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Arkivsak-dok. 17/00119-30 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 17/00119-31 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteprotokoll 22.05.17 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteprotokoll 22.05.17 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 22.05.17 
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Arkivsak-dok. 16/12953-8 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om status - Nettbuss 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Det er tidligere vedtatt at kontrollutvalget ønsker å holdes orientert om Nettbussaken.  

 

Administrasjonen møter for å gi en muntlig orientering til kontrollutvalget om utviklingen og 

status i saken.  
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Arkivsak-dok. 17/13536-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om hvordan tilsynsrapporter blir fulgt opp 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Fylkeskommunen er gjenstand for flere ulike tilsyn i løpet av året. Kontrollutvalget ønsker å få 

en orientering på hvordan tilsynsrapporter fra bl.a fylkesmannen og andre blir fulgt opp i 

fylkeskommunen. Hva er rutiner og praksis, både for hvordan de blir formidlet i organisasjonen 

og til politisk nivå. 

 

Administrasjonen vil orientere kontrollutvalget i møtet. Eventuelt skriftlig dokumentasjon blir 

oversendt i forkant av møtet.  
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Arkivsak-dok. 17/13400-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 06.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av forvaltningsrevisjon – prosjektplan – «Innkjøp i 

fylkeskommunen» 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp i fylkeskommunen» i tråd med den 

fremlagte prosjektplanen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget og fylkestinget vedtok plan for forvaltningsrevisjon i perioden med følgende prosjekt: 

1 Kontroll av særskilte forholde ved Setesdal vidaregående skule  

2 Innkjøp i fylkeskommunen i henhold til regelverk for offentlig anskaffelser  

3 Aust-Agder fylkeskommunes etiske retningslinjer  

4 De fylkeskommunale vegene med fokus på vedlikehold av bruer 

 

Det første prosjektet ble endret og er igangsatt. Neste prosjekt på den vedtatte planen er «innkjøp i 

fylkeskommunen i hht regelverk for offentlig anskaffelser. 

 

Saksopplysninger: 
Aust-Agder revisjon legger frem prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp i 

fylkeskommunen». 

 

Forslag til problemstillinger er: 

1) I hvilke grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune lov om offentlige anskaffelser når det 

gjelder krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi? 

2) I hvilke grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune kravene til kunngjøring ved anskaffelser 

over nasjonal- og EØS-terskelverdi? 

3) Har Aust-Agder fylkeskommune rutiner og et system som sikrer at kravene til offentlige innkjøp 

følges? 

 

Prosjektet anslås å gjennomføres og ferdigstilt høst/vinter 2017. For nærmere beskrivelse av oppdraget 

vises til prosjektplanen. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget skal avgjøre om dette er neste prosjekt som skal igangsettes og om prosjektbeskrivelsen 

som blir presentert ligger innenfor det som kontrollutvalget ønsker. 
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Sekretariatet mener at dette prosjektet er viktig og nødvending for å så en oversikt over status i 

fylkeskommunen vedrørende offentlig anskaffelser, særlig også etter nye endringer i regelverket. Det 

anbefales at prosjektet igangsettes som beskrevet. 

 

 

Vedlegg:  

Prosjektplan «Innkjøp i fylkeskommunen» - Aust-Agder revisjon IKS 
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FOR KONTROLLUTVALGET I AUST-AGDER 
FYLKESKOMMUNE. PROSJEKTPLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET:  

INNKJØP I 
FYLKESKOMMUNEN 
AUST-AGDER REVISJON IKS, SEPTEMBER 2017  
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INNLEDNING 

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet.  

Planen skal redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og 

revisjonskriterier eller grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og 

ressursbruk, inklusive bruk av eventuell ekstern bistand.  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp i fylkeskommunen i henhold til regelverk for 

offentlige anskaffelser» ble på bakgrunn av overordnet analyse bestilt av kontrollutvalget i 

Aust-Agder Fylkeskommune gjennom vedtatt plan for forvaltningsrevisjon (sak nr. 35/16 den 

05.09.2016).  

 

BAKGRUNN  

Overordnet analyse (2015-2016) viser potensielle risikoelementer knyttet til innkjøp i 

fylkeskommunen. Offentlige anskaffelser fremkommer som et risikoområde i 

verdikjedeanalysen, og er pekt på som et tema i spørreundersøkelsen Aust-Agder Revisjon 

gjennomførte i forbindelse med arbeidet med overordnet analyse. I tillegg var tema 

«offentlige anskaffelser – organisering og oppfølging», et av innspillene fra kontrollutvalget 

forrige periode.  

 

FORMÅL  

Kommuners og fylkeskommuners overordnede målsetting er ifølge kommunelovens1 § 1 

rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser. For å 

nå disse målene må fylkeskommunen ha en god måloppnåelse, riktig oppfølging av vedtak, 

god økonomistyring og optimal produktivitet.  

Reglene om offentlige anskaffelser skal sikre kostnadseffektiv og hensiktsmessig bruk av 

fellesskapets midler. Leverandører av varer og tjenester skal ha like muligheter som tilbydere, 

og innbyggerne skal ha tiltro til at stat og kommune bruker offentlige midler på en korrekt 

måte.  

Regelverket omkring offentlige anskaffelser er relativt komplekst. Dette kan medføre 

utilsiktede, men også tilsiktede feil i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester. Feil kan 

medføre store konsekvenser, da Aust-Agder fylkeskommune foretar innkjøp i størrelsesorden 

645 millioner kroner pr. år (regnskap 2015).  

                                                           
1 Lov om kommuner og fylkeskommuner LOV-1992-09-25-107 
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Risikofaktorer kan være ny lovgivning, som det nye regelverket tilknyttet offentlige 

anskaffelser, med blant annet en justering av terskelverdiene. Dette trådte i kraft 1.1.2017.  

Revisjonen har tidligere gjennomført et forvaltningsprosjekt der tema var føring av protokoll 

etter forskriftens § 3-1 (forvaltningsrevisjonsrapport avlagt 17.2.20102). Prosjektet avdekket 

store mangler/avvik knyttet til protokollføring.  

Lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift regulerer hvordan fylkeskommunen 

skal håndtere gjennomføringen av anskaffelsesprosesser. Formålet med prosjektet er å 

kartlegge om Aust-Agder fylkeskommune gjennomfører innkjøpsprosesser i henhold til 

regelverket, og at eventuelle funn kan bidra til å forbedre fylkeskommunens fremtidige 

etterlevelse av regelverket.  

De to sentrale elementene i denne undersøkelsen er kunngjøringsprosedyrer og 

protokollføring i henhold til regelverket. Prosjektet vil som utgangspunkt ta for seg 

anskaffelser som er kunngjort i 2016 og 2017. Gjennomgangen vil derfor også undersøke 

anskaffelser som omfattes av de nye reglene.  

 

 

PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER  

Problemstillingene er satt opp av revisjonen for å belyse tema på best mulig måte. 

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

revideres/ vurderes i forhold til, og som er utledet av autorative kilder.  

Problemstilling 1:  

I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune lov om offentlige anskaffelser når det 

gjelder krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi? 

 

Revisjonskriterier  

Alle offentlige innkjøp/kontrakter på over 100.000,- skal inngås etter konkurranse i henhold 

til anskaffelsesloven3. Lovens § 4 fastslår de grunnleggende prinsippene for oppdragsgiver: 

konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.  

Sentralt i reglene for anskaffelser over terskelverdiene står forskriftens kap 5. Del I av 

forskriften gjelder for kontrakter under den nasjonale terskelverdi. Etter gammel forskrift var 

denne terskelen 500.000 kroner, for anskaffelser etter 1.1.2017 er terskelen, som hovedregel, 

1,1 millioner kroner.  

                                                           
2 «Anskaffelser i Aust-Agder fylkeskommune – bruk av protokoll i henhold til § 3-2 i forskrift om offentlige anskaffelser».  
3 LOV-2016-06-17-73. 
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Dokumentasjonsplikt i anskaffelsesforskriften4 gjelder alle innkjøp over 100.000 kroner eksl. 

mva. Dette innebærer en plikt til å bevare dokumentasjon som begrunner viktige beslutninger 

tatt i anskaffelsesprosessen.  

Anskaffelsesforskriften inneholder en plikt til å skrive protokoll5. Protokollen skal beskrive 

alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Ved 

utarbeidelse av protokoll må det sees hen til proporsjonalitetsprinsippet, altså at kravet til 

protokollføringen vil variere med anskaffelsens verdi, omfang og kompleksiset. 

 

Problemstilling 2:  

I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune kravene til kunngjøring ved 

anskaffelser over nasjonal- og EØS- terskelverdi? 

 

Revisjonskriterier:  

For kontrakter over den nasjonale terskelverdi, gjelder anskaffelsesforskriften del I og del II.  

Etter både gamle og nye regler i forskriftens del II er tillatte anskaffelsesprosedyrer for 

oppdragsgiveren åpen eller begrenset tilbudskonkurranse.  

Forskriftens del III omhandler innkjøp som er lik eller overstiger EØS-terskelverdien. EØS-

terskelverdien er: Statlige anskaffelser med verdi over1,1millioner kroner, andre offentlige 

anskaffelser med verdi over 1,75 millioner kroner (44 millioner kroner for bygg- og 

anleggskontrakter).  

 

Problemstilling 3:  

Har Aust-Agder fylkeskommune rutiner og et system som sikrer at kravene til offentlige 

innkjøp følges? 

 

Revisjonskriterier:  

Kommuneloven § 23 nr. 2 andre setning:  

«Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll».  

Sentralt i under denne problemstillingen vil være fylkeskommunens rutiner, prosedyrer og 

ansvar tilknyttet innkjøp.  

 

                                                           
4 Fastsatt i gammel forskrift kapittel 3(FOR-2006-04-07-402), ny forskrift kapittel 7 (FOR-2016-08-12-974). 
5 FOR-2006-04-07-402 § 3-2(1) og FOR-2016-08-12-974 § 7-1 (3).  



36/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon - prosjektplan Innkjøp i fylkeskommunen - 17/13400-2 Bestilling av forvaltningsrevisjon – prosjektplan – «Innkjøp i fylkeskommunen» : Prosjektplan Innkjøp i Aust-Agder Fylkeskommune

 
 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING  

Prosjektet vil bli gjennomført etter kravene som stilles i revisjonsstandard RSK 001.  

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

Camilla Eriksrud, og siviløkonom og trainee Mona Igland. Kristian Fjellheim Bakke vil være 

ansvarlig forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Prosjektets metodiske fremgangsmåte baserer seg på en kombinasjon av ulike tilnærminger 

innen kvalitativ metode. Informasjonsgrunnlaget vil bestå av en gjennomgang av tilstrekkelig 

skriftlig dokumentasjon, både knyttet til saksbehandlingen og internkontrollen. I tillegg vil det 

metodiske arbeidet vil bestå av samtalebasert informasjon fra nøkkelpersoner. 

Prosjektet forholder seg i utgangspunktet til den delen av anskaffelsesregelverket som 

forholder seg til det som kan betegnes som «anbudsinnbydelser». Det vil si at prosjektet i 

hovedsak ikke fanger opp forhold som overholdelse av rammeavtaler eller vektig og valg av 

tilbud, da dette ikke tilhører anskaffelsens «anbudsinnbydelse» eller kunngjøringsprosessen. 

 

 

RESSURSER OG TIDSPLAN  

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt høsten/vinter 2017. Tidsbruken anslås til 

omkring 150 timer.  

Arendal 25.8.2017 

Kristian Fjellheim Bakke 
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Arkivsak-dok. 17/13967-1 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Møteplan 2018 
 

 

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. 

 

 

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, revisjon og sekretariat. 

Endelige datoer blir vedtatt i desembermøtet, når også resten av kabalen er lagt. 
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Arkivsak-dok. 17/13540-1 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 06.09.2017 

 

 

 

   

 

 

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 Aust-Agder 

fylkeskommune med en ramme på kr 4 237 000. 

 

Kontrollutvalgets budsjett 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 Aust-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 Aust-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:  
 

1. Opplæring av kontrollutvalget  

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

anledning til å delta på de viktigste skoleringstilbudene i 2016: 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. 

 

2. Kjøp av tjenester  

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

tilsynsoppgavene. Aust-Agder revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.  

 

2.1. Sekretariatstjenester  

Aust-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. 

 
2.2 Revisjonstenester  

Aust-Agder fylkeskommune er medeier i Aust-Agder revisjon IKS. Kostnader i selskapet fordeles 

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

I år skal finansieringsmodellen opp til revidering, så det kan bli relativt store endringer fra forrige års 

budsjett. Representantskapet skal behandle modellen og budsjettet 19. september. Styret skal 

behandle saken 6. september, så det vil foreligge et beste anslag på revisjonskostnader i 

saksfremlegget og et vedtatt tall til kontrollutvalgsmøte. 

 

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

forvaltningsrevisjon, særattestasjoner og ordinær rådgivning og bistand. Skulle det oppstå behov for 

mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det som er avtalt må kommunen enten 

omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg.  

 
3 Selskapskontroll og andre tjenester  

Kjøp av tjenester omfatter også kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre 

tjenester det skulle bli behov for. Selskapskontroll vil bli bestilt fra Aust-Agder revisjon IKS og vil 

bli fakturert i tillegg til det faste driftstilskuddet. Dette er nå i år oppe til revidering, for å se om 

kostnadsmodellen skal endres slik at kostnader til selskapskontroll blir en del av det fast tilskuddet, 

se punkt 2.  

 
4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  

Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser fylkeskommunen 

har, og om medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske 

arbeidet. Det er tatt høyde for syv kontrollutvalgsmøter i året og deltakelse på andre kurs/møter.  
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Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 

 
Godtgjørelse, tapt arbeidsinntekt(lønn) 

 
220 707 

 
272 000 

 
272 000 

Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon:  47 007 103 000 63 000 

 Kontormateriell  1 000 1 000 

 Bevertning  6 000 6 000 

 Annet forbruksmateriell  0 0 

 Opplæring og kurs  40 000 40 000 

 Reiser, diett  8 000 8 000 

 Transport  8 000 8 000 

 Konsulentkjøp/selskapskontroll  40 000  

Kjøp som erstatter egenproduksjon: 4 798 843 4 692 000 3 902 000 

 Sekretariat: Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS 

 466 000 480 000 

 Revisjon: Aust-Agder revisjon IKS  4 226 000 3 422 000 

SUM 4 798 424 5 067 000 
**(5 079 000) 

4 237 000 

** mva - rett til mvakomp kr 12 000 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 4 237 000 for kontroll og tilsyn for 2018. Rammen 

inkludert kjøp av revisjons- og sekretariattjenester.  

 

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 

Aust-Agder revisjon IKS, kan behovet for tilleggsbevilgninger til Kontroll- og tilsynsvirksomheten 

oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for fylkestinget.  
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Arkivsak-dok. 17/01152-7 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar sakene til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 Status angående selskapskontroll VIGO IKS 

 Fellesmøte med Vest-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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Arkivsak-dok. 17/01163-6 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 
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Arkivsak-dok. 17/01147-6 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 20.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke vil orientere om vedtatt kostnadsmodell for revisjonsselskapet, og 

ellers om utviklingen i selskapet. 

 

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