Møteprotokoll
Vest-Agder kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

03.11.2017 kl. 9:30-13:00
Fylkeshuset, fylkesutvalgssalen
17/00120

Til stede:

Vidar Kleppe (leder), Sølvi Gjerdahl Thomassen , Lars Jørgen Hauge, Terje
Imeland

Møtende
varamedlemmer:

Arild Birkenes for Bente Birkeland

Forfall:
Andre:

Vest-Agder fylkeskommune: Utdanningssjef Arly Hauge
Agder Kommunerevisjon: Tor Ole Holbek, Stein Grøntoft, Monica SmithTønnessen
Temark: Line Bosnes Hegna

Protokollfører:

Line Bosnes Hegna
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Kristiansand, 03.11.2017
Vidar Kleppe
Kontrollutvalgsleder

Line Bosnes Hegna
Sekretær

2

Møteinnkalling

6/17 Godkjenning av innkalling
Behandlet av
1 Vest-Agder kontrollutvalg

Møtedato
03.11.2017

Forslag fra sekretariatet:
Innkallingen godkjennes.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Innkallingen godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
6/17

Møteprotokoll

6/17 Godkjenning av protokoll 19.09.17
Behandlet av
1 Vest-Agder kontrollutvalg

Møtedato
03.11.2017

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll 19.09.17 godkjennes.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Protokoll 19.09.17 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
6/17

Saker til behandling

32/17 Forvaltningsrevisjonsrapport "Videregående opplæring - tilpasset
opplæring til minoritetsspråklige elever"
Behandlet av
1 Vest-Agder kontrollutvalg

Møtedato
03.11.2017

Saknr
32/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Videregående opplæring – tilpasset
opplæring til minoritetsspråklige elever» til orientering.
Innstilling til fylkestinget:
Fylkesrådmannen skal nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe med hvordan systematisk
arbeid med språkutvikling til tilpassing av undervisningen for minoritetsspråklige elever i
større grad kan gjennomsyre all undervisning i den videregående skolen i Vest-Agder.
Fylkesrådmannen orienterer kontrollutvalget om arbeidsgruppens oppfølging av rapportens
anbefalinger i kontrollutvalgsmøte i mai/juni 2018.

Møtebehandling
Agder Kommunerevisjon v/forvaltningsrevisor Stein Grøntoft la frem rapporten for utvalget.
Utvalget stilte spørsmål til forvaltningsrevisor om rapporten. Utdanningssjefen kommenterte
også rapporten og svarte på spørsmål til administrasjonen fra utvalget.
Utvalget foreslo enkelte språklige justeringer i forslag til vedtak.
Votering
Forslag til vedtak med språklige justeringer ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Videregående opplæring – tilpasset
opplæring til minoritetsspråklige elever» til orientering.
Innstilling til fylkestinget
Kontrollutvalget anmoder fylkestinget om å gjøre følgende vedtak:
Fylkestinget ber fylkesrådmannen nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe med hvordan
systematisk arbeid med språkutvikling til tilpassing av undervisningen for minoritetsspråklige
elever i større grad kan gjennomsyre all undervisning i den videregående skolen i Vest-Agder.
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Fylkesrådmannen orienterer kontrollutvalget om arbeidsgruppens oppfølging av rapportens
anbefalinger i kontrollutvalgsmøte i mai/juni 2018.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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33/17 Finansforvaltningen i Vest-Agder fylkeskommune - revisjonsrapport
for regnskapsåret 2016
Behandlet av
1 Vest-Agder kontrollutvalg

Møtedato
03.11.2017

Saknr
33/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport av 19.09.17 om finansforvaltningen i Vest-Agder
fylkeskommune for 2016 til orientering.

Møtebehandling
Revisor orienterte utvalget om revisjonsrapporten.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport av 19.09.17 om finansforvaltningen i Vest-Agder
fylkeskommune for 2016 til orientering.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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34/17 Orientering fra revisor
Behandlet av
1 Vest-Agder kontrollutvalg

Møtedato
03.11.2017

Saknr
34/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering
Møtebehandling
Møtet ble lukket for første del av orienteringen, jf. kommuneloven §31 nr. 2, jf.
forvaltningsloven §13 første ledd 1).
Møtet ble åpnet.
Revisor orienterte om det løpende revisjonsarbeidet i fylkeskommunen:
- Selskapskontrollrapporten AKT IKS trolig lagt frem for KU i januar 2018.
- Svar på oppsummeringsbrev fra fylkesrådmannen.
- Skatteetatens kontroll på ulike områder om merverdiavgift. Fylkeskommune svarfrist
3.11.17.
- Konklusjon i momssak AKT IKS.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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35/17 NDLA rapport II
Behandlet av
1 Vest-Agder kontrollutvalg

Møtedato
03.11.2017

Saknr
35/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar forvaltningsrapport II om NDLA til orientering.
Innstilling til fylkestinget:
Fylkestinget tar rapporten til orientering og støtter rapportens anbefalinger og fylkestinget i
Hordalands behandling og vedtak av 4.10.17.
Møtebehandling
Sekretariatet orienterte om rapportens hovedtrekk og behandling av den i Hordaland og andre
fylkeskommuner.
Sekretariatet la frem nytt forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune slutter seg til vedtaket i kontrollutvalget og fylkestinget
i Hordaland fylkeskommune om forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II.
Saken blir oversendt Vest-Agder fylkesting med oppfordring om at fylkesrådmannen sørger for at
fylkeskommunens styrerepresentant bidrar til at vedtaket i Hordaland fylkesting følges opp i styret for
NDLA.

Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune slutter seg til vedtaket i kontrollutvalget og fylkestinget
i Hordaland fylkeskommune om forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II.
Saken blir oversendt Vest-Agder fylkesting med oppfordring om at fylkesrådmannen sørger for at
fylkeskommunens styrerepresentant bidrar til at vedtaket i Hordaland fylkesting følges opp i styret for
NDLA.

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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36/17 Referatsaker
Behandlet av
1 Vest-Agder kontrollutvalg

Behandlet
03.11.2017

Behandlet
36/17

Forslag fra sekretariatet:
Sakene tas til orientering.
Møtebehandling
- Svarbrev fra rådmann tas til orientering.
- Interesse for ny studietur sammen ved Kristiansand i 2018, avventer programmet.
- Orientering om høstkonferansen
- Juleavslutning 6.12 – sekretær bestiller julebord på Sjøhuset.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Sakene tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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37/17 Eventuelt
Handsama av
1 Vest-Agder kontrollutvalg

Møtedato
03.11.2017

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saknr
37/17
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