
Meeting Book: Vest-Agder kontrollutvalg (09.04.2018) 

Vest-Agder kontrollutvalg 

Date: 2018-04-09T12:30:00 

Location: Fylkeshuset, Ny Hellesund 

Note: 

Det kalles med dette inn til kontrollutvalgsmøte mandag 9. april  

kl 12:30. 

Forfall meldes til line.bosnes@temark.no snarest.  Vara møter kun ved særskilt innkalling. 

 

Administrasjonen møter i første sak kl 12:30 og årsregnskap og årsberetning 2017. 

 

Det serveres lunsj ved møtestart. 
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Arkivsak-dok. 18/00107-16 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkallingen godkjennes. 

 

 

 



3/18 Godkjenning av protokoll 06.03.18 - 18/00107-17 Godkjenning av protokoll 06.03.18 : Godkjenning av protokoll 06.03.18

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/00107-17 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 06.03.18 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 06.03.18 godkjennes. 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 06.03.18 
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Møteprotokoll  
 

Vest-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 06.03.2018 kl. 12:30-15:00 
Sted: Fylkeshuset, Ny Hellesund 
Arkivsak: 18/00107 
  
Til stede:  Vidar Kleppe (leder), Sølvi Gjerdahl Thomassen, Lars Jørgen Hauge, Terje 

Imeland 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Bente Birkeland 
  
Andre: Agder Kommunerevisjon IKS: Tor Ole Holbek, Monica H. Smith-Tønnessen 
 Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen 

Temark: Line Bosnes Hegna 
  
Protokollfører: Line Bosnes Hegna 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00107-9 Godkjenning av innkalling 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00107-10 Godkjenning av protokoll 12.02.18 4 

Saker til behandling 

7/18 18/03839-1 Orientering om elev- og lærlingombudets arbeid i 2017 5 

8/18 18/03833-2 Kontrollutvalgets årsmelding 2017 6 
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9/18 18/03836-1 Orientering fra revisor 7 

10/18 18/00212-2 Referatsaker 8 

11/18 18/00209-3 Eventuelt 9 

    

 

 
Kristiansand, 06.03.2018 

 

 

Vidar Kleppe       Line Bosnes Hegna 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av innkalling 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 06.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkallingen godkjennes. 

 

 

 

Vedtak  

Innkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll 12.02.18 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 06.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 12.02.18 godkjennes. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 12.02.18 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

7/18 Orientering om elev- og lærlingombudets arbeid i 2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 06.03.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen orienterte kontrollutvalget om sitt arbeid og 

årsmeldingen for 2017. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/18 Kontrollutvalgets årsmelding 2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 06.03.2018 8/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget innstiller til fylkestinget:  

 

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering. 

 

 

 

Møtebehandling 

Årsmelding for kontrollutvalget 2017 ble lagt frem for utvalget til gjennomgang og 

godkjenning. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller til fylkestinget:  

 

Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/18 Orientering fra revisor 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 06.03.2018 9/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Revisor orienterte utvalget om det løpende revisjonsarbeidet i fylkeskommunen, knyttet opp 

mot kontrollhandlinger som er planlagt gjennom revisjonsåret. 
- Foreløpig orientering om mislighetssak, jr. brev fra Agder Kommunerevisjon datert 16.02.18. 

- Oppfølging av mislighetssak. 

- Status årsoppgjøret – revisjon er i rute. 

- VIGO IKS – fellesprosjektet og avklaring om spørsmål om risikoforhold knyttet til plassering av 

sentralbase for håndtering av sensitive personopplysninger i utlandet blir undersøkt særskilt i 

dette prosjektet. 
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Referatsaker 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 06.03.2018 10/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
- Oppfølging av seriøsitetsbestemmelser 

- Innkommet brev vedrørende spørsmål om tildeling av oppdrag. Sekretariatet oversendes spørsmål til 

fylkesrådmann angående påstander som kommer frem.  

- Evaluering KU-konferansen 

- Neste møte 9. april – hovedsakelig årsregnskapet 
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Sakene tas til orientering. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Eventuelt 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 06.03.2018 11/18 

 

 

Møtebehandling 

Innkommet brev om tildeling av anbud og kjøring. Oversende brev til fylkesrådmann om 

uttalelse.  

 

Forslag til vedtak: Sekretariatet undersøker saken med fylkesrådmannen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Sekretariatet undersøker saken med fylkesrådmann. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/04234-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Årsregnskap 2107 for Vest-Agder fylkeskommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2017: 

  
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2017. Sammen med årsregnskapet forelå 

fylkesrådmannens årsberetning. Agder kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning for 2017.  

 

Årsregnskapet viser kr 2 181 073 000 til fordeling drift. Det viser et regnskapsmessig mindreforbruk på  

kr 66 213 000 og et netto driftsresultat på kr 237 200 000.  

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen som konkluderer med at regnskapet er avlagt i samsvar 

med lov og forskrift og gir et uttrykk for fylkeskommunens økonomiske stilling per 31.12.17 og for at 

resultatet i regnskapsåret er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.  

 

Kopi sendes fylkesutvalget.  

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til fylkeskommunens 

årsregnskap til fylkestinget før det vedtas. 

 

I følge Forskrift om årsregnskap og årsmelding §10 skal fylkeskommunens årsmelding fremlegges for 

kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av denne uttalelsen skal sendes fylkesutvalget før 

fylkesutvalget avgir innstilling om årsregnskapet til fylkestinget. 

 

Saksopplysninger: 
Fylkeskommunen har avlagt årsregnskap og årsberetning for 2017. Agder Kommunerevisjon IKS har 

avlagt revisjonsberetning datert 13.03.18. Dette danner grunnlaget for kontrollutvalgets uttalelse. 

 

Fylkesrådmannen eller den hun sender møter for å legge frem årsregnskapet med årsberetningen for 2017. 

 

Vedlegg:  

Fylkeskommunens årsregnskap 2017 

Fylkeskommunens årsberetning 2017 

Revisors beretning for 2017 
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Arkivsak-dok. 18/04902-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Tilbakemelding - Orientering om systemet for tildeling av taxiløyver 

og godkjenning av underleverandørkontrakter og oppfølging av 

disse.  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Skriv inn forslag til vedtak 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt to ulike henvendelser angående godkjenning/kontrakter fra fylkeskommunen 

til Taxi Sør som underleverandør til Nettbuss. Kontrollutvalget ba i møte i mars om en skriftlig 

tilbakemelding på disse to henvendelsene og de påstander som fremkommer. I tillegg ba utvalget om en 

generell orientering om systemet for tildeling av slike kontrakter og oppfølging av disse.  

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget vil få oversendt en skriftlig redegjørelse fredag 6. april, så den må ettersendes. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Utvalget vil etter den skriftlige tilbakemeldingen måtte ta stilling til hvordan saken skal håndteres videre, 

enten avsluttes den eller så bes det om ytterligere informasjon. 

 

Sekretariatet har per nå ingen merknader, den ettersendes og legges frem i møte mandag 9. april. 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 18/00213-1 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om det løpende revisjonsarbeidet i fylkeskommunen. 
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Arkivsak-dok. 18/04901-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalgets leder har mottatt e-post fra Forum for Kontroll og Tilsyn med forespørsel om 

medlemskap i organisasjonen.   

 

Forum for kontroll og tilsyn er en organisasjon som har som formål å være en møte- og 

kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, 

Sametinget og fylkeskommuner. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 

sekretariater. Det eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som organiserer kommunale 

kontrollutvalg. 

 

Forum for kontroll og tilsyn ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det ble innført 

bestiller-/utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets primære oppgaver er: 

 

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn 

- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene 

- Være en arena for erfaringsutveksling 

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag. 

 

Andre oppgaver for forumet kan være: 

- Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver 

- Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer 

- Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er 

- Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat 

- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar 

 

Som et ledd i dette siste, avga FKT egen høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov, med 

hovedfokus på folkevalgt kontroll og tilsyn. Se for øvrig vedlagt brosjyre om FKT og vedtekter for FKT. 

 



15/18 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap - 18/04901-2 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap : Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap

 

  
2 

FKT har i dag 166 kommuner og 9 fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er 22 

kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner, medlem av 

organisasjonen. Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat er medlem av FKT. 

 

Medlemskap koster i 2018 kr. 12 000 for en fylkeskommune. 

 

 

Vedlegg:  

Brosjyre 

Vedtekter 
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Leder Benedikte Muruvik Vonen (2016-18)

Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder Hilde Vatnar Selnes (2016-18)

Nestleder kontrollutvalget, Namsos kommune

Styremedlem Dag Robertsen (2016-18)

Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune

Styremedlem Synnøve Solbakken (2016-18)

Kontrollutvalgsleiar, Kvinnherad kommune

Styremedlem

Styremedlem

Einar Ulla (2017-19)

Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Roald Breistein (2017-19)

Seniorrådgjevar, Sekretariat for kontrollutvalet i 

Hordaland fylkeskommune

Styret 2017-2018

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener 

det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

Benedikte Muruvik Vonen, benedikte.vonen@temark.no Telefon: 908 89 043

www.fkt.no

www.fkt.no

- en møteplass for kontrollutvalgene og 

deres sekretariat.
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For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –

kontakt sekretariatet: 

E-post: fkt@fkt.no

Generalsekretær: 

Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166

En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider 

med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og 

fylkeskommuner

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med 

kontroll og tilsyn

✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av 

kontrollutvalgene og sekretariatene

✓ være en arena for erfaringsutveksling

✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse 

som bestiller av revisjonsoppdrag

Forumet sitt formål:

Forumet sine primære oppgaver:

Forumet jobber gjennom å: 

✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn

✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat

✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale 

myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn

✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for 

kontrollutvalgene, www.fkt.no

✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.

✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til 

opplæring av kontrollutvalg

✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

✓ kontrollutvalgenes eget talerør. 

✓ billigere konferanser

✓ faglig påfyll

✓ informasjonsutveksling

✓ egen medlemsinformasjon utvikles

✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg

✓Tilgang til veileder om høring i kontrollutvalget

✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept. 
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Sekretariat:  
FKT  
Postboks 41 Sentrum 
0101 Oslo   
fkt@fkt.no       

 
Telefon 
41471166 
 

 
www.fkt.no 
Twitter: @FKT_no 
Bank: 0539 43 90447 
Org. nr. 989 545 159   

 

 

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 

 
VEDTEKTER 

 
1. FORMÅL. 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker 
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. 
 

2. MEDLEMMER. 
De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité, 
samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet. 
 

3. HOVEDOPPGAVER. 
Forumet sine primære oppgaver er: 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn 

• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene. 

• Være en arena for erfaringsutveksling. 

• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag. 
 
Andre oppgaver kan være: 

• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver. 

• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer. 

• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er. 

• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat. 

• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar. 

 
4. KONTINGENT. 
Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter 
innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer. 
 

5. ÅRSMØTE. 
Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet 
blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller 
til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister: 

• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet. 

• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før 
møtedagen. 

• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet. 

• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet. 
 
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har 
en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de 
representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir 
dirigenten sin stemme avgjørende. 
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Til behandling foreligger: 

• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen. 

• Innkalling. 

• Sakslisten. 

• Styret sin årsmelding. 

• Regnskap og revisor sin melding. 

• Fastsetting av kontingent. 

• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år. 

• Innkomne saker. 

• Vedtektsendringer. 

• Separate valg av: 
o Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra 

sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag 

fra valgkomiteen. 
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag 

fra valgkomiteen. 
o Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra 

styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i 
oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår. 

o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg). 
 
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever 
det. 
 

6. STYRE. 
Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det 
er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved 
stemmelikhet. 
 
Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De 
kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det. 
 
Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer 
gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte. 
 
Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv. 
 

7. ENDRING AV VEDTEKTENE. 
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister: 

• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet. 

• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om 
vedtektsendring. 

• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget. 
 

8. OPPLØSING AV FORUMET. 
Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det. 
Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker 
kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid. 
 

*************************** 
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Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06, 
02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16. 
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Arkivsak-dok. 18/00212-5 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 09.04. 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
- Temarks vårkonferanse 19. april i Kristiansand 

- FKT fagkonferanse 29-30 mai. 

- Status Studietur 

- Neste møte tirsdag 5. juni 
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Arkivsak-dok. 18/00209-5 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 

 

 

 

 

 

 


	Vest-Agder kontrollutvalg (09.04.2018)
	Saksliste
	Møteinnkalling
	3/18 Godkjenning av innkalling

	Møteprotokoll
	3/18 Godkjenning av protokoll 06.03.18
	Protokoll Vest-Agder kontrollutvalg 06.03.2018


	Saker til behandling
	12/18 Årsregnskap 2107 for Vest-Agder fylkeskommune
	Revisjonsberetning 2017 Vest-Agder fylkeskommune

	13/18 Tilbakemelding - Orientering om systemet for tildeling av taxiløyver og godkjenning av underle...
	14/18 Orientering fra revisor
	15/18 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap
	FKT_brosjyre2017-2018
	Vedtekter

	16/18 Referatsaker 09.04.
	17/18 Eventuelt


