleppe       Line Bosnes Hegna 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/17 Godkjenning av innkalling 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 12.06.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkallingen godkjennes. 

 

 

Votering 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Innkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/17 Godkjenning av protokoll 03.04.17 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 12.06.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 03.04.17 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Ingen merknader. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Protokoll 03.04.17 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

21/17 Orientering - seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 12.06.2017 21/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Administrasjonen ved Kenneth Andresen og Roald Torkelsen orienterte utvalget. 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: «Kontrollutvalget tar den muntlige redegjørelse til 

orientering. Kontrollutvalget avventer en skriftlig tilbakemelding på hvordan fylkestingets 

vedtak konkret blir fulgt opp.»  

 

Votering 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar den muntlige redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget avventer en 

skriftlig tilbakemelding på hvordan fylkestingets vedtak konkret blir fulgt opp.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/17 Regionsammenslåing - uttalelse til fylkestinget 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 12.06.2017 22/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget:  
Kontrollutvalget støtter fylkesrådmannens innstilling om at som revisor for fellesnemnda 

velges revisor for den fylkeskommunen der prosjektregnskapet føres. 

 

 

Møtebehandling 

Saken ble lagt frem for utvalget. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget:  
Kontrollutvalget støtter fylkesrådmannens innstilling om at som revisor for fellesnemnda 

velges revisor for den fylkeskommunen der prosjektregnskapet føres. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/17 Forespørsel om å delta i felles selskapskontroll - VIGO IKS 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 12.06.2017 23/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalget i Sør-Trøndelag sitt vedtak (04/17) om å gjennomføre 

en selskapskontroll av Vigo IKS:  
- Selskapskontrollen gjennomføres som forvaltningsrevisjon.  

- Selskapskontrollen gjennomføres i samarbeid med noen eller alle de øvrige eierkommunene.  

- Revisjon Midt-Norge IKS koordinerer planlegging og gjennomføring av selskapskontrollen.  

- Agder kommunerevisjon IKS bidrar med kompetanse i hele prosessen.  

 

 

Møtebehandling 
Sekretariatet la fem et nytt forslag til vedtak i møte:  

«Kontrollutvalet Vest-Agder fylkeskommune vil vere med på forvaltningsrevisjonen av VIGO 

IKS som kontrollutvalet i Sør-Trøndelag fylkeskommune har bestilt.  

Utvalget ønsker ein prosjektplan når det er klart kva fylkeskommunar som er med på samarbeidet, for 

å kunne vere med på å avklare ressursbruken.  

Kontrollutvalet ber Agder Kommunerevisjon IKS gjennomføre en eierskapskontroll og bidrar med 

kompetanse i heile prosessen etter nærmare avklaring av ressursbruk i prosjektet.» 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: «Kontrollutvalget vil avvente en konkret prosjektplan og 

kostnader før man eventuelt sier ja til å delta i en felles selskapskontroll for VIGO IKS.» 

 

Votering 

Kontrollutvalgets vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget vil avvente en konkret prosjektplan og kostnader før man eventuelt sier ja til å delta i 

en felles selskapskontroll for VIGO IKS 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/17 Referatsaker  

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 12.06.2017 24/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

- Status vedrørende NDLA rapport II – kommer til behandling i oktober/november. 

- Status om revisors arbeid om forvaltningsrevisjonsrapport og selskapskontroll. 

- Neste møte 19. september. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Sakene tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/17 Eventuelt 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 12.06.2017 25/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/00962-6 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

 Oppsummering revisjon av årsregnskap 2016 

 Status på leveranser  

o Selskapskontroll AKT IKS  

o Forvaltningsrevisjon «Tilpasset opplæring..minoritetsspråklige elever» 

 

Revisor vil gi en skriftlig og muntlig orientering til utvalget i møte. 

 

 

 

Vedlegg:  

Oppsummering revisjon av årsregnskap 2016 
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Arkivsak-dok. 17/13878-1 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Revisjonsstrategi for 2017 tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Fylkeskommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

De bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:  

 

• Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter  

• Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. av 15.06.04  

• Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)  

 

Revisjon av fylkeskommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: 

1)regnskapsrevisjon og 2)forvaltningsrevisjon. Agder kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for 

Vest-Agder fylkeskommune og har avtale om å levere disse tjenestene for fylkeskommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2017 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2017. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å planlegge 

tilstrekkelige og effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 

"Planlegging av revisjon av et regnskap" ligger til grunn for et slikt dokument.  

 

Revisor vil presentere overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og 

skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer innen 

regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og 

påseansvar overfor revisjonen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget.  
 

Vedlegg:  

Revisjonsstrategi 2017  

 

 



27/17 Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 - 17/13878-1 Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 : Revisjonsstrategi VAF 2017



27/17 Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 - 17/13878-1 Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 : Revisjonsstrategi VAF 2017



27/17 Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 - 17/13878-1 Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 : Revisjonsstrategi VAF 2017



27/17 Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 - 17/13878-1 Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 : Revisjonsstrategi VAF 2017



27/17 Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 - 17/13878-1 Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 : Revisjonsstrategi VAF 2017



27/17 Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 - 17/13878-1 Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 : Revisjonsstrategi VAF 2017



28/17 Møteplan 2018 - 17/13927-1 Møteplan 2018 : Møteplan 2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/13927-1 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Møteplan 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Foreløpige møtedatoer for 2018 blir som følger: 30.01, 06.03, 10.04, 29.05, 18,09, 30.10, 04.12. 

Endelig møteplan blir vedtatt i møte 06.12.17. 

 

 

Saksopplysninger: 
Fylkeskommunens møteplan er foreløpig ikke vedtatt. Dette er derfor de datoene utvalget i 

utgangspunktet ser for seg for neste år og vil spille inn til møteplanen for fylket, revisjons og sekretariat. 

Endelige datoer blir vedtatt i desembermøtet, når også resten av kabalen er lagt.  
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Arkivsak-dok. 17/13544-1 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til Fylkestinget:  

 

Fylkestinget vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Vest-Agder 

fylkeskommune med en ramme på kr 3 340 000.  

 

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følger budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av revisjons- og 

kontrollutvalgstjenester for 2018 i Vest-Agder fylkeskommune.  

 

Det å sørge for god kontroll og tilsyn av den fylkeskommunale virksomheten er høyaktuelt, og fylkestinget har et 

ansvar i å sørge for at det blir bevilget nok ressurser til dette.  

 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

 
”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag 

til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget”. 
 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Vest-Agder 

fylkeskommune for 2018. Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve driften av utvalget, samt 

utgiftene knyttet til kjøp av sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.  
Budsjettforslaget er basert på regnskapstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe på 

anslag. Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå fylkeskommunen 

ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Vest-Agder 

fylkeskommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 7 kontrollutvalgsmøter i året og 5 medlemmer i 

kontrollutvalget.  

 

Servering er bevertningen på møtene. Utvalget begynner som regel møtene sine med lunsj. Dersom det lar seg 

gjøre, legges det opp til to middager i året, f.eks. som sommer- eller juleavslutning.  
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Et kompetent kontrollutvalg  

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde seg 

oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne 

sammenhengen.  

 

Sekretariatet anbefaler at det legges til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får anledning 

til å delta på de viktigste skoleringstilbudene i 2018: Temark arrangerer to årlige konferanser i egenregi. I tillegg 

har spesielt NKRFs årlige konferanse i februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. 

Denne er noe kostbar å delta på, men er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. I tillegg arrangerer også 

Forum for kontroll og tilsyn fagkonferanser med et godt faglig innhold og er noe rimeligere enn NKRF. 

 

Kjøp av tjenester  

Vest-Agder fylkeskommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og 

tilsynsoppgavene. Agder kommunerevisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. 

 

Sekretariatstjenester  

Vest-Agder fylkeskommune er medeier i Temark. Kostnader i selskapet blir fordelt etter eierbrøk/ møtefrekvens/ 

kommunestørrelse. Budsjettet for Temark fastlegges endelig av representantskapet i Temark i november, og 

budsjettallene er derfor et anslag. Økningen for fylkeskommunen i denne posten er på 2,9%. Dette er noe 

mer enn defaltor på 2,5% (skiller ca kr 1000). Grunnen til dette ligger i kostandsfordelingsmodellen. En av 

de andre eierkommunen har økt aktiviteten med ett møte og rammen totalt sett er økt noe. Mesteparten av 

denne økningen tar den aktuelle kommunen, men en liten del faller på de resterende eierne i samsvar med 

vedtatt modell. 

 
Revisjonstenester  

Vest-Agder fylkeskommune er medeier i Agder kommunerevisjon IKS. Kostnader i selskapet fordeles etter 

en vedtatt fordelingsnøkkel, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet.  

 

Det faste driftstilskuddet frem til nå omfatter ordinær regnskapsrevisjon, en gitt mengde med 

forvaltningsrevisjon, selskapskapskontroll, særattestasjoner og ordinær rådgivning og bistand. Skulle det 

oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon eller selskapskontroller i løpet av 4-års perioden enn det som er 

avtalt må kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg.  

 

Budsjettet kan presiseres som følger: 

 

 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

Kontrollutvalget 482 773 556 000 560 000 

Kjøp av 
sekretariattjenester 
Temark 

451 700 466 000 480 000 

Kjøp av 
revisjonstjenester Agder 
kommunerevisjons IKS 

2 689 523 2 490 000 2 300 000 

Sum kontroll og 
tilsynsvirksomhet 

3 627 397 3 512 000 3 340 000 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 3 340 000 for kontroll og tilsyn for 2018.  

 

Vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i det 

kommende året. Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der det blir behov for ekstraordinære 

granskinger/rapporter, og der det er nødvendig å hente inn ekstern kompetanse/kjøpe ekstra tid fra 

Agder kommunerevisjon IKS, kan behovet for tilleggsbevilgninger til Kontroll- og 

tilsynsvirksomheten oppstå. Dette blir i så tilfelle en sak for fylkestinget.  
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Arkivsak-dok. 17/00961-7 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 Status angående selskapskontroll VIGO IKS 

 Fellesmøte med Aust-Agder KU i høst? 

o Informasjon om fremdriftsplan og organisering av arbeidet med sammenslåing av Agder 

o NDLA II rapport fra Deloitte  
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