
Meeting Book: Aust-Agder kontrollutvalg (15.11.2017) 

Aust-Agder kontrollutvalg 

Date: 2017-11-15T09:00:00 

Location: Fylkeshuset, møterom Rore 

Note: 

Det kalles med dette inn til kontrollutvalgsmøte. 

 

Forfall meldes til line.bosnes@temark.no.  

 

Vara møter kun etter egen innkalling. 

 

Det blir servert lunsj ved møteslutt.  

 

Komplett innkalling med vedlegg legges også ut på sekretariatets hjemmeside: www.temark.no 
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Arkivsak-dok. 17/00119-38 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 17/00119-39 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 20.09.17 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 20.09.17 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 20.09.17 
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Møteprotokoll  
 

Aust-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 20.09.2017 kl. 9:00-11:00 
Sted: Fylkeshuset 
Arkivsak: 17/00119 
  
Til stede:  Maiken Messel, Maren Smith Gahrsen, Arne Guldbrandsen, Jacob Handegard 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Per Åge Nilsen og vara Milly Grundesen 
  
Andre: Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, juridisk rådgiver Anne Kristine Lindseth 

og utdanningssjef Bernt Skutlaberg (sak 34/17 og 35/17) 

Aust-Agder Revisjon IKS: revisjonssjef Kristian Bakke Fjellheim, revisor 

Øystein Strømsland og trainee Mona Igland 

Temark: Line Bosnes Hegna 
  
Protokollfører: Line Bosnes Hegna 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/17 17/00119-30 Godkjenning av innkalling 3 

Møteprotokoll 

5/17 17/00119-31 Godkjenning av møteprotokoll 22.05.17 4 

Saker til behandling 

34/17 16/12953-8 Orientering om status - Nettbuss 6 

35/17 17/13536-2 Orientering om hvordan tilsynsrapporter blir fulgt opp 7 
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36/17 17/13400-2 
Bestilling av forvaltningsrevisjon – prosjektplan – «Innkjøp i 

fylkeskommunen» 
8 

37/17 17/13967-1 
Møteplan 2018 

 
9 

38/17 17/13540-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 10 

39/17 17/01152-7 Referatsaker 11 

40/17 17/01163-6 Eventuelt 12 

41/17 17/01147-6 Orientering fra revisor 13 

    

 

 
Arendal, 20.09.2017 

 

 

Maiken Messel       Line Bosnes Hegna 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av innkalling 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkallingen godkjennes. 

 

 

 

 

 

Vedtak  

Innkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

 

5/17 Godkjenning av møteprotokoll 22.05.17 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteprotokoll 22.05.17 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedtak  

Møteprotokoll 22.05.17 godkjennses. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

34/17 Orientering om status - Nettbuss 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 34/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Ass.fylkesrådmann Bergh og juridisk rådgiver Lindseth orienterte om status i saken. En antar 

at saken vil bli behandlet i Efta-domstolen i løpet av året. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/17 Orientering om hvordan tilsynsrapporter blir fulgt opp 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 35/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Ass. Fylkesrådmann Bergh og Utdanningssjef Skutlaberg og orienterte om oppfølgingen av 

ulike tilsynsrapporter fra bl.a. statlig tilsyn. 

 

Votering 

Enstemmig.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon – prosjektplan – «Innkjøp i 

fylkeskommunen» 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 36/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp i fylkeskommunen» i tråd 

med den fremlagte prosjektplanen. 

 

 

Møtehandsaming 

Revisor la frem prosjektplan for neste forvaltningsrevisjon som vedtatt i planen for 

forvaltningsrevisjon. Forventet leveranse våren 2018. 

 

Votering 

Forsalg til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp i fylkeskommunen» i tråd 

med den fremlagte prosjektplanen. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/17 Møteplan 2018 

 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 37/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Foreløpige møtedatoer for 2018 blir som følger: 31.01, 07.03, 11.04, 06.05, 19,09, 31.10, 05.12.  
Endelig møteplan blir vedtatt i møte 06.12.17. 

 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet ønsker foreløpige datoer for videre planlegging av møtekalender. Møtedatoene 

vil måte justeres dersom fylkestingets møteplan blir endret i vesentlig grad fra foregående år. 

Endelig forsalg vil bli lagt frem i møte 6.12.17. 

 

Votering 

Forslag til datoer enstemmig vedtatt – korrigert feil: 06.05,s kal være 06.06. 

 

Vedtak  
Foreløpige møtedatoer for 2018 blir som følger: 31.01, 07.03, 11.04, 06.06, 19,09, 31.10, 05.12.  
Endelig møteplan blir vedtatt i møte 06.12.17. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 38/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Fylkestinget:  
 

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

fylkeskommune med en ramme på kr 4 237 000. 

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget. 
 

 

Møtehandsaming 

Saken ble lagt frem av sekretariatet, med kommentarer fra revisjon. Revisjon har i 

representantskapet vedtatt ny kostnadsmodell, noe som betyr at levering av selskapskontroll 

inngår i tilskuddet til revisjon. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til Fylkestinget:  
 

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

fylkeskommune med en ramme på kr 4 237 000. 

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget. 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/17 Referatsaker 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 39/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar sakene til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

- Eventuelt fellesmøte med Vest-Agder kontrollutvalg vinter 2018 

- Informasjon om NDLA II rapporten tas i møte 06.12.17 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar sakene til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/17 Eventuelt 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 40/17 

 

 

Møtehandsaming 

Jacob Handegard søkte permisjon pga av studieopphold i utlandet fra oktober 2017 til juli 

2018.  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Jacob Handegard innvilges permisjon og hans vara blir fast medlem av utvalget i perioden 

oktober 2017-juni 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/17 Orientering fra revisor 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 41/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Revisjonen orienterte om organisering og fordeling av oppgaver i revisjons av 

fylkeskommunen. 

Revisor Strømsland la frem revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/15354-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av selskapskontroll - prosjektplan "Agder Arbeidsmiljø 

IKS" 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Aust-Agder  kontrollutvalg ber Aust-Agder Revisjon IKS gjennomføre utvidet selskapskontroll i 

Agder Arbeidsmiljø IKS i tråd med foreliggende prosjektplan. 

 

Prosjektet søkes gjennomført parallelt for alle eierkommunene, men det er ingen forutsetning for 

bestillingen. 

 

Rapport fra prosjektet forventes til kontrollutvalget våren 2018.  
 

 

Saksopplysninger: 

En av kontrollutvalgets hovedoppgaver er å påse at det gjennomføres selskapskontroll i 

kommunen for å føre kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens eierinteresser, jrf. 

kommuneloven § 77 nr. 5. 

 

Selskapskontroll kan gjennomføres på to forskjellige måter: 

 

 eierskapskontroll kontrollerer om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør 

dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

 

 Som forvaltningsrevisjon. Dette innebærer at man i tillegg til den obligatoriske 

eierskapskontrollen, også gjør en gjennomgang av måloppnåelse og økonomi sett i forhold til 

deltakernes forutsetninger. Dette vil blant annet gjelde spørsmål knyttet til kommunens 

oppfølging av selskapet. 
 

Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune vedtok i møte 26.10.2016 sak 43/16 «Plan for 

selskapskontroll 2016-2019». Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens sine 

eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

selskapskontroll i kommunen.  

 



42/17 Bestilling av selskapskontroll - prosjektplan "Agder Arbeidsmiljø IKS" - 17/15354-2 Bestilling av selskapskontroll - prosjektplan "Agder Arbeidsmiljø IKS" : Bestilling av selskapskontroll - prosjektplan "Agder Arbeidsmiljø IKS"

 

  
2 

Kontrollutvalget innstilte fylkestinget til å vedta planen slik den forelå, med følgende prosjekt i 

prioritert rekkefølge:  

 Agder Kollektivtrafikk AS 

 Agder Arbeidsmiljø IKS 

 Konsesjonskraft IKS 

 

Fylkestinget vedtok planen i tråd med innstillingen fra kontrollutvalget, 25.4 2017.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Agder Kommunerevisjon IKS har igangsatt arbeidet med selskapskontroll av Agder 

Kollektivtrafikk AS. Denne rapporten vil bli levert om kort tid.  

 

Det neste prosjektet på planen er Agder Arbeidsmiljø. Dette selskapet er også på planen til Froland og 

Arendal kommuner. Arendal har vedtatt oppstart av selskapskontrollen, og har rettet en forespørsel til 

Aust-Agder og Froland om et fellesprosjekt. Det er hensiktsmessig for effektiv ressursutnyttelse hos 

revisjonen og dermed muligheten for å redusere kostnader på prosjektet. Det er beregnet 100 timer pr. 

enkeltstående prosjekt, men dersom alle tre kommunene gjennomfører prosjektet samtidig vil det trolig 

komme på 60-70 timer per kommune. Sekretariatet anbefaler fellesprosjekt. 

 

 

Vedlegg:  

Prosjektplan 
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FOR KONTROLLUTVALGET I AUST-AGDER 

FYLKESKOMMUNE. PROSJEKTPLAN FOR 

SELSKAPSKONTROLL:  

AGDER  

ARBEIDSMILJØ  

IKS 
AUST-AGDER REVISJON IKS, NOVEMBER 2017  
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INNLEDNING  

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og nærmere omtalt i forskrift for 

kontrollutvalg kapittel 6 (§§13-15).  

Kommuneloven § 77 Kontrollutvalget nr. 5 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunen eller 

fylkeskommunes interesser i selskaper m.m. 

 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 (1) Selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

 

Selskapskontrollens innhold er definert i forskriftens § 14, og kan gjennomføres på to 

forskjellige måter. En eierskapskontroll kontrollerer om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

En selskapskontroll kan også gjøres som en mer omfattende forvaltningsrevisjon.  

Denne prosjektplanen vil beskrive en utvidet selskapskontroll med elementer av 

forvaltningsrevisjon. Dette innebærer, i tillegg til den obligatoriske eierskapskontrollen, en 

gjennomgang av måloppnåelse og økonomi sett i forhold til deltakernes forutsetninger. Dette 

vil blant annet gjelde spørsmål knyttet til kommunens oppfølging av selskapet. 

 

BAKGRUNN 

Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune vedtok i møte 26.10.2016 sak 43/16 «Plan for 

selskapskontroll 2016-2019». Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens sine 

eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

selskapskontroll i kommunen.  

Kontrollutvalget innstilte fylkestinget til å vedta planen slik den forelå, med følgende prosjekt 

i prioritert rekkefølge:  

 Agder Kollektivtrafikk AS 

 Agder Arbeidsmiljø IKS 

 Konsesjonskraft IKS 

 

Fylkestinget vedtok planen i tråd med innstillingen fra kontrollutvalget, 25.4 2017. 1 

                                                                 
1 Saksnummer 17/31 
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Agder Kommunerevisjon IKS har igangsatt arbeidet med selskapskontroll av Agder 

Kollektivtrafikk AS. Aust-Agder Revisjon IKS vil dermed gjennomføre selskapskontroll av 

det neste selskapet på planen; Agder Arbeidsmiljø IKS.  

Selskapskontrollen er planlagt gjennomført i samarbeid med de andre eierkommunene.  

 

FORMÅL  

Formålet med selskapskontrollen er å undersøke og vurdere om Agder Arbeidsmiljø IKS 

driver etter sitt formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter, samt 

sentrale lover og regler.  

Agder Arbeidsmiljø IKS er et interkommunalt bedriftshelsetjeneste som eies av Aust-Agder 

fylkeskommune, Arendal kommune og Froland kommune. Agder Arbeidsmiljø IKS er en 

tjeneste for ansatte, ledere og verneombud/ tillitsvalgte i eierkommunene. Selskapets formål 

er å skape sunne og trygge arbeidsforhold i sine eierkommuner.  

 

 

PROBLEMSTILLINGER  

Følgende problemstillinger vil bli undersøkt:  

1) Driver Agder Arbeidsmiljø IKS i samsvar med formålet for virksomheten?  

2) Sikrer Aust-Agder fylkeskommune at eierstyring og ledelse i Agder Arbeidsmiljø 

IKS gjøres i samsvar med føringer og anbefalinger? 

Den første problemstillingen vil ta for seg driften av Agder Arbeidsmiljø IKS, herunder om 

virksomheten har en hensiktsmessig drift og leverer tjenester som forutsatt. Den andre 

problemstillingen vil se på fylkeskommunens eierstyring, herunder rutiner for 

kommunikasjon, informasjon og oppfølging.  

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/ eller standarder som kommunen skal revideres/ 

vurderes i forhold til, og som er utledet av autorative kilder. Revisjonskriteriene vil blant 

annet være:  

- Aktuelle lover med forskrifter, som for eksempel kommuneloven.    

- Selskapets stiftelsesdokumenter og vedtekter. 

- Eierkommunenes vedtak tilknyttet selskapet. 

- Styringsdokumenter. 

- Administrative retningslinjer og mål. 

- Statlige føringer/ veiledere. 
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GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved jurist og forvaltningsrevisor 

Camilla Eriksrud, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  

Det metodiske arbeidet vil være en kombinasjon av ulike tilnærminger: Vi vil gjennom en 

kvalitativ tilnærming gjennomføre en dokumentanalyse av kommunale styringsdokumenter, 

rutinebeskrivelser og relevante lover på området. Det vil i tillegg gjennomføres samtaler og 

intervjuer av nøkkelpersoner tilknyttet selskapet og kommunen som anses å ha kunnskap som 

kan belyse problemstillingene basert på sine roller, for eksempel daglig leder av selskapet og 

styrets leder.  

 

RESSURSER OG TIDPLAN 

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen første kvartal 2018. Tidsbruken anslås 

omkring 100 timer.  

 

Arendal 6. november 2017  

 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 

Kristian Fjellheim Bakke  
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Arkivsak-dok. 16/04689-15 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 

 

 

 

   

 

 

NDLA rapport II 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune gir sin tilslutning til vedtakene i kontrollutvalget og 

fylkestinget i Hordaland fylkeskommune vedrørende forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II. 

 

Saken oversendes Aust-Agder fylkesting med anbefaling om at fylkesrådmannen påser at 

fylkeskommunens styrerepresentant bidrar til at vedtaket i Hordaland fylkesting følges opp i styret for 

NDLA. 

  

 

Bakgrunn for saken: 
NDLA er et interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27, som er definert i vedtektene som IKKE 

eget juridisk subjekt. Det betyr at det juridisk per i dag, ligg under Hordaland fylkeskommune. I praksis 

betyr det at det er kun Hordaland fylkeskommune som kan gjennomføre forvaltningsrevisjon av NDLA – 

noe som de også har gjort.  

 

Forvaltningsrevisjonsrapport nr 1 av Norsk digital læringsarena (NDLA) ble lagt fram for 

kontrollutvalget til orientering våren 2016. På bakgrunn av denne rapporten, som avdekka en rekke avvik 

knyttet til offentlig innkjøp, bestilte kontrollutvalget i Hordaland en rapport nr 2. Prosjektplanen ble også 

lagt fram for kontrollutvalget våren 2016. Hordaland har bedt om at alle eierfylkene blir med på å betale 

for denne rapporten med kr 25.000. Kontrollutvalget i Aust-Agder vedtok å bidra økonomisk til denne 

rapport nr. 2. 

 

 

Saksopplysninger: 
Hordaland satte opp følgende formål med rapporten og problemstillinger:  

 

««Føremålet med prosjektet er å avdekke om NDLA sine innkjøp, samhandling med leverandører og 

arbeidsmiljø samsvarer med regelverk, interne rutiner og etiske retningslinjer.»  

 

Med bakgrunn i prosjektet sitt føremål er det formulert følgjande problemstillingar:  

 

1. Er det etablert system, rutinar og kontrollar (økonomisk internkontroll) som førebyggjer og hindrar at 

korrupsjon og mislegheiter kan førekomme?  
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2. I kva grad er NDLA sine innkjøp frå leverandør av tekniske tenester i tilstrekkeleg grad dokumenterte 

og etterprøvbare, med behovsvurdering, spesifisert faktura med tilhøyrande bilag, fakturadokumentasjon 

frå underleverandør mm.?  

3. I kva grad er innkjøp frå andre leverandører NDLA har hatt avtalar med tilstrekkeleg dokumenterte og 

etterprøvbare gjennom behovsvurdering, spesifisert faktura med tilhøyrande bilag, fakturadokumentasjon 

frå underleverandør mm.?  

4. I kva grad har samhandling/interaksjon med leverandør av tekniske tenester og andre utvalde aktørar 

blitt handtert på ein profesjonell og forretningsetisk måte, og i samsvar med regelverk og ev. interne 

rutinar og retningsliner?  

5. Korleis og i kva grad har ekstern leverandør av tekniske tenester vore involvert i dagleg teknisk drift av 

NDLA?  

a. I kva grad har ekstern leverandør av tekniske tenester hatt tilgang til og vore involvert i 

etablering av intern kommunikasjon som e-postsystem og andre interne kommunikasjonsverktøy?  

b. I kva grad har NDLA inngått databehandlaravtale med ekstern leverandør av tekniske tenester 

i dei tilfella der dette har vore aktuelt?  

c. I kva grad har NDLA sikra tilstrekkeleg vern av sensitiv informasjon knytt til innkjøp, 

leverandørinformasjon mv.?  

6. I kva grad har NDLA sikra eit forsvarleg arbeidsmiljø?  

a. I kva grad er det etablert system og rutinar for å legge forhold til rette for varsling?  

b. I kva grad har NDLA sikra tilstrekkeleg tilrettelegging og handtering av melding/varsel om 

kritikkverdige forhold i organisasjonen?  

c. I kva grad har det vore varsla om kritikkverdige forhold i organisasjonen?  

d. I kva grad er ev. varsling i NDLA gjennomført på ein forsvarleg måte?  

e. I kva grad har NDLA følgt opp og behandla tilsette som har meldt frå om kritikkverdige 

forhold i organisasjonen i samsvar med gjeldande regelverk?  

 

Rapporten var klar for behandling i KU Hordaland i mai 2017. Men etter at det kom inn brev fra varslerne 

i saken, ba kontrollutvalget om at revisor undersøkte ytterligere noen problemstillinger. Vedtaket var som 

følger:  

 

«1.Skrifleg svar i høve notat frå varslarane motteke 22.05.2017 vert å sende sekretariatet etter møtet, 

etterat det har vore send på høyring til NDLA og fylkesrådmannen.  

2. Kontrollutvalet ønskjer vidare å få meir informasjon i høve desse punkta:  

- Habilitet  

- Oversikt over leverandører til NDLA før og no  

- Selskapsstruktur  

- Den omtalte grafen frå 2013  

- Organisering/tilsette i NDLA før og no  

- Eigarskap i leverandørselskap mv. før og no  

3. Handsaming av revisjonsrapport NDLA, Del II vert utsett til møte i kontrollutvalet 28. – 29.08.2017.  

4. Tilsvaret frå Deloitte i høve notat frå varslarane, samt informasjonen det er bede om i punkt 2 over, 

vert å levere sekretariatet seinast innan 14.08.2017.  

5. Kontrollutvalet betraktar e-post dagsett 23.05.2017 som eit nytt varsel og det vert, etter å ha førespurt 

avsendar, å sende til rette organ i den aktuelle fylkeskommune.»  

 

Etter at revisor levert sin tilleggsrapport, konkluderte KU Hordaland at det ikke fremkom nye 

opplysningar og holdt derfor fast på konklusjon og opprinnelig innstilling i saken. Vedtaket 

kontrollutvalget fatta i september var som følger:   
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«På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) – Del II ber 

fylkestinget fylkesrådmannen og NDLA om syta for å:  

1. Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om relevante rutinar og 

internkontrolltiltak knytt til anskaffingar og innkjøp.  

2. Etablere rutinar for fakturahandsaming som sikrar at det blir utført kontroll av at fakturaar frå 

leverandørar inneheld all naudsynt informasjon.  

3. Fullføre arbeidet med å etablere rutinar for kommunikasjon og rapportering mellom dagleg leiing 

og styret  

4. Tydeleggjere overfor medarbeidarane i NDLA kven som har kva roller i samarbeidet når det gjeld 

innkjøp, samt korleis NDLA er organisert med omsyn til bestilling og avgjersler rundt utviklingsarbeid.  

5. Gå gjennom og avklarar med dei ulike involverte partane korleis handsaming av 

personopplysningar om NDLA sine brukarar skal organiserast og dokumenterast, og inngår 

databehandlaravtalar som manglar for å sikre at handsaming av personopplysningar blir regulert i 

samsvar med gjeldande regelverk  

6. Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om system og rutinar for:  

1) Avviksmelding og -handtering.  

2) Varsling om kritikkverdige forhold.  

7. Sikre at medarbeidarar som varslar om kritikkverdige forhold i samsvar med arbeidsmiljølova, blir 

følgt opp og teke hand om i samsvar med gjeldande føresegn om vern mot gjengjelding ved varsling.  

8. Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.11.2017 som viser kva tiltak som skal 

setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal 

ha ansvaret for iverksettinga.»  
 

Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt i fylkestinget i Hordaland 4.10.17.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget i Aust-Agder må i denne saken ta stilling til om Hordaland sitt vedtak om rapporten. 

Dersom utvalget mener at denne rapporten ikke er god nok, eller at flere problemstillinger bør belyses, så 

kan kontrollutvalget i Aust-Agder vedta en uttalelse som oversendes KU Hordaland for videre behandling 

der. Kontrollutvalget i Hordaland vil i møte i desember eller januar legge fram og vurdere vedtak gjort i 

andre kontrollutvalg om denne rapporten. NDLA er ikke et eget rettssubjekt, men en del av Hordaland 

fylkeskommune, så videre undersøkelser kan kun gjøres KU Hordaland.  

 

Dersom kontrollutvalget ikke ønsker å komme med en uttalelse til Hordaland, bør rapporten oversendes 

fylkesting i Aust-Agder med innstilling til vedtak. Det er en viktig rapport som informere eierne om 

driften og arbeidet som må gjøres fremover for å få gjort ting riktig.  

 

 

Vedlegg:  

NDLA II rapport – sendt ut tidligere  

Notat Deloitte  

Tillegg til rapport  

Saksfremlegg Hordaland fylkesting 4.10.17 
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Arkivsak-dok. 17/01147-8 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Revisor vil orientere utvalget om den løpende arbeidet i revisjon av fylkeskommunen. 

 

 

 

Vedlegg:  

 

 



45/17 Avsluttet vegregnskap Rv 404 Roresand - 17/14625-2 Avsluttet vegregnskap Fv 404 Roresand : Avsluttet vegregnskap Fv 404 Roresand

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/14625-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet vegregnskap Fv 404 Roresand 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet vegregnskap for Fv 404 Roresand, fortau.  

 

Kostnadsramme er på kr 3 000 000. Prosjektet ble avsluttet juli 2016. 

Prosjektet viser en samlet utgift på kr 3 000 000. Udisponerte midler på kr 0. 

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne. 

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt kontrollutvalget for videre behandling i hht rutiner for behandling av byggesaker. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Avsluttet byggeregnskap 

Revisors uttalelse 
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Statens vegvesen Region sør 
Vegavdeling Aust-Agder 
 
AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 
1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 
 
Prosjektnavn: 
 

Fv 404 Roresand, fortau 

Prosjektleder: 
 

Siri T Vevstad 

Byggeleder: 
 

Grimstad kommune.  
Oppfølging fra Statens vegvesen v/Bjarne Hillesund 

Oppstart byggearbeider: 
 

April 2016 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 
 

Juli 2016 

Budsjettramme: 
 

Kr 3 000 000,- 

Prosjektregnskap totalt: 
 

Kr 3 000 000,- 

Mindreforbruk 
 

Kr 0 

 
 
2.  POLITISKE VEDTAK 
 
Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 
 
ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 
    
Fylkesutvalget 2015 82  
    
    
 
 
3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 
 
3a.  Prosjektering: 
 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Asplan Viak AS Veg Oppdragsgiver: Grimstad 

kommune 
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3b.  Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Repstad Anlegg AS Veg Oppdragsgiver: Grimstad 

kommune 
   
 
 
3c.  Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
 
I Handlingsprogram 2015 – 2017 for fylkesveger i Aust-Agder var det avsatt 3 mill. kroner inkl. 
mva til dette prosjektet i 2016. Dette ble fulgt opp i investeringsbudsjettet for 2016. 
Oppstartmeldingen ble behandlet i møtet i Fylkesutvalget 23.6.2015, sak 15/82. Det var en 
forutsetning at Grimstad kommune skulle ha den økonomiske risikoen i prosjektet.  
 
Prosjektet omfattet etablering av fortau ved Roresanden i Grimstad, på strekningen fra der gang- og 
sykkelvegen fra sentrum sluttet og gjennom deler av bebyggelsen på Roresanden, en strekning på 
450 meter. Strekningen langs fv 404 er skoleveg og en mye benyttet strekning til sykkel- og turmål. 
Fortauet er etablert på sørsiden av fv 404. 
 
Det ble inngått gjennomføringsavtale mellom Grimstad kommune og Statens vegvesen for 
gjennomføring av prosjektet. Grimstad kommune var byggherre for prosjektet og engasjerte 
entreprenørfirma Repstad Anlegg AS til gjennomfringen. Kommunen ønsket først å bygge 
prosjektet høsten 2015, men dette ble senere utsatt. Prosjektet ble gjennomført i perioden april – juli 
2016.  
 
Prosjektregnskapet viser at det er medgått 3 000 000,- kroner.  
 
 
06.06.2017/johnst 
Arkiv: 2014013374 - 15/226376 
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Arkivsak-dok. 17/14627-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet vegregnskap Fv 420 Feviktoppen-Strand 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 420 Feviktoppen – Strand.  

 

Kostnadsramme er på kr 4 500 000. Prosjektet ble avsluttet oktober 2016 og viser en samlet utgift på  

kr 4 790 590. Dette er et merforbruk på kr 290 590. 

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt kontrollutvalget for videre behandling i hht rutiner for behandling av byggesaker. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Avsluttet byggeregnskap Fv 420 

Revisors uttalelse 
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Statens vegvesen Region sør 

Vegavdeling Aust-Agder 

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 

1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 

 

Prosjektnavn: 

 

Fv 420 Feviktoppen - Strand 

Prosjektleder: 

 

Siri T Vevstad 

Byggeleder: 

 

Paul Ridola  

Oppstart byggearbeider: 

 

Mai 2016 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 

 

Oktober 2016 

Budsjettramme: 

 

Kr 4 500 000,- 

Prosjektregnskap totalt: 

 

Kr 4 790 590,45 

Merforbruk 

 

Kr  290 590,45 

 
 

2.  POLITISKE VEDTAK 

 

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 

 

ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 

Fylkesutvalget 2017 81  
    
    
    

 

 

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 

 

3a.  Prosjektering: 

 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Statens vegvesen Veg  
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3b.  Utførelse: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Repstad Anlegg AS Veg Hovedentreprenør 
Mesta AS Rekkverk og elektro Flerårig rekkverkskontrakt 

og driftskontrakt elektro. 

 
 

3c.  Leveranser: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

   
   

 

I justert Handlingsprogram 2013 – 2015 for fylkesveger i Aust-Agder var det avsatt 4,5 mill. kroner 

inkl. mva til dette prosjektet i 2014. Dette ble fulgt opp i investeringsbudsjettet for 2014. 

Oppstartmeldingen ble behandlet i møtet i Fylkesutvalget 23.6.2015, sak 15/81. 

 
Prosjektet omfattet oppsetting av rekkverk, utbedring av veglys, utbedring/oppgradering av 

holdeplasser, oppstramming og siktutbedring av kryss og avkjørsler. Arbeidene med rekkverk og 

belysning ble utført gjennom en flerårig rekkverkskontrakt og driftskontrakt for elektro. De øvrige 

arbeidene ble konkurranseutsatt sammen med kollektivtiltak/oppgradering av holdeplasser i 

Nedenesområdet.  

 

Arbeidene i hovedentreprisen startet i mai 2016 og ble ferdigstilt i oktober samme år. 

 
Prosjektregnskapet viser en kostnad på 4.790.590, 45 kroner, som er 290.590,45 kroner over 

budsjett. I tillegg ble det i benyttet planleggingsmidler, til sammen 184.099,88 kroner. Den samlede 

prosjektkostnaden inkl. planleggingsmidler, blir da 4.974.690,33 kroner. 

 

      

06.06.2017/johnst 

Arkiv: 2013118830 - 16/2022 
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Arkivsak-dok. 17/14628-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet vegregnskap Fv 312  Evje sentrum 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 312 Evje sentrum, miljøgate. 

 

Kostnadsramme er på kr 8 880 000. Prosjektet ble avsluttet oktober 2016 og viser en samlet utgift på  

kr 8 217 234. Udisponerte midler på kr 662 766. 

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt kontrollutvalget for videre behandling i hht rutiner for behandling av byggesaker. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Avsluttet buggeregnskap Fv 312 

Revisors uttalelse 
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Dato: 29.09.2017 

 Vår ref.: 17/00005-26 

 Saksbehandler: Øistein Strømsland 

 Saksbeh. tlf: 37017391/41426460 

 Saksbeh. E-post: oistein@aarevisjon.no 

 Deres ref:  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Foretaksregisteret 
Aust-Agder Revisjon IKS Havnegaten 2 370 13 390 post@aarevisjon.no 971 328 452 
Postboks 63 4836 ARENDAL    
4801 ARENDAL     
     

 

Aust-Agder fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 

4809 ARENDAL 

 

  
 
 

REVISORS UTTALELSE VEDRØRENDE FORENKLET REVISORKONTROLL AV 

SLUTTREGNSKAP FOR INVESTERINGSPROSJEKT:  

FV 312 EVJE SENTRUM, MILJØGATE   

 

Vi har utført en forenklet revisorkontroll av sluttregnskapet for investeringsprosjekt: «Fv 312 Evje 

sentrum, miljøgate». Prosjektet ble ferdigstilt i oktober 2016. Fylkeskommunens regnskap viser en 

samlet investeringsutgift på kr. 8 217 233,-. Prosjektregnskapet består av oppstilling over påløpte 

investeringsutgifter og tilhørende vedtak i fylkestinget om budsjettramme samt redegjørelse for 

investeringsprosjektets framdrift. Ledelsen er ansvarlig for prosjektregnskapet som er utarbeidet i 

samsvar med Aust-Agder fylkeskommunes retningslinjer for prosjektregnskap og god kommunal 

regnskapsskikk og avsluttet i samsvar med vedtak om finansiering i fylkestingssak nr. 72-2014 og nr. 

53-2016. 

 

Ledelsens ansvar for sluttregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av sluttregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i 

samsvar med Aust-Agder fylkeskommunes retningslinjer for prosjektregnskap og god kommunal 

regnskapsskikk og avsluttet i samsvar med fylkestingets vedtak om finansiering i sak nr.72-2014 og 

sak nr. 53-2016, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre 

utarbeidelsen av et sluttregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 

misligheter eller feil. 

 

Revisors oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å gi uttrykk for en konklusjon om sluttregnskapet. Vi har gjennomført vår forenklede 

revisorkontroll i samsvar med internasjonal standard for forenklet revisorkontroll (ISRE) 2400 

(revidert) Forenklet revisorkontroll av regnskaper. ISRE 2400 (revidert) krever at vi gir uttrykk for en 

konklusjon om hvorvidt vi er blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at 

regnskapsoppstillingen ikke i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med det gjeldende rammeverket 

for finansiell rapportering. Denne standarden krever også at vi etterlever relevante etiske krav. 

 

En forenklet revisorkontroll av regnskaper i samsvar med ISRE 2400 (revidert) er et 

attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet. Revisor utfører handlinger som primært består i å 

rette forespørsler til ledelsen og andre i fylkeskommunen, avhengig av hva som er relevant, og å 

gjennomføre analytiske handlinger, og evaluerer beviset som blir innhentet.  

 

Handlingene som utføres ved en forenklet revisorkontroll er av et betydelig mindre omfang enn 

handlingene som utføres ved en revisjon i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-er). 

Vi avgir følgelig ikke en revisjonsberetning om denne regnskapsoppstillingen. 
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Konklusjon 

Basert på vår forenklede revisorkontroll er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å 

tro at regnskapsoppstillingen ikke i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av sluttregnskapet 

for investeringsprosjekt: «Fv 312 Evje sentrum, miljøgate», i samsvar med Aust-Agder fylkes-

kommunes retningslinjer for prosjektregnskap og god kommunal regnskapsskikk og avsluttet i 

samsvar med vedtak om finansiering i fylkestingssak nr.72-2014 og nr. 53-2016. 

 

Grunnlag for regnskapsavleggelse 

Regnskapsoppstillingen er utarbeidet for å gi informasjon til fylkestinget. Som et resultat av dette er 

regnskapsoppstillingen ikke nødvendigvis egnet for andre formål. 

 

 

 

Øistein Strømsland 

Hovedrevisor 
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Statens vegvesen Region sør 
Vegavdeling Aust-Agder 
 
AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 
1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 
 
Prosjektnavn: 
 

Fv 312 Evje sentrum, miljøgate 

Prosjektleder: 
 

Sigurd Wiberg 

Byggeleder: 
 

Audun Aas 

Oppstart byggearbeider: 
 

Mai 2015 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 
 

Oktober 2016 

Budsjettramme: 
 

Kr 8 880 000,- 

Prosjektregnskap totalt: 
 

Kr 8 217 233,75 

Mindreforbruk 
 

Kr 662 766,25 

 
 
2.  POLITISKE VEDTAK 
 
Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 
 
ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 
Fylkesutvalget 2014 41 3,4 mill. kr i 2013 og 2014. 

Oppstartmelding. 
Fylkestinget 
 
 
Fylkestinget 

2014 
 
 
2016 

72 
 
 
53 

2,0 mill. kr i 2015. Behandling av 
Handlingsprogram for fylkesveger 2015-
2017. 
2,0 mill. kr i 2017. Behandling av 
Handlingsprogram for fylkesveger 2017-
2020. 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 



47/17 Avsluttet vegregnskap Fv 312  Evje sentrum - 17/14628-2 Avsluttet vegregnskap Fv 312  Evje sentrum : Avsluttet fylkesvegregnskap - Fv 312 Evje sentrum, miljøgate

 2   

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 
 
3a.  Prosjektering: 
 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Statens vegvesen Veg / landskap  
   
 
 
3b.  Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Uppstad Transport & Anlegg 
AS 

Veg  

   
 
 
3c.  Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
 

 
Bilde fra åpningen 17.06.2016 (Foto: Alf Andersen) 
 
Evje og Hornnes kommune har utarbeidet områdereguleringsplan for Evje Sentrum som ble vedtatt 
av kommunestyret PS 3/13, 24.1.2013. Planen ble stadfestet av Fylkesmannen i brev datert 
23.9.2014. Dette prosjektet startet med utarbeidelse av byggeplan for miljøgate fv 312 på 
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strekningen kryss rv 9 i sør til kryss fv 42 i nord i henhold til reguleringsplanen. Planen omfattet 
sammenhengende gang- og sykkelveg og fortau gjennom Evje sentrum. I tillegg omfattet prosjetet 
opparbeidelse av parkeringsplasser på kommunal grunn mm. 
 
«Avtale om utbygging av infrastruktur» ble inngått mellom Aust-Agder fylkeskommune og Evje og 
Hornnes kommune. Avtalen innebar at fylkeskommunen hadde bevilget 5,4 mill. kroner inkl. mva 
til projektet og at kommunen skulle stå ansvarlig for alle kostnader utover dette beløpet. I ettertid 
har fylkeskommunen bevilget 2 mill. kroner i tillegg, samt avtalt med kommunen at bevilgede beløp 
er netto, dvs. eksklusive mva. Fylkets samlede bevilgning til prosjektet blir da 7,4 mill. kroner 
eksklusive mva. Ved en gjennomsnittlig merverdiprosent på 20 %, blir brutto bevilgning fra 
fylkeskommunen 8,88 mill. kroner. 
 
Prosjektet omfattet arbeider både på fylkesveg og kommunal grunn. I henhold til avtalen skulle 
fakturaer utover fylkets bevilgning gå til kommunen. Kommunen hadde derfor betalt for arbeider på 
fylkesveg.  På grunn av etterbevilgningen av 2 mill. kroner i 2017, fakturerete kommunen Statens 
vegvesen for restbeløpet opp til netto bevilget beløp i 2017. Av regnskapsoversikten nedenfor 
framgår at det er påløpt 865 kroner mer enn bevilget. Dette skyledes at vi i forbindelse med 
faktureringen ikke hadde fått med en lønnskostnad (1 time) påført prosjektet i 2013. Statens 
vegvesen beklager dette.  
 

År Netto 
regnskap 

MVA 
regnskap 

Brutto 
regnskap 

2013 29 733,50                   -    29 733,50 
2014 946 483,25 28 021,95 974 505,20 
2015 4 309 226,40 521 707,81 4 830 934,21 
2016 1 181 190,26 266 638,99 1 447 829,25 
2017 934 231,59                   -    934 231,59 
Sum 7 400 865,00 816 368,75 8 217 233,75 

 
Uppstad Transport & Anlegg AS meldte oppbud 08.05.2017. Kontrakten for Evje sentrum er inngått 
mellom Statens vegvesen Region sør og Uppstad Transport & Anlegg AS. Statens vegvesen vil 
derfor håndtere en eventuell sak mot boet. Sluttfaktura for kontrakten er betalt av Evje og Hornnes 
kommune. Vi anser derfor byggeregnskapet som avsluttet. Det gjenstår noen reklamasjonsarbeider. 
Disse regner vi med å utføre innenfor garantiene som ligger i kontrakten.  
 
15.06.2015/johnst 
Arkiv: 2014015801 – 2015/233739 
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Arkivsak-dok. 17/13967-4 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Møteplan 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møtedatoer for 2018 blir som følger: 31.01, 07.03, 09.04, 06.06, 19,09, 31.10, 05.12. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Fylkestinget har vedtatt sin møteplan og kontrollutvalgets møteplan er tilpasset særlig fylkestingets møter. 

Møtedato 9. april er satt for å rekke å behandle årsregnskapet, som skal oversendes fylkesutvalgets møte 

10. april. Utover dette holder møtedag og tidspunkt seg til onsdager kl 09:00. 

 

 

 

Vedlegg:  

Fylkestingets møteplan 2018 
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 Saksframlegg 

Arkivsak-dok. 17/9588-1 
Saksbehandler Aslaug Olea Berg 

 
Utvalg Møtedato 
Fylkesutvalget 10.10.2017 

 
 
   

Møteplan for 2018 
 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Følgende møteplan for 2018 vedtas: 
 
 

Aust-Agder 
fylkeskommune 

Jan Febr Mars April Mai Juni Juli/ 
aug 

Sept Okt Nov De
s 

Fylkestinget: 
Komite: 
Plenum: 
 

 
 

 

6. 
13.-14.a) 

  
17.-18.b) 
24.-25.a) 

  
12. 
19. 

  
 

 
16. 
23. 

 

 

20.c) 

 
11. 
18. 

 
Fylkesutvalget: 30. 6.d) 13. 10. 8. 

 
5. 
26. 

 4. 9. 
 

6. 
 

4. 

Administrasjons- 
utvalget: 

30.  13. 10. 8. 
 

5. 
26. 

 4. 9. 
 

6. 4. 

 
a) 14.2. og 25.4.: Mulighet for felles møte med fylkestinget i Vest-Agder.  Det tas forbehold om 
behovet for og endelig godkjenning av datoene i Vest-Agder fylkeskommune.  
b) Mulig dag for befaringer og lignende for fylkestingskomitèene. 
c) Temamøte om økonomiplan og budsjett. 
d) Fylkesutvalgsmøte kl. 09.30 til 10.00 i forbindelse med komitédagen.  

 
 

2. Saken legges fram for fylkestinget som melding. 
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2. SAMMENDRAG 
 
Forslag til møteplan for 2018 for fylkesting, fylkesutvalg og administrasjonsutvalg legges fram 
for fylkesutvalget.  Møteplanen foreslås lagt fram som melding til fylkestinget. 
 
 
3. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Det legges det opp til 5 samlinger i fylkestinget og 11 møter i fylkesutvalget. I tillegg innkalles 
fylkestinget til en temadag for informasjon og gjennomgang av fylkesrådmannens økonomi- 
og budsjettforslag i november. Planen for fylkesutvalget og fylkestinget er koordinert med 
Vest-Agder. 
 
Møtene i administrasjonsutvalget legges til de samme dagene som fylkesutvalget. 
 
Møtene i klagenemnda settes til de samme dagene som møtene i fylkesutvalget. 
 
 
4. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER 
 
Det er i hovedsak satt opp møter i fylkesutvalget og administrasjonsutvalget uken før 
komitèsamling i fylkestinget.  Dette er gjort for at saker som skal gå via fylkesutvalget og/eller 
administrasjonsutvalget kan behandles her og vedtakene kan deles ut i fylkestinget uken 
etter. Møtene er innpasset behandling av klasseoppsett, årsoppgjør, regnskap, økonomiplan, 
budsjett og tertialrapport. 
 
 
5. KONKLUSJON 
 
Fylkesrådmannen foreslår at forslag til møteplan 2018 vedtas, og forelegges fylkestinget som 
melding. 
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Arkivsak-dok. 17/01152-9 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
- Forespørsel om studietur 2018 

- Neste møte 
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Arkivsak-dok. 17/01163-8 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 
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