
Meeting Book: Aust-Agder kontrollutvalg (06.12.2017) 

Aust-Agder kontrollutvalg 

Date: 2017-12-06T09:00:00 

Location: Fylkeshuset, Rore 

Note: 

Det kalles med dette inn til kontrollutvalgsmøte på møterom Rore onsdag 6. desember kl 09:00-12:00.  

 

Fylkesordfører Gro Bråten deltar på deler av møtet og kommer kl 09:00. Det kalles ikke inn noen fra 

administrasjonen, men rådmannen eller den han måtte sende oppfordres til å være til stede under 

behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporten ca kl 09:45. 

 

51/17  Kontrollutvalgets rolle og samspill med fylkesordfører og fylkestinget i Aust-Agder 

fylkeskommune   

52/17  Forvaltningsrevisjonsrapport: «Praktisering av reglement for studieturer og ekskursjoner for elever 

ved videregående skoler»    

53/17  Prosjektplan - selskapskontroll VIGO IKS    

54/17  Orientering fra revisor    

55/17  Kontrollutvalgets arbeidsplan for 2018    

56/17  Referatsaker    

57/17  Eventuelt    

 

Forfall meldes til line.bosnes@temark.no. Sekretær under selve møtet vil være Benedikte Muruvik Vonen, 

som stiller for meg. 

 

Vara møter kun etter egen innkalling. Toril Mølbach kalles med dette inn som vara for Handegaard. 

 

Dersom det er spørsmål til innkallingen, ta kontakt med meg. 
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Arkivsak-dok. 17/00119-45 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 17/00119-46 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 15.11.17  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 15.11.17 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 15.1.17 
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Møteprotokoll  
 

Aust-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 15.11.2017 kl. 9:00-11:00 
Sted: Fylkeshuset, møterom Rore 
Arkivsak: 17/00119 
  
Til stede:  Maiken Messel (leder), Maren Smith Gahrsen, Arne Guldbrandsen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Toril Mølbach for Jacob Handegard 

  
Forfall:  Per Åge Nilsen og vara Milly Grundesen  
  
Andre: Aust-Agder Revisjon IKS: revisor Øistein Strømsland 

Temark: Line Bosnes Hegna 
  
Protokollfører: Line Bosnes Hegna 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/17 17/00119-38 Godkjenning av innkalling 3 

Møteprotokoll 

6/17 17/00119-39 Godkjenning av protokoll 20.09.17 4 

Saker til behandling 

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

IKS" 
6 

43/17 16/04689-15 NDLA rapport II 7 

44/17 17/01147-8 Orientering fra revisor 8 
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45/17 17/14625-2 Avsluttet vegregnskap Fv 404 Roresand 9 

46/17 17/14627-2 Avsluttet vegregnskap Fv 420 Feviktoppen-Strand 10 

47/17 17/14628-2 Avsluttet vegregnskap Fv 312 Evje sentrum 11 

48/17 17/13967-4 Møteplan 2018 12 

49/17 17/01152-9 Referatsaker 13 

50/17 17/01163-8 Eventuelt 14 

    

 

 
Arendal, 15.11.2017 

 

 

Maiken Messel       Line Bosnes Hegna 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 

  



7/17 Godkjenning av protokoll 15.11.17  - 17/00119-46 Godkjenning av protokoll 15.11.17  : Protokoll Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017

 

 3  

Møteinnkalling 

6/17 Godkjenning av innkalling 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 6/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkallingen godkjennes. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Innkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/17 Godkjenning av protokoll 20.09.17 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 6/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 20.09.17 godkjennes. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Protokoll 20.09.17 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

42/17 Bestilling av selskapskontroll - prosjektplan "Agder Arbeidsmiljø 

IKS" 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 42/17 

 

 

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.  

 

 

Møtebehandling 

Prosjektplanen ble lagt frem. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

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.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/17 NDLA rapport II 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 43/17 

 

 

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. 
  

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet la frem saken. Utvalget diskuterte funnene i rapporten og fremgangsmåten i den 

videre behandlingen. 

 

Det ble foreslått et tillegg: «Kontrollutvalget har bemerket at flere forhold ikke er undersøkt i 

de to rapportene. Fylkestinget anmoder derfor Hordaland fylkeskommune om å vurdere om 

det bør sendes en bekymringsmelding til økokrim.» 

 

Votering 

Forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune gir sin tilslutning til vedtakene i 

kontrollutvalget og fylkestinget i Hordaland fylkeskommune vedrørende 

forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II. 

 

Innstilling til fylkestinget 

Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at fylkeskommunens styrerepresentant bidrar til at 

vedtaket i Hordaland fylkesting følges opp i styret for NDLA. 

 

Kontrollutvalget har bemerket at flere forhold ikke er undersøkt i de to rapportene. 

Fylkestinget anmoder derfor Hordaland fylkeskommune om å vurdere om det bør sendes en 

bekymringsmelding til økokrim. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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44/17 Orientering fra revisor 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 44/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Revisor orienterte om det løpende revisjonsarbeidet.  

Forvaltningsrevisjonsprosjekt om gratisprinsippet trolig klart til behandling i desembermøte. 

 

Votering 

Forslag til enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/17 Avsluttet vegregnskap Fv 404 Roresand 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 45/17 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

Revisor la frem sin uttalelse. 

 

Votering 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

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. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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46/17 Avsluttet vegregnskap Fv 420 Feviktoppen-Strand 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 46/17 

 

 

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. 

 

 

Møtehandsaming 

Saken ble lagt frem. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

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. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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47/17 Avsluttet vegregnskap Fv 312 Evje sentrum 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 47/17 

 

 

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. 

 

 

Møtehandsaming 

Saken ble lagt frem for utvalget. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

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. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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48/17 Møteplan 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 48/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

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

 

 

Møtebehandling 

Møtedatoene ble presentert. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

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

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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49/17 Referatsaker 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 49/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

- Utvalget er interessert i å delta på studietur med Kristiansand og Vest-Agder 

kontrollutvalg. 

- Neste møte – fylkesordfører er invitert 

- Neste år – virksomhetsbesøk i løpet av våren 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Sakene tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



7/17 Godkjenning av protokoll 15.11.17  - 17/00119-46 Godkjenning av protokoll 15.11.17  : Protokoll Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017

 

 14  

 

50/17 Eventuelt 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 15.11.2017 50/17 

 

 

Møtehandsaming 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/15839-1 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Kontrollutvalgets rolle og samspill med fylkesordfører og 

fylkestinget i Aust-Agder fylkeskommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering og kontrollutvalget ser frem til samarbeidet med fylkesordfører og fylkestinget. 
 

 

Saksopplysninger: 

Fylkeskommunen er en av samfunnets viktige velferdsprodusent og forvalter betydelige ressurser på 

vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den fylkeskommunale tjenesteproduksjonen medfører et 

behov for utstrakt styring og kontroll.  

 

Fylkestinget har det overordnede ansvaret for all intern kontroll- og tilsynsvirksomhet i fylkeskommunen 

– fylkeskommunens egenkontroll. Fra fylkestinget går det to kontrollinjer:  

 

1. Fra fylkestinget til administrasjonssjefen (rådmannen). Administrasjonssjefen er ansvarlig for 

kommunens planlegging, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Administrasjonssjefen skal også 

føre kontroll med egen virksomhet, gjerne omtalt som internkontroll.  

 

2. Fra fylkestinget til kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ansvarlig for kontroll og tilsyn med hele den 

fylkeskommunale virksomheten. Dette omfatter både administrasjonen, formannskapet, andre 

politiske utvalg og ordføreren.  

 

Kontrollutvalget har i utgangspunktet ikke et tilsynsansvar overfor fylkestinget, siden kontrollutvalget er 

underordnet fylkestinget. Utvalget kan likevel uttale seg dersom fylkestinget har truffet, eller er i ferd 

med å treffe, et vedtak som er ulovlig. Kontrollutvalget kan i tillegg kontrollere om saker til fylkestinget 

er tilstrekkelig utredet.  

 

God forståelse og respekt for hverandres roller er avgjørende for god samhandling mellom fylkestinget og 

kontrollutvalget. Det er derfor viktig at fylkestinget legger til rette for en god dialog og 

informasjonsutveksling. Kontrollutvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i fylkestinget når saker 

fra kontrollutvalget skal behandles. Det er viktig at denne retten benyttes, og at fylkesordfører gir 

kontrollutvalgsmedlemmene egen taletid. Spesielt gjelder dette behandlingen av årsregnskap og rapporter 

fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Dette vil gi fylkestinget bedre grunnlag for behandling av 

sakene. I tillegg vil sakene bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid og sette fylkestinget i stand til å 

forstå og bruke kontrollutvalget aktivt som sitt kontrollorgan. 
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Fylkesordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. Fylkesrdførerens deltakelse på 

kontrollutvalgsmøter er med på å synliggjøre at kontrollutvalget er fylkestingets kontrollorgan. Dette gir 

mulighet for en direkte dialog, der kontrollutvalg og ordfører kan utveksle informasjon og oppdatere 

hverandre på aktuelle saker.  

 

Lovverket, fylkestinget som kollegium og kontrollutvalget selv er de eneste som kan pålegge 

kontrollutvalget å behandle en sak. Fylkesordfører alene har altså ikke denne retten. Det kan likevel ha 

stor nytteverdi at fylkesordfører er med på iallfall en del møter i kontrollutvalget. Dette vil redusere en 

mulig avstand mellom fylkestinget og det arbeidet som skjer i kontrollutvalget.  

 

Dersom saker er til politisk behandling eller det har vært truffet lovlige politiske eller administrative 

vedtak i sakene, bør ikke kontrollutvalget behandle sakene direkte. Bl.a. finnes det egne regler for 

klagebehandling på ulike typer vedtak, og kontrollutvalget har ingen rolle i denne klagebehandlingen. 

Bare dersom en sak viser mulige utfordringer knyttet til regeletterlevelse og forvaltning av 

fylkeskommunens midler (systemet), kan det være aktuelt å se nærmere på saken fra kontrollutvalgets 

side.  

 

Den nye fylkesordføreren fra høsten 2017 Gro Bråten,  stiller i møtet for å bidra til å etablere den gode 

dialogen som er nødvendig for å få et godt samspill mellom kontrollutvalget og fylkestinget. Hvordan vil 

det være naturlig å ivareta fylkesordførers møterett i kontrollutvalget på best mulig måte for begge parter? 

Og hvordan kan vi best legge opp til at leder får en mulighet til å orientere fylkestinget om arbeidet i 

kontrollutvalget? 
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Arkivsak-dok. 16/13866-5 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport: «Praktisering av reglement for 

studieturer og ekskursjoner for elever ved videregående skoler» 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Praktisering av reglement for studieturer og 

ekskursjoner for elever ved videregående skoler» til orientering og oversender rapporten til fylkestinget. 

 

Innstilling til fylkestinget: 

 

Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Praktisering av reglement for studieturer og ekskursjoner 

for elever ved videregående skoler» til orientering og ber rådmannen følge opp rapportens anbefaling. 

 

Rådmannen gir kontrollutvalget en orientering om oppfølging av rapporten i juni 2018. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget bestilte i møte 26.10.16 forvaltningsprosjekt på gratisprisnippet ved skoleturer. 

Prosjektplanen ble vedtatt 06.12.16. 

 

Saksopplysninger: 
Prosjektet har blitt gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS i perioden mai – november 2017.  

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har lagt til grunn følgende problemstillinger:  

 

1) Inneholder godkjenningen av studieturen dokumentasjon iht. fylkeskommunens regelverk?  

2) Fremstår turene som obligatoriske?  

3) Er det dokumentasjon for et pedagogisk forsvarlig undervisningsopplegg for elever som ikke 

deltar?  

4) Hvordan er studieturen finansiert?  
 

For å besvare problemstillingene har revisjonen lagt til grunn følgende revisjonskriterier: 

- Opplæringsloven 

- Lovforarbeider 

- Kunnskapsdepartementets rundskriv 
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- Utdanningsdirektoratets uttalelse om gratisprinsippet 

- Fylkeskommunens eget reglement 

 

Metoden for å samle inn informasjon til å kunne besvare problemstillingene er skriftlig 

spørreundersøkelse, dokumentanalyse og kommunikasjon med informanter. 

 

Revisjonens hovedkonklusjon er at gratisprinsippet ved skoleturer følges, men at dokumentasjon av 

saksbehandlingen rundt skoleturene ikke er god nok.  

 

Revisjonen anbefaler derfor: 

«…… at fylkeskommunen ved de videregående skolene formaliserer rutinene knyttet til søknad og 

godkjenning av studieturer i henhold til fylkeskommunen reglement, og etablerer gode arkiveringsrutiner 

for dokumentasjon av hensyn til etterprøvbarhet og god forvaltningsskikk.» 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Revisjonen har levert en rapport i tråd med kontrollutvalgets bestilling.  

 

Like viktig så å avdekke feil og mangler, er det å konstatere at ting er i orden. Rapporten gir konkrete 

eksempler på regelbrudd og forbedringsområder, noe som fylkeskommunen og skolene kan bruke for å 

bli bedre. Rapportens hovedkonklusjon er imidlertid at mye er i orden og viktigst at gratisprinsippet ser ut 

til å etterleves. 

 

Sekretariatet støtter revisjonens anbefaling. 

 

 

Vedlegg:  

Forvaltningsrevisjonsrapport «Praktisering av reglement for studieturer og ekskursjoner for elever ved 

videregående skoler» 
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Arkivsak-dok. 17/06593-6 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Prosjektplan  - selskapskontroll VIGO IKS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplanen godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) bestilte en selskapskontroll gjennomført som 

forvaltningsrevisjon av VIGO IKS. Selskapet eies av alle fylkeskommunene og det ble derfor rettet en 

forespørsel til alle kontrollutvalgene i eierkommunene om å delta på denne i fellesskap. 

 

Kontrollutvalget i Aust-Agder fattet i møte mai 2017 sak 28/17 følgende vedtak: 

 

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.  

- Aust-Agder Revisjon IKS bidrar med kompetanse i hele prosessen. 

 

Nå legges prosjektplanen frem for utvalget. Denne prosjektplanen danner grunnlaget for bestillingen 

av selskapskontroll i Vigo IKS. Prosjektplanen er lagt frem for Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag og 

legges fram for kontrollutvalget i Aust-Agder slik at kontrollutvalget kan ta stilling til fortsatt deltagelse 

og komme med eventuelle innspill til planen slik at den ikke må til ytterligere behandling i utvalgene. 
 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Prosjektet er nedskalert noe fra da forespørselen ble rettet i vår. Det opplegget som det legges opp til i 

denne prosjektplanen er grei. Det som forventes av leveranse/ressurs for Aust-Adger Revisjon er på den 

delen som går på oppfølging av eierstyringen. Dette kan gjøres på omlag 50-100 timer og innenfor de 

ressursene kontrollutvalget og revisjonen har til disposisjon. 

 

 

 

Vedlegg:  

Prosjektplan VIGO IKS 
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Selskapskontroll av Vigo  

 

 INNLEDNING 

Revisjon Midt-Norge utarbeidet med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalget i STFK (KU) i sak 4/17 

en prosjektskisse for selskapskontroll av Vigo IKS, som kontrollutvalget sluttet seg til i sak 20/17. Basert 

på denne skissen ble kontrollutvalgene i øvrige eierfylker/Oslo kommune invitert til å delta i selskapskon-

trollen av Vigo IKS.  

 

14 av sekretariatene har gitt tilbakemelding på at de er interessert i å delta i dette prosjektet.  

 

Videre arbeid 

Denne prosjektplanen danner grunnlaget for bestillingen av selskapskontroll i Vigo IKS. Prosjektplanen 

legges fram for KU for godkjenning, og sendes deretter de deltakende kontrollutvalgene slik at de kan ta 

stilling til deltakelse i selskapskontrollen.  

 

Ved positivt vedtak må det forventes at kontrollutvalgene i samme møte kommer med eventuelle innspill 

til planen slik at den ikke må til ytterligere behandling i utvalgene. 

 

 OM VIGO IKS 

Vigo IKS, ble formelt opprettet 1. februar 2012 med den hensikt å ivareta utvikling av fylkeskommunens 

IT-systemer innen videregående opplæring. Selskapet eies av alle fylkeskommunene, samt Oslo kom-

mune. Vigo IKS arbeider med drift og utvikling av en rekke datasystemer, der det skoleadministrative 

systemet Visma Flyt Skole er det mest omfattende. I tillegg har selskapet ansvar for drift og utvikling av 

datasystemer for blant annet prøve- og eksamensavvikling, arkivering av elevdata, opplæringstjeneste 

og leveranse av statistikkgrunnlag. 
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Fra § 3 i Selskapsavtalen er følgende formål definert for Vigo IKS. 

 

«Selskapet skal utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært samarbeid 

med deltakerne, fylkeskommunenes felles inntak- og forvaltningssystem Vigo, for elever/lærlinger 

og alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette – eksempelvis skoleadministrative syste-

mer. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike systemer settes ut til andre. Selskapet skal videre 

levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs eller veiledning til deltakerne på de systemer 

man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet til.» 

 

2.1 MULIGE OMRÅDER FOR UNDERSØKELSE 

I saksutredningen1 til denne saken fremgår noen antatte risikoer: 

- Selskapet står for drift og utvikling av tjenester av høy vesentlighet for eierkommunene 

- Selskapet har høye budsjett, få ansatte og gjennomfører komplekse anskaffelser av høy verdi 

- På eiersiden har selskapet stor geografisk spredning 

- Selskapet kjøper konsulenttjenester i betydelig omfang 

- Selskapet leier inn ansatte i eierfylkene i deltidsengasjement (tilsvarende 1,7 årsverk i 2016) 

- Selskapet har etablert faggrupper som består av ansatte fra eierfylkene, og som bistår med fagkom-

petanse på de ulike datasystemene. 

 

Prosjektskissen som KU vedtok i sak 20/2017 ble vedlagt i invitasjonen om samarbeid. Her hadde revi-

sjonen pekt på temaer som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon i Vigo: 

- Bestillerkompetanse, herunder kompetanse innen anskaffelser og kontraktsstyring 

- Ressursstyring, internt og overfor samarbeidspartnere 

- ROS-analyser, herunder praksis og kompetanse 

- Sikre tjenester til brukerne (fylkeskommunene) 

 
I tilbakemeldingen fra kontrollutvalgene er det pekt på andre risikoområder som bør være med i under-

søkelsen, med vekt på økonomistyring, håndtering av personopplysninger, samt bruk og utforming av 

samarbeidsavtaler. 

 

                                                      
1 KU-sak 4/17 
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2.2 VURDERING AV RISIKOOMRÅDENE 

Denne selskapskontrollen består av to elementer: eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet. 

Eierskapskontroll 

Selskapet står for drift og utvikling av tjenester av høy vesentlighet for eierne. Det er representantskapet 

som utøver eierskapet i selskapet på vegne av alle eierne. Dersom dette ansvaret skal ha et reelt inn-

hold må eierne også ha tilstrekkelig styring og kontroll med tjenesteutøvingen.  

 

Revisjonen tar for seg prosessene knyttet til styringen av Vigo IKS. Med styring menes prosessene og 

aktivitetene som gjennomføres for å sikre at målene som er fastsatt for Vigo IKS nås.  

 

Forvaltningsrevisjon 

Når det gjelder forvaltningsrevisjonen er det pekt på flere risikoområder. Her vil det være fokus på ut-

valgte områder knyttet til ordinær drift. 

Internkontroll er en betegnelse på bedriftens interne kontroll. I praksis er dette systematiske tiltak som 

skal sikre at bedriften planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med 

krav i lov- og regelverk, vedtak og føringer. Internkontroll er derfor en blanding av praktiske og dokumen-

terte tiltak, og en form for kvalitetssikring. Problemstilling 2 omhandler bedriftens internkontroll. God in-

ternkontroll er generelt sett også viktig for å sikre at prosesser innenfor håndtering av innkjøp og person-

opplysninger (problemstilling 3 og 4) blir håndtert på riktig måte. 

 

Håndtering av risiko er sentralt i en bedrifts internkontroll. Når man etablerer internkontroll i en bedrift, 

må virkeområdet for internkontrollen identifiseres. Hvilke kontrollmålsettinger (drift, regnskapsrapporte-

ring, overholdelse av lover og regler, måloppnåelse, mm.) skal internkontrollen dekke? Dette bør gjøres 

gjennom en risikovurdering der det vurderes i hvilke arbeidsprosesser – og med hvilken sannsynlighet 

og konsekvens – styringssvikt, feil og mangler kan oppstå. Revisjonen vil derfor se på om VIGO IKS har 

oversikt over risikoforholdene i bedriften, og hvordan dette håndteres (problemstilling 2 a). 

 

Selskapet disponerer – med fylkeskommunale briller - et høyt budsjett, gjennomfører anskaffelser av stor 

verdi, har få ansatte og kjøper konsulenttjenester i betydelig omfang. Eierne fullfinansierer selskapets 
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drift og utviklingsoppgaver. Vigo IKS sin økonomimodell innebærer pr. dags dato2 en lik innbetaling til 

selskapet fra alle de 19 eierne når det gjelder utvikling av nye og eksisterende systemer samt drift av 

Vigo IKS, mens driftsutgiftene pr. system fordeles etter elevantall i hver enkelt fylkeskommune/Oslo 

kommune. Disse utgiftene inngår ikke i selskapets budsjetter. Selskapets driftsinntekter var på 93,7 mil-

lioner kroner i 2016 (73,5 millioner kroner i 2015). Ordinært resultat var på 24,8 millioner kroner i 2016 

(4,5 millioner kroner i 2015). Selskapet har en høy andel egenkapital, og 61,1 millioner i bankinnskudd 

pr. 31.12.16. Her er det relevant å se på hvilken økonomisk risiko det er for eierne, samt hvordan selska-

pet håndterer eventuelle over-/underskudd i selskapet (problemstilling 2 b). 

 

Det startes stadig opp nye prosjekter, og flere prosjekter er forsinket når det gjelder leveranser og ferdig-

stillelse, eksempelvis leveransen av SAS (skoleadministrativt system). I ressursstyringen inngår de akti-

vitetene som gjennomføres i Vigo IKS for å sikre at virksomheten til enhver tid har tilstrekkelig med res-

surser og fremdrift iht. vedtatte planer. For mange av tjenestene som utføres er Vigo i stor grad av av-

hengighet av eksterne aktører (inklusive ansatte i eierfylkene). Det kan være flere utfordringer og impli-

kasjoner knyttet til å ha en stor andel innleide konsulenter inne i bedriftene. Disse utfordringene knytter 

seg dels opp mot den avhengigheten som bedriftene opparbeider seg av konsulentene, dels at det er 

mange som skal følges opp. De nevnte elementene har flere iboende risikoområder som det vil være 

hensiktsmessig å få en gjennomgang av. Fokuset for revisjonen vil være på styring av ressurser, frem-

drift i prosjektene, samt samarbeidsavtaler og utforming av disse (problemstilling 2 c). 

 

Det gjennomføres også komplekse anbudsprosesser. Her er det flere risikoforhold knyttet til gjennomfø-

ring av anbud. Her vil vi se på om VIGO IKS har tilfredsstillende regelverk/rutiner for offentlige anskaffel-

ser, og om praksis understøtter lovpålagte krav og interne føringer (problemstilling 3 a og b). 

- En mulig risiko knyttet til overnevnte er om selskapet innehar riktig kompetanse til å ivareta oppga-

ven. Dette innebærer imidlertid en vurdering av hvilken kompetanse man bør ha for de konkrete an-

skaffelsene selskapet er involvert i. Det synes ikke å foreligge klare kriterier for kompetansekrav, noe 

som for øvrig heller bør ligge i selskapets interne forordninger, for eksempel i prosess for rekrutte-

ring. Det revisjonen kan se på er i hvilken grad Vigo IKS har en strategisk tilnærming til innkjøpspro-

sesser, definert som i hvilken grad innkjøpsfaglig kompetanse er involvert på hensiktsmessig vis i 

forbindelse med anskaffelser (problemstilling 3 c). 

                                                      
2 Fra 2017 har representantskapet vedtatt ny kostnadsfordeling. 
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- En felles ITK-løsning innenfor videregående opplæring må vurderes opp mot en mest mulig helhetlig 

arkitektur. Funksjonalitet og ytelsesnivå er et viktig hensyn ved utvikling av IT-løsninger, det samme 

er tilgjengelig og brukervennlighet. IT-løsningene må ved behov også kunne samhandle med andre 

relevante virksomheter og deres IT-løsninger på et hensiktsmessig nivå. På virksomhetsnivå bør det 

være kontrollaktiviteter som sikrer kvalitet i tjenesteutøvelsen/leveransen (problemstilling 3 d). 

 

Det finnes mange eksempler på at sensitive personopplysninger har kommet på avveie både innenfor 

privat og offentlig virksomhet. Revisjonen har ingen indikasjoner på at lignende kan forekomme når det 

gjelder Vigo IKS, men slike saker viser at dette kan være et område med risiko for svikt. I VIGO sentral-

baseprosjektet får man nå én sentralbase for alle fylkeskommunene og de lokale databasene forsvinner. 

Dagens sentralbase er flyttet til et IT-senter i København. Dette innebærer at sensitive personopplys-

ninger om elever håndteres i utlandet. Her vil det generelt sett være ulike risikoforhold når det gjelder 

håndtering av personopplysninger (problemstilling 4). 

- Det er for øvrig gjennomført en undersøkelse blant ledere i offentlig og privat sektor i forbindelse med 

EUs nye personvernforordring3 som innføres i mai 2018. Bare én av fire av de spurte sier de er for-

beredt på den nye personvernloven4. 

 

 
 FORMÅL MED PROSJEKTET OG PROBLEMSTILLINGER 

 
Formålet med prosjektet er todelt: 

1. Vurdere hvordan eierfylkeskommunene/Oslo kommune følger opp sitt ansvar som eiere av selska-

pet. 

2. Skaffe eiere innsikt i selskapets virksomhet og styring, herunder om VIGO IKS sine innkjøp, sam-

handling med leverandører, håndtering av personopplysninger og økonomistyring, er i samsvar med 

lov- og regelverk, vedtatte føringer og interne retningslinjer. 

 

3.1 PROBLEMSTILLINGER 

Med bakgrunn i formålet er det formulert følgende problemstillinger. 

                                                      
3 EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye 
regelverket gir virksomheter nye plikter. 
4 Deloittes personvernundersøkelse 
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1. Er eierstyring og selskapsledelse i Vigo IKS i samsvar med gitte anbefalinger og eiernes forventning? 

 

Eierskapskontrollen utføres av fylkeskommunenes/Oslo kommunes egen revisjon, og innretningen på 

kontrollen blir om eier utøver sine eierinteresser i samsvar med etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse, med fokus på måloppnåelse og rapportering. Dette vil bli belyst ved å blant annet svare 

på følgende spørsmål: 

- Har eier definert klare mål for selskapet? 

- Utøver eierfylkeskommunene/Oslo kommune sitt eierskap gjennom representantskapet? 

- Har fylkeskommunene/Oslo kommune etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sel-

skapet, og følges disse? 

- Er styrets virksomhet etablert i samsvar med gitt føringer og anbefalinger? 

 

2. Er det etablert styringssystemer som sikrer at selskapets aktivitet er hensiktsmessig i forhold til de 

krav og forventinger som er stilt til selskapet, og hvordan er etterlevelsen av disse?  

 

Det vil være utvidet fokus på følgende områder: 

a) Måloppnåelse 

b) Håndtering av risiko og bruk av ROS-analyser. 

c) Økonomistyring. 

d) Ressursstyring. 

 

 
3. Følger Vigo IKS regelverket om offentlige anskaffelser? 

a. I hvilken grad har Vigo IKS interne retningslinjer og interne rutiner for offentlige anskaffel-

ser som er i samsvar med lov og forskriftskrav? 

b. I hvilken grad er Vigo IKS sin praksis for offentlige anskaffelser i samsvar med lov og for-

skrift samt egne retningslinjer/rutiner? 

c. I hvilken grad er innkjøpsfaglig kompetanse involvert på hensiktsmessig vis i forbindelse 

med anskaffelser? 

d. I hvilken grad har man sikret at det utvikles funksjonelle og hensiktsmessige IKT-systemer 

for brukerne? 
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e. I hvilken grad er man sikker på at Vigo IKS etterlever regelverk og føringer som gjelder 

habilitet og etikk? 

 

4. Har selskapet tilfredsstillende rutiner for håndtering av personopplysninger? 

a. I hvilken grad har Vigo IKS interne retningslinjer og interne rutiner for håndtering av per-

sonopplysninger som er i samsvar med lov og forskriftskrav? 

b. I hvilken grad er Vigo IKS sin praksis for håndtering av personopplysninger i samsvar 

med lov og forskrift samt egne retningslinjer/rutiner? 

 

3.2 AVGRENSNING 

Når det gjelder problemstilling 2, vil vi på overordnet nivå fokusere på hvilke system og rutiner Vigo IKS 

har etablert, og om dette samsvarer med god praksis for internkontroll.  Vi vil ikke se på hvorvidt de ruti-

ner og prosedyrer som foreligger, blir benyttet i praksis utover det som er skissert i problemstilling 2 a - 

c. Revisjonen vil heller ikke gjøre noen vurderinger av om kvaliteten/innhold på tjenestene utover det 

som faller inn under krav til internkontrollen.  

 

Revisjonens undersøkelser under problemstilling 3 b – i hvilken grad Vigo IKS sin praksis for offentlige 

anskaffelser er i samsvar med lov og forskrift samt egne retningslinjer/rutiner – er avgrenset til et antall 

stikkprøver.  

 

 REVISJONSKRITERIER 

Kriterier er den norm vi skal vurdere problemstillingen opp mot. Kilder til revisjonskriterier er i hovedsak 

hentet fra relevante lover og forskrifter, rammeverket for internkontroll (COSO), aktuelle anbefalinger for 

eierstyring og selskapsledelse, samt fylkeskommunale føringer og retningslinjer. 

 

Problemstilling 1 

Selskapslovgivningen (her: IKS-loven) og KS sine anbefalinger for eierskap gir føringer for hvordan eier-

skap skal utøves, rollefordeling og styret og ledelsen i selskapet. I tillegg vil selskapsavtalens og fylkes-

kommunens egne eierskapsdokumenter kunne være kriterier. 

 
Problemstilling 2 
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Vi vil i vår vurdering av selskapets internkontroll se hen til COSO-modellen, og fokusere på internkontroll 

innenfor økonomi- og ressursstyring. COSO-modellen opererer med fem sentrale komponenter. Disse er 

knyttet til kontrollmiljø, risikovurderinger, kontrollaktiviteter, informasjon og overvåking/ oppfølging.  

 

Risikovurdering er et begrep i risikostyringen som dekker de tre stegene risikoidentifisering, risikoana-

lyse og risikoevaluering. Dette er en begrepsbruk som er forankret i den internasjonale standarden ISO 

31000 «Risikostyring». I dag brukes ofte begrepet «risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)» som et likever-

dig alternativ til «Risikovurdering» slik ISO-standardene benytter det. 

 

Vi vil også se hen til faglitteratur innenfor eksempelvis økonomistyring. Busch med flere5 viser til at god 

økonomistyring er en prosess som bl.a. omfatter målformulering, gjennomføring av tiltak og oppfølging 

av resultat.  

 

Problemstilling 3 

Kilde til å utlede revisjonskriterier vil være: 

- Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  Alle anskaffelser av varer og tjenester omfattes av loven. 

Det er også andre forskrifter som kan komme til anvendelse, avhengig av type anskaffelse. 

- Eventuelle styrevedtak knyttet til offentlige anskaffelser og/eller interne føringer/retningslinjer. 

- Beste praksis – offentlige anskaffelser – veileder fra Nærings- og handelsdepartementet. 

 
Problemstilling 4 

Personopplysninger skal behandles i tråd med personopplysningsloven. Loven stiller blant annet krav 

om et system for internkontroll. Kravet utdypes i internkontrollforskriften og Datatilsynets veileder om in-

ternkontroll og informasjonssikkerhet. I mai 2018 får Norge nye personvernregler, og virksomheten må 

tilpasse seg det nye regelverket.  

  

                                                      
5 Økonomistyring i det offentlige” av Busch med flere (2002/2009). 
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 METODE 
 

Problemstillingene i denne selskapskontrollen er av en slik art at det forutsettes både dokumentasjon av 

formelle forhold knyttet til selskapet, økonomiske data og mer detaljert informasjon om prosesser for ei-

erstyring og drift av Vigo IKS. Datagrunnlaget som må innhentes for å belyse problemstillingene, er der-

for av både kvantitativ og kvalitativ karakter.  

 

Intervju 

En viktig del av datagrunnlaget vil være informasjon fra intervju med sentrale roller i tilknytning til eier og 

selskapet. Intervju gir en større mulighet for å gå i dybden og få fram nyanser som karakteriserer proses-

sene og som ikke fanges av statistikk eller annen dokumentasjon.  

 

Dokumentanalyse 

Undersøkelsen vil også basere seg på gjennomgang av relevant dokumentasjon fra VIGO IKS. Her vil vi 

få frem en økonomisk oversikt, samt oversikt over selskapets styring, rapportering og informasjonsflyt.  

 

Stikkprøvegjennomgang 

For å vurdere VIGO IKS sin praksis knyttet til offentlige anskaffelser, vil vi gjennomføre noen case-analy-

ser av utvalgte gjennomførte anskaffelser. Utvelgelse av case vil bli utført etter en kartlegging av offent-

lige anskaffelser i selskapet. 
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 RESSURSER OG ORGANISERING 
 

Av bestillingen framgår det at kontrollen skal gjennomføres under Revisjon Midt-Norges koordinering, og 

at den skal involvere valgte revisorer i de fylkeskommunene som blir med på selskapskontrollen.  

 

Ressurser 

Eierskapskontroll i hver enkelt eierfylkeskommune/Oslo kommune. 

Den delen som går på oppfølging av eierstyringen utføres med arbeidsinnsats fra valgt revisor i alle del-

takerfylkene/Oslo kommune. Her vil informasjonen, enten det gjelder dokument, system eller intervjuin-

formasjon, finnes i det enkelte fylket, og det vil være mest rasjonelt og kostnadsbesparende at denne 

informasjonsinnhentingen skjer lokalt og av valgt revisor. 

 

Noe informasjon vil alle revisjonsenhetene ha behov for å hente ut. For å redusere belastningen for både 

revisjonsenhetene og den reviderte enhet, sender Kommunerevisjonen i Oslo ut et spørreskjema til sty-

ret og representantskapet på vegne av alle revisjonsenhetene (vedlegg 1 og 2). Kommunerevisjonen vil 

dele denne informasjonen med de andre revisjonsenhetene. 

 

Forvaltningsrevisjon av Vigo IKS 

Revisjon Midt-Norge IKS får ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet og står for den fag-

lige og praktiske koordineringen.  

 

Oppdragsansvarlig er Espen Langseth. 

 

Her er det anslått et ressursbehov på opptil 700 timer. Dette inklusive alt av planleggingsarbeid, datainn-

henting, rapportskriving og dialog/informasjon. 

 

Datainnsamlingen vil i stor grad være rettet mot selskapet som er lokalisert i Skien. Selskapet har en god 

del samarbeidspartnere, som leverandører og ressurspersoner blant eierne. Det vil være behov for infor-

masjon fra disse også. Dette kan skje på flere måter, og trenger ikke innebære stor grad av reisevirk-

somhet. Organiseringen av dette håndteres av Revisjon Midt-Norge IKS. 
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6.1 TIDSHORISONT 

Styringsgruppe: Prosjektplan November 2017 

Prosjektplan i kontrollutvalget November 2017 

Oppstartsmøte Januar 2018 

Datainnsamling/rapportskriving Februar 2018 – November 2018 

Ferdig rapport Desember 2018 
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Arkivsak-dok. 17/01147-10 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i fylkeskommunen. For å holde 

seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i fylkeskommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

gjennom året  

 

Revisor vil i møtet orientere om det løpende revisjonsarbeidet, knyttet opp mot kontrollhandlinger som er 

planlagt gjennom revisjonsåret. 
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Arkivsak-dok. 17/13967-7 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Kontrollutvalgets arbeidsplan for 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer: 31.01, 07.03, 09.04, 06.06, 19.09, 31.10 og 05.12.  

Arbeidsplanen er veiledende. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune står fritt til å ta opp saker fortløpende i løpet av året. 

Det kan likevel være greit å ha ei skisse over hva det enkelte møte skal ta opp av fast saker i løpet av 

året.  

 

Kontrollutvalget bør også vurdere om det er ønskelig med besøk eller befaring ut i enheter og 

bedrifter i løpet av året.  
 

Saksopplysninger: 
Møtetidspunktene er vedtatt i sak i samarbeid utvalgsmedlemmene og fylkesrevisor, satt opp i 

forhold til når tid fylkestinget skal møtes, slik at utvalget skal få med aktuelle saker inn i fylkestinget. 

 

Møte og arbeidsplan 2018 for Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune  

 

Onsdag 31. januar 2018 kl 09:00  

 KU sin årsrapport til fylkestinget  

 Selskapskontrollrapport AKT AS 

 Orientering fra et virksomhetsområde  

 Orientering fra revisor  

 Referat- og drøftingssaker/eventuelt  

 

Onsdag 07. mars 2018 kl 09:00  

 Regionsammenslåing - status 

 Selskapskontrollrapport – Agder Arbeidsmiljø  

 Eventuelle tilsynsrapporter fra andre  

 Orientering fra revisor  

 Referat og drøfting/eventuelt  
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Mandag 09.04 2018 kl 09:00  

 Årsregnskapet og årsmeldingen for fylkeskommunen 2017  

 Orientering fra revisor  

 Referatssaken/eventuelt 

 

Onsdag 6. juni 2018 kl 09:00  

 Tertialrapport 1/2018  

 Virksomhetsbesøk 

 Orientering fra revisor  

 Referat- og drøftingssaker  
 

Onsdag 19.september 2018 kl 09:00  

 Budsjett 2018 for kontroll og tilsyn  

 Regionsammenslåing - status 

 Andre aktuelle saker  

 

Onsdag 31. oktober 2018 kl 09:00  

 Tertialrapport 2/2018  

 Budsjettorientering 2019 

 Orientering fra revisor  

 Andre aktuelle saker 

 

Onsdag 05. desember 2018 kl 09:00  

 Møte og arbeidsplan 2019  

 Orientering fra revisor  

 Andre aktuelle saker 

 

Til oppfølging gjennom året:  

 Forvaltningsprosjekter  

 Fylkestingsvedtak, gjennomføring  

 

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018 er 7. og 8. februar på Gardermoen, www.nkrf.no.  

 

Forum for Kontroll og Tilsyns fagkonferanse 2018 er 29. og 30. mai på Gardermoen, www.ffkt.no.  

 

Sekretariatet har høst- og vårkonferanse i april og november, www.temark.no. 

  

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de 

møter de ønsker.  
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Arkivsak-dok. 17/01152-11 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
- Status NDLA-saken 

- Status selskapskontroll Vigo IKS 

- KU konferansen 2018 – påmelding 

- Neste møte 
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Arkivsak-dok. 17/01163-10 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 
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