
Meeting Book: Vest-Agder kontrollutvalg (05.06.2018) 

Vest-Agder kontrollutvalg 

Date: 2018-06-05T12:30:00 

Location: Fylkeshuset, Ny Hellesund 

Note: 

Det kalles med dette inn til kontrollutvalgsmøte tirsdag 5. juni  

kl 12:30. Møtet holdes på Fylkeshuset, møterom Ny Hellesund. 

 

Det blir servert lunsj forut for møtet i møterommet. 

 

To representanter fra Hidra Vel vil møte i kontrollutvalget i sak 18/18 kl 12:40. 

 

Vara møter kun etter særskilt innkalling. Forfall meldes så snart som mulig til line.bosnes@temark.no. 
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Arkivsak-dok. 18/00107-23 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 05.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00107-24 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 05.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 09.04.18 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 09.04.18 godkjennes. 

 
 

 

Vedlegg:  

Protokoll 09.04.18 
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Møteprotokoll  
 

Vest-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 09.04.2018 kl. 12:30-14:00 
Sted: Fylkeshuset, Ny Hellesund 
Arkivsak: 18/00107 
  
Til stede:  Vidar Kleppe (leder), Lars Jørgen Hauge, Bente Birkeland 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Åse Tønnessen Sæbø for Terje Imeland 

  
Forfall:  Terje Imeland, Sølvi Gjerdahl Thomassen, 1. vara Hans Petter Horve og 2. 

vara Monika Hagen 
  
Andre: Økonomisjef Lise Solgård i sak 12/18 

Samferdselssjef Vidar Ose i sak 13/18 

Agder kommunerevisjon IKS: Tor Ole Holbek og Torjus Finstad Ledaal 

Temark: Line Bosnes Hegna 
  
Protokollfører: Line Bosnes Hegna 
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Møteinnkalling 

3/18 18/00107-16 Godkjenning av innkalling 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00107-17 Godkjenning av protokoll 06.03.18 4 

Saker til behandling 

12/18 18/04234-2 Årsregnskap 2107 for Vest-Agder fylkeskommune 5 

13/18 18/04902-2 Tilbakemelding - Orientering om systemet for tildeling av taxiløyver 7 
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og godkjenning av underleverandørkontrakter og oppfølging av 

disse. 

14/18 18/00213-1 Orientering fra revisor 8 

15/18 18/04901-2 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap 9 

16/18 18/00212-5 Referatsaker 09.04. 10 

17/18 18/00209-5 Eventuelt 11 

    

 

 
Kristiansand, 09.04.2018 

 

 

Vidar Kleppe       Line Bosnes Hegna 

kontrollutvalgsleder      sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av innkalling 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkallingen godkjennes. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Innkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll 06.03.18 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 06.03.18 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 06.03.18 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

12/18 Årsregnskap 2107 for Vest-Agder fylkeskommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 12/18 

 

 

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.  
 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef presenterte årsregnskapet og årsrapporten for Vest-Agder fylkeskommune for 

2017. 

 

Revisor la frem revisjonsberetningen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  
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.  
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Tilbakemelding - Orientering om systemet for tildeling av taxiløyver 

og godkjenning av underleverandørkontrakter og oppfølging av disse. 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Skriv inn forslag til vedtak 

 

 

Møtebehandling 

Samferdselssjef orienterte kontrollutvalget muntlig , i tillegg til den skriftlige 

tilbakemeldingen.  

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgsleder ønsket en mer presis tilbakemelding knyttet til de to sakene. Dette vil 

Samferdselssjefen sende over etter avklaring med rådmann.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak: 

 

Vedtak  

Kontrollutvalgsleder ønsket en mer presis tilbakemelding knyttet til de to sakene. Dette vil 

Samferdselssjefen sende over etter avklaring med rådmann.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Orientering fra revisor 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Revisjon orienterte om det pågående revisjonsarbeidet. 

- Attestert tilskudd hittil for 165 mill. 

- Tannhelseprosjektet er godt i gang. 

- Går i gang med eierskapskontrolldelen i Vigo IKS i mai. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Møtehandsaming 

Forslag til vedtak: Vest-Agder fylkeskommunes kontrollutvalg blir medlem av FKT. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Vest-Agder fylkeskommunes kontrollutvalg blir medlem av FKT. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Referatsaker 09.04. 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

- Ønsker å melde seg på FKT konferanse i mai. Sekretær sjekker midler og følger opp 

påmelding på e-post. 

- Vårkonferansen 19. april. 

- Studietur Trøndelag i rute. 

- Neste møte 5. juni: 

o Mislighetssaker 

o Valg av revisjonsordning, utredning 

o Sommeravslutning 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Eventuelt 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 09.04.2018 17/18 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/03162-6 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 05.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Hidra Landfast - presentasjon av rapport fra Hidra Vel  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstiling. 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget mottok i februar 2018 en bekymringsmelding om Hidra Landfast. I møte 12.02.18 

kom fylkesordfører Terje Damman og orienterte om saken og henvendelsen fra Hidra Vel og svarte 

på spørsmål. Kontrollutvalget diskuterte bekymringsmeldingen og følgende vedtak i sak 4/18 ble 

fattet: 

 

Kontrollutvalget tar bekymringsmeldingen fra Hidra vel til orientering og viser også til at 

saken er under politisk behandling. 
 

Hidra Landfastsaken var oppe til behandling i fylkestinget 13.02.18. Hidra Vel har fortsatt å ytre sterk 

bekymring om at det foreligger brudd på forvaltningsskikk i saken i fylkestinget. Påstandene gjelder 

at det har vært bevisst manipulering for ikke å gi hidrasamfunnet mulighet til innsyn og til å delta på en 

demokratisk måte gjennom mulighet til å gi innspill til saken. 

 

Etter fylkestingsbehandlingen 13.02.18 ble kostnadskalkylene for prosjektet oversendt Hidra vel. 

Velforeningen har på bakgrunn av dette utarbeidet en rapport som begrunner bekymringsmeldingen 

«Vurdering av SVVs kalkyler». Den er ikke politisk behandlet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Hidra Landfast er under politisk behandling. Kontrollutvalget har ikke mandat til å gå inn i eller 

overprøve fylkestingets beslutninger. Mandatet til kontrollutvalget er knyttet opp mot om sakene som er 

eller har vært oppe til politisk behandling har vært gjenstand for forsvarlig saksbehandling.  

 

Hvorvidt Hidra Landfast saken ikke har vært forsvarlig saksbehandlet, kan vi ikke si noe om i dag. For at 

kontrollutvalget skal ha litt mer informasjon å vurdere hva som bør gjøres videre, ønsker kontrollutvalget 

å invitere Hidra Vel inn i møte for å redegjøre for sin rapport og påstander. Ring Veisdal og John Hansen 

møter fra Hidra Vel. 
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På bakgrunn av dette og tidligere orienteringer i saken, må kontrollutvalget ta stilling til om: 

1) Saken avsluttes. 

2) Mer informasjons må innhentes før utvalget konkluderer. 

3) Det bestilles en forvaltningsrevisjon for en systematisk gjennomgang/undersøkelse. 
 

 

 

Vedlegg:  

Rapport – vurdering av SVVs kalkyler for Hidra Landfast, 15.02.18 

Saksfremlegg og saksprotokoll frå fylkestinget i saken, 13.03.18 

Hidra Vels bekymringsmelding 05.02.18 
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Laget for: Hidra Vel

Forberedt av: Ring Veisdal, sivilingeniør MRIF 

Versjon: 15.02.18

Fv. 469 - Hidra landfast  
Vurdering av SVV´s kalkyler 
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Sammendrag 
SVV har presentert en revidert rapport, datert 11. desember 2017. 
I tillegg har SVV utarbeidet et notat: “Fv. 469 Hidra fastlandsforbindelse. Vurdering av Hidra Vels  
alternativ med en flytebru (E1). 
Denne vurderingen er gjort etter at det har vært et avklaringsmøte mellom SVV og Fylkesadministrasjonen og 
mottatte kalkyler fra SVV som først ble frigitt en uke før Fylkestinget sitt møte, 13. februar. 

Resultatet av vurderingen er følgende: 

• Enhetsprisene som er brukt av SVV er ca. 10% høyere enn det de selv mener er sannsynlig. 
• Til sammen er det lagt til ca. 29% sikkerhet på entreprisekostnadene. 
• Byggherrekostnadene utgjør fra 17 til 24 % av entreprisekostnadene uten moms. Sett i lys av at slike 

kostnader på vegvesenets hånd skal faktureres etter selvkost, virker påslagene urimelig høye - det er mer 
vanlig med ca. 10% påslag. 

• Økonomiavdelingen i fylket opplyser at det ikke er moms på byggherrekostnader. Dette fordi det ikke er 
moms på kostnader fra Statens Vegvesen. Det forutsettes at SVV skal utføre all prosjektering og 
byggeadministrasjon. 

• Alle konsulenter som arbeider med undersøkelser, prosjektering osv. fakturerer SVV med moms. Dette får 
fylket momskompensasjon for. 

• Det enkelte investeringstiltak belastes fylket fra SVV ut fra medgått tid og en kalkulatorisk timepris. 
Timeprisen dekker Statens Vegvesens utgifter til SAMS vegadministrasjon (selvkost) ved planlegging, 
prosjektering og ivaretakelse av byggherreoppgavene ved investering i riks- og fylkesveg. 

• I saksfremlegget fra  Fylkesrådmannen står det: “påløpte prosjektkostnader per november 2017 på 27,8 
mill. kr”. Opplysningen i utredningen påvirker sterkt viljen hos politikere til om utredninger skal fortsette. Det 
er viktig å få en spesifikasjon av disse utgiftene; hvem som har fått disse pengene og om de er med eller 
uten moms.  

• Likeså viktig er det å få klarlagt om noen av utgiftene, nevnt ovenfor, skulle vært dekket av Statens 
Vegvesen selv.  

• I kalkylen er anslått at forventet uforutsett i forhold til detaljeringsgrad er 15% beregnet av 
entreprisekostnad inkl. moms + byggherrekostnad og grunnerverv.  

• Det er feil å ikke beregne momskompensasjon på økte entreprisekostnader; Når entreprisekostnadene blir 
høyere blir også momskompensasjonen høyere. Usikkehetsfaktoren utgjør 17% av entreprisekostnad eks. 
moms + byggherrekostnad og grunnerverv. 

• Det kan være en kalkulasjonsfeil på ca. 18 millioner p.g.a. feil veglengde. 
• Kalkylen for Hidra Vel sitt forslag, Alt. E1 er ved sammenligning, urettmessig kalkulert med en lang tunnel 

og kostbar kryssløsning i stedet for å kalkulere med en kortere tunnel og fylling i sjø, slik som A3 
løsningen. 

Vurdering  SVV´s kalkyler Side !  av !3 16 Hidra landfast
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Alternativene 
Her er kostnadene eks. moms vist for det forskjellige alternativene der både enhetspriser og usikkerhetspåslag 
er de samme som SVV har brukt. Tallene på SVV sine alternativer er de samme som SVV har brukt.

HENGEBRO 
RING

HENGEBRO 
SVV  
A3

HENGEBRO 
SVV  
A1

!

!

!
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FLYTEBRO 
HIDRA VEL

FLYTEBRO 
LMG MARIN 
RING 
SVV 
 A3

FLYTEBRO 
SVV  
E1

!

!

!
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Konklusjon 
Kalkyletallene er fremstilt på en uklar måte fordi moms beregnes inn, både for entreprisekostnader, men også i 
usikkerhetstallene og dermed tåkelegger forståelsen av kostnadene. Momskompensasjon er ikke medtatt for 
usikkerhetskostnaden.   
Byggherrekostnadene, dvs. betaling til SVV, er beregnet urimelig høyt. Det er også lagt inn høye enhetspriser 
og høye usikkerhetspåslag. 

Det forståelig at SVV bruker høye enhetspriser og høye usikkerheter i denne skissefasen. Siden prosjektet er 
så marginalt vil det derfor være feil å ta endelige beslutninger på kalkylene som foreligger. Det er derfor 
nødvendig å få frem sikrere tall ved å gå videre i planprosessen ved å utarbeide en reguleringsplan. 

Hidra Vel sitt forslag til flytebro og tunnel er behandlet respektløst og bevisst blitt manipulert slik at det fremstår 
som et dårlig og dyrt alternativ.  Som vist i dette dokumentet er forskjellen, selv med SVV sin egen A3 trasé og 
egne enhetspriser, hele 300 millioner kroner eks moms.  Det er misvisende og viser at noe er er galt. 

Når Fylkesrådmannen velger å legge frem tallene med moms i oversikten virker tallene langt høyere enn de i 
virkeligheten er.  Denne rapporten vil forhåpentlig være mer klargjørende, siden tallene her presenteres uten 
moms. 

15.02.18 

Ring Veisdal 

Vurdering  SVV´s kalkyler Side !  av !6 16 Hidra landfast
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Entreprisekostnadene 
Enhetspriser 
Utgangspunktet for beregning av entreprisekostnadene er enhetspriser på elementene veg, tunnel og bro. 
Prisene SVV har brukt er høyere enn de prisgiverne mener er mest sannsynlig. 
Dette skyldes at det i metoden som brukes for å fastsette enhetsprisen fremkommer en ekstra sikkerhet.  

• Denne usikkerheten utgjorde i SVV sin kalkyle i Mullighetsstudiet ca. 10 %. 

Dette forklares nærmere i håndboken om Anslagsmetoden.  1

Usikkerhet 
I tillegg til tillagt påslag for usikkerhet i enhetsprisene legges det i kalkylene til en usikkerhetspost på 15% for 
manglende detaljering. 
Siden SVV opererer med å regne usikkerhet på priser inklusive moms, utgjør den ca. 17% av enhetsprisene 
inklusive moms. 

• Det betyr at det er lagt til en usikkerhet på  29% på enhetsprisene eks. moms.  

 Anslagsmetoden - Håndbok R764, om høyreskjev sannsynlighetsfordeling.1
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Byggherrekostnadene 
Påslag 
Byggherrekostnadene er beregnet som 17-24 % av entreprisekostnadene eks mva. 
I håndboken  står det “Byggherrekostnadene skal kostnadsberegnes som egen post. Her skal alle kostnader til 2

byggherrens drift og rigg beregnes, samt alle kostnader til planlegging/prosjektering og grunnerverv.” 

• Påslaget for byggherrekostnader utgjør hele 17- 24% av entreprisekostnadene uten moms i kalkylene 
som er presentert.   

• Siden slike kostnader på vegvesenets hånd skal faktureres etter selvkost virker påslaget urimelig høyt. 
• I eksempel på bruk av Anslagsmetoden har SVV utgitt et anslag eksempel .  Her oppgis 3

byggherrekostnadene til omlag 9,6% av entreprisekostnadene eks. mva. 
• % påslaget må nødvendigvis være mindre hvis prosjektering og byggeledelse utføres som en del av 

entreprisekostnadene. Dette er tilfelle for flytebroalternativet som Hidra Vel har foreslått. 

Moms på byggherrekostnader 
Økonomiavdelingen i fylket opplyser at det ikke er moms på kostnader fra Statens Vegvesen. 
I utregningen regnes disse allikevel som % andel av entreprisekostnadene som inneholder moms. 
I  håndboken står det at “byggherrekostnadene vil i kostnadsanslagene være inklusive moms i de fleste 
tilfellene.” 
I mange tilfeller vil store deler av byggherrekostnadene innkjøpes fra konsulenter. Disse fakturerer med påslag 
av moms til Statens Vegvesen .  Da vil moms være fradragsberettiget. 4 5

• Økonomiavdelingen forutsetter at alle tjenester i denne sammenheng skal kjøpes av SVV. 

 Anslagsmetoden - Håndbok R764,2

 Håndbok 2172011 Eksempel Anslagsmetoden - vedlegg3

 Kunngjøring fra Skatteetaten12.12.2012. Opphevelse av Opphevelse av momsfritaket for offentlig vei og baneanlegg med virkning fra 1. 4

januar 2013

 Rundskriv fra Statens vegvesen v/Direktør Terje Weslie til leverandører5
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SAMS Vegadministrasjon 
Statens Vegvesen skal etter initiativ fra fylkeskommunen som SAMS Vegadministrasjon bistå fylkeskommunen i 
dens rolle som regional utviklingsaktør med bl.a. analyser og vurderinger av ulike tiltak innenfor 
transportområdet.  6

Utgifter 
Utgifter til SAMS Vegadministrasjon på fylkesveg jamfør vegloven § 19, dekkes slik:  7

Utgifter ved planlegging, prosjektering og byggherreoppfølging av investeringstiltak budsjetteres og dekkes av 
investeringsmidler på henholdsvis statens investeringsbudsjett for riksveg og fylkeskommunenes 
investeringsbudsjett for fylkesveg. Dette gjøres likt for riks- og fylkesveg. Fylkeskommunens midler til å dekke 
utgiften inngår i rammetilskuddet. 
“Dette prinsippet, som vi har hatt siden Stortinget vedtok nytt budsjettsystem for Statens vegvesen i 1997, ble 
lagt til grunn ved gjennomføring av forvaltningsreformen i 2010. Det innebar bl.a. at midler som staten hadde 
på investeringsbudsjettet til å dekke utgifter til SAMS Vegadministrasjon ved planlegging, prosjektering og 
byggherreoppfølging av investeringstiltak på øvrige riksveger, ble overført fra riksvegbudsjettet til statens 
rammetilskudd til fylkeskommunene i 2010.” 

“Det enkelte investeringstiltak belastes ut fra medgått tid og en kalkulatorisk timepris. Timeprisen dekker 
Statens vegvesens utgifter til SAMS Vegadministrasjon (selvkost) ved planlegging, prosjektering og ivaretakelse 
av byggherreoppgavene ved investering i riks- og fylkesveg.” 

• Det er ønskelig å få oppgitt hvilken timesats fylket betaler for tjenester hos Statens Vegvesen i denne 
sammenheng for å kunne vurdere størrelsen på byggherrepåslaget. 

Utgifter på tidlig stadium 
“Utgifter til utredninger m.m. på et tidlig stadium i arbeidet med å utvikle riks- eller fylkesvegnettet (dvs før 
prosjekt/tiltak er så konkret at det er aktuelt med KVU eller kommunedelplan), dekkes av staten over Statens 
Vegvesens post 23 både for riks- og fylkesveg.”  8

I saksfremlegget fra fylkesrådmannen står det: “påløpte prosjektkostnader per november 2017 på 27,8 mill. kr” 

• Opplysningen i utredningen påvirker sterkt viljen hos politikere til om utredninger skal fortsette. Det er viktig 
å få en spesifikasjon av disse utgiftene; hvem som har fått disse pengene og om de er med eller uten 
moms.   

• Likeså viktig er det å få klarlagt om noen av utgiftene skulle vært dekket av Statens Vegvesen post 23. 
Som det fremgår av kalkylene er disse laget med +/- 40% som = utredningsnivå, se punkt om 
Anslagsmetoden 

 Lovdata: Instruks for Statens Vegvesen, pkt. 3 Arbeidsoppgaver6

  SVV: SAMS Vegadministrasjon på regionalt nivå 1 - Sist oppdatert 7.juni 20137

  SVV: SAMS Vegadministrasjon på regionalt nivå 1 - Sist oppdatert 7.juni 20138
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Usikkerhetsfaktorer 
Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad 

I kalkylen er denne anslått til 15% beregnet av entreprisekostnad inkl. moms + byggherrekostnad og 
grunnerverv.   
• Blir entreprisekostnadene høyere blir også momsen høyere, det er det ikke tatt hensyn til i oppgitt beløp 

for refusjon av moms 
• Usikkerhetsfaktoren utgjør 17% av entreprisekostnad eks. moms + byggherrekostnad og grunnerverv.   

Refusjon av moms 
Generelt 
Det er uheldig at SVV inkluderer moms i deres kalkyler når dette ikke er nødvendig. 
• All betalt moms får fylket refundert av staten. 

Moms på entreprisekostnadene 
Det er beregnet 25% moms på entreprisekostnadene. 

• Det gis momskompensasjon for hele beløpet 

Moms på byggherrekostnadene 
• Fylket vil få fradrag for kostnader til moms til planleggere som engasjeres av SVV. 

Moms på tillegg p.g.a. usikkerhet 
Som nevnt blir entreprisekostnadene høyere blir også momsen høyere. 
• Det er feil å ikke beregne momskompensasjon på økte entreprisekostnader som følge av usikkerhet på 

entreprisekostnader. 
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Kalkyle Hidra Vel - alt. E1 
Tunneltrasé 
I vurderingen av Hidra Vel sitt forslag med flytebro har SVV lagt til unødvendig store kostnader. 

I utredningen fra SVV er følgende kostnader lagt til: 

• Erfaringskostnad som SVV har på flytebro - 50-60 millioner 
• Økt lengde på tunnel fra ca. 1020 m til 1229 
• Kostbar kryssløsning på Kvellandstrand ca. 27 millioner inkl. mva. 

I møtet som ble avholdt mellom Statens Vegvesen/Fylkesadministrasjonen 18.01.18 ble det avklart at: 

• Flytebro kan bruke samme tunnel og fyllingstrasé som A3 
• Ring´s tunnelforslag kan brukes hvis siktforhold på Kvellandstrand bedres og kurvatur mellom flytebro og 

avkjøring på Launes harmoniseres bedre. 

Etter møtet 18.09.18 har Hidra Vel lagt frem revidert trasé med endret lengde og radius på flytebro, fjernet 
fylling på Launes og laget rundkjøringer både på Launes og Kvellandstrand. 

• Når kalkylen for Hidra Vel sitt forslag (E1 flytebro) skal sammenlignes med SVV sin A3 trasé må en bruke 
samme løsning på Kvellandstrand. Dvs. kort tunnel og fylling i stedet for lang tunnel, 1290 m og komplisert  
kryssløsning på Kvellandstrand.  

• Kalkylen for Hidra Vel sitt forslag blir langt lavere når samme tunnelløsning sammenlignes.  Som vist i dette 
dokumentet er forskjellen, selv med SVV sin egen A3 trasé og egne enhetspriser, hele 300 millioner kroner 
eks. moms.  
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Kostnadsoversikt 
Kalkyle fra SVV med moms, eksempel fra A3 

• Er det brukt feil veilengde = 706 m i A3 kalkylen. Måling viser at denne er ca. 450 m . I så fall er A1 
forslaget kalkulert 18 millioner dyrere enn nødvendig. 
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Kalkyler uten moms 
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I overnevnte kalkyle ligger det et innebygget usikkerhetspåslag på 29%, kfr. 
punkt om enhetspriser. 

Prosjektkostnad i Rådmannens innstilling - tabell med mva. 
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Anslagsmetoden 
SVV benytter Anslagsmetoden  for å finne frem til kostnaden for Hidra landfast. 9

Anslagmetoden benytter seg av en ovenfra-og-ned tilnærming i kalkyleoppbyggingen. Dette betyr at man 
starter på prosjektet og detaljerer det ned ved behov. Dette er i motsetning til den mer tradisjonelle 

ingeniørmessige tilnærming som er nedenfra og opp. Det vil si at man starter med detaljene og summerer de 
opp til en helhet. 

Forventet kostnad sammensettes av Grunnkalkyle og forventet tillegg 

Grunnkalkyle 
Hvert kostnadselement i grunnkalkylen er estimert ved trippelanslag.  Et typisk kostnadselement har en litt 10

høyreskjev sannsynlighetsfordeling. Det vil alltid finnes en nedre grense for hvor lave kostnadene for en post 
kan bli. På den andre siden kan en tenke seg at kostnadene kan bli veldig høye dersom alt går galt. Dette gir 
oftest i sum et forventet tillegg til grunnkalkylen. 

Byggherrekostnadene skal kostnadsberegnes som egen post. Her skal alle kostnader til byggherrens drift og 
rigg beregnes, samt alle kostnader til planlegging/prosjektering og grunnerverv.  

Spennet mellom øvre og nedre verdi for kostnadselementene i grunnkalkylen skal normalt representere 
mengde- og prisusikkerheten i posten. 

 Anslagsmetoden - Håndbok R7649

 Ingeniører kommer sammen og anslår nedre, sannsynlig og øvre verdi på kostnadselementene.10
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Momsen skal beregnes som et eget prosentpåslag på hovedelementene (veg, bru, tunnel, osv.). For 
byggherrekostnadene vil kostnadsanslagene være inklusive moms i de fleste tilfellene. 

Forventet uspesifisert tillegg 
Det vil aldri være mulig å definere og kalkulere alle detaljer i de ulike postene. Posten «uspesifisert» 
representerer kostnader som man vet kommer, men som ikke kan spesifiseres på estimattidspunktet. Denne 
kostnaden skal synliggjøres i kostnadsoverslaget. 

Uspesifisert bør angis som et prosentpåslag. Størrelsen på posten er avhengig av hvilket plannivå som ligger til 
grunn for kostnadsoverslaget, følgende rettesnor skal benyttes: 
• for utredning --> 15-20 prosent 
• for kommune(del)plan --> 10-15 prosent 
• for reguleringsplan --> 3-7 prosent 

Uspesifisert skal i Anslagprogrammet defineres som en indre og ytre påvirkning eller som et kostnadselement i 
tillegg til grunnkalkylen. Hvis det før utredningsnivå utarbeides overslag kun basert på løpemeterkostnader vil 
uspesifisert normalt være inklusive i disse. 

Forventet tillegg fra indre og ytre påvirkninger og hendelsesusikkerhet 
I tillegg til mengde- og enhetsprisusikkerheten som er lagt inn i grunnkalkylen vil det alltid være en rekke 
forhold som ikke kan henføres til enkeltposter. I anslagmetoden blir resultatet av disse forholdene representert 
gjennom indre og ytre påvirkninger, usikkerhetsfaktorene (U-faktorene). 

Målsetting - kalkylenøyaktighet 
Det er et mål om at alle kostnadsoverslag har minimum 70 prosent sannsynlighet for å ligge innenfor det 
intervallet som bestemmes av nøyaktighetsgrensene som er satt for de ulike plannivåene. Det er ulike 
målsettinger til nøyaktighet på kostnadsoverslaget, avhengig av plangrunnlaget som ligger til grunn. Følgende 
målsetting gjelder: 

• Utredning +/- 40 prosent 
• Kommune(del)plan +/- 25 prosent 
• Reguleringsplan +/- 10 prosent 

Fastsetting av kostnadsoverslag 
På bakgrunn av resultatene fra kostnadsberegningen og anslagsamlingen skal en fastsette prosjektets 
kostnadsoverslag. Resultatene foreligger i form av en forventet kostnad med usikkerhet. Statens Vegvesen har 
bestemt at det er P50  som skal oppgis som kostnad for det enkelte prosjekt.11

  P50 verdien fremkommer av kostnadsoverslaget i anslagverktøyet. P50 er prosjektets opprinnelig kostnadsoverslag,11
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FV 469 - HIDRA LANDFAST 

 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
1. Statens vegvesens rapport fra 11. desember 2017 om Fv 469 Hidra 

fastlandsforbindelse, og notat datert 8. desember 2017 om vurdering av Hidra 
vels alternativ med flytebro, tas til orientering. 

2. Ut fra anslåtte prosjektkostnader, kan ikke Vest-Agder fylkeskommune bidra 
med finansiering av prosjektet uten å utsette eller skrinlegge allerede vedtatte 
investeringer, og ytterligere redusere løpende driftsrammer. 

3. Arbeidet med prosjektet Fv 469 Hidra fastlandsforbindelse avsluttes. 
 
 
Vedlegg 

a. Oversendelse fra Hidra Vel, med vedlegg: Vurdering av SVV rapport 
b. Statens vegvesen, Region Sør, datert 11. desember 2017 Fv 469 Hidra 

fastlandsforbindelse, enklere løsninger – bru og undersjøisk tunnel. 
c. Notat fra SVV datert 8. desember 2017 – vurdering av Hidra vels alternativ 

med flytebru. 
d. Retningslinjer for ferjeavsløysningsordninga for fylkesvegferjer – sist revidert 

10. november 2017.  
e. Brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 5. september 

2017 – Anslag på årlige ferjeavløsningsmidler for Hidra landfast. 
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Bakgrunn for saken 
Følgende saker har tidligere vært behandlet av fylkestinget i Vest-Agder: 
 
Juni 2006: FT (28/06) godkjente grunnlaget for en bompengesøknad for Hidra 
landfast. Kostnadsoverslag: 328 mill. 2006-kr. Avsetning av inntil 30 mill. 2006-kr fra 
fylkesfordelt ramme til riksveier (fergestrekningen var en del av riksveinettet). 
 
Februar 2010: FT (03/19) vedtok bygging av Hidra fastlandsforbindelse som 
fylkesvei. Kostnadsramme 343 mill. 2010-kr (undersjøisk tunnel). Fylkeskommunen 
skulle bidra med 37 mill. kr i prosjektet og Flekkefjord kommune 7 mill. kr. 
 
Februar 2012: FT (01/12) vedtok ny kostnadsramme på 423 mill. 2012-kr. Reell 
kostnadsøkning var 58 mill. kr. Fylkeskommunen øker ikke sin ramme i 
økonomiplanperioden, men kan øke andelen til 64,9 mill. kr i senere perioder, 
forutsatt at denne delen av beløpet forskutteres av bomselskapet.  
 
Juni 2012: Etter gjennomføring av anbudskonkurranse er totalkostnaden for anlegget 
over kostnadsrammen på 423 mill. kr. FT (28/12) vedtar på grunn av høye kostnader 
å avlyse konkurransen og arbeide videre med reguleringsplan for å redusere 
prosjektkostnaden. 
 
November 2013: FT (50/13) vedtok å utsette prosjektet inntil et rørbro-alternativ er 
utredet. Vegdirektoratet skrinla senere rørbro-alternativet. 
 
Desember 2015: FT (91/15) ble orientert om framdrift og ba om at det ble utarbeidet 
finansieringsplan og anbudspapirer.  
 
April 2016: FT (15/16) vedtok på grunn av strengere tunnelkrav som ville fordyre 
prosjektet, å avslutte arbeidet med undersjøisk tunnel og ønsket å vurdere 
muligheter for broforbindelse til Hidra. 
 
Fylkestinget gjorde i april 2017 FT (15/17) følgende vedtak; 
 

1. Fylkestinget ber om at det gjøres en vurdering av forutsetningene som ligger til 
grunn for beregningene i mulighetsstudiene, og ser på muligheter for enklere 
løsninger tilpasset et lavere trafikkgrunnlag. 

 

2. Når vi nå vet at andre har fått innvilget fravik fra stigningsforholdet i 
tunnelforskriften, ber fylkestinget om at arbeidet med en undersjøisk 
fastlandsforbindelse til Hidra blir gjenopptatt. Fylkestinget ber derfor 
fylkesrådmannen beregne kostnader på en tunnel som ikke vil overskride 8 % 
stigning.  
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Saksopplysninger 
Prosjektleder fra Statens vegvesen (SVV) hadde en gjennomgang av de ulike 
alternativer i fylkestinget den 12. desember 2017. Alternativene er beskrevet i 
vedlegg b) og c). 
 
Nedenfor følger en kort oppsummering av de fire ulike alternativene. 
  
Alternativ A1 – hengebru (med lang tunnel) 
Alternativ A1 har en 1380 meter lang tunnel fra Kvellandstrand til Gule Odden. Derfra 
går veien direkte ut på bru som krysser tvers på Hidrasundet over til Launes og veien 
dreier deretter raskt mot vest og treffer dagens vei snarest mulig. Med en forutsatt 
seilingshøyde på 25 meter, blir brubanens høyeste punkt på omlag kote +30. 
 
Alternativet vil fungere bra for biltrafikk og det blir lite skjemmende i landskapet. For 
gående og syklende er det trafikksikkerhetsmessig ikke noe godt tilbud, med lang og 
smal tunnel.  
 
Anslått prosjektkostnad var med gang-/sykkelvei beregnet til 1 170 mill. kr (jf. SVVs 
mulighetsstudie 10. mars 2017). Ny prosjektkostnad er nå anslått til 1 045 mill. kr, 
som følge av en smalere normalprofil og uten gang-/sykkelvei. 
 
Alternativ A3 – hengebru (med tunnel og fylling i sjøen) 
I denne løsningen bygges det vei på fylling i sjøen langs Kvellandsstranda. Rett 
vestenfor rekken med naust og fritidsboliger, går veien inn i tunnel vestover mot Gule 
Odden. Fra Gule Odden (utløpet av tunnelen) er løsningen identisk med alternativ 
A1, med hengebru over til Launes. Ved fergeleiet på Kvellandstrand er det tenkt at 
sjøbuene skal bevares og vannspeilet skal beholdes på innsiden av veifyllingen. Det 
vil derfor være nødvendig med en kort bru i dette området for å få atkomst for 
småbåter til sjøbuene. Alternativet vil fungere bra for biltrafikk og har den korteste 
tunnelen. Utfylling i sjø er uheldig og risikofylt. 
 
Anslått prosjektkostnad var med gang-/sykkelvei beregnet til 1 070 mill. kr 
(jf. SVVs mulighetsstudie 10. mars 2017). Ny prosjektkostnad er nå anslått til  
924 mill. kr, som følge av en smalere normalprofil og uten gang-/sykkelvei. 
 
Alternativ U1 – undersjøisk tunnel 
Dette alternativet omfatter en 3 560 meter lang undersjøisk tunnel under 
Hidrasundet, med tilhørende vei i dagen. Tunnelprofil T8,5, se figur 10 (Vedlegg 1).  
I Hidrasundet vil tunnelen følge en rygg mellom fastlandet og øya der største 
sjødybde er rundt 70 meter. For å sikre tilstrekkelig fjelloverdekning, må veibanens 
laveste punkt legges omlag 125 meter under havoverflaten. Det vil da være rundt  
45 meter fjelloverdekning. I tunnelen vil det være snunisje midtveis på laveste punkt 
og havarinisjer for hver 500 meter. 
 
Kryssingsstedet i Hidrasundet er det samme som i den forrige/opprinnelige løsningen 
for undersjøisk tunnel (vedtatt reguleringsplan 2012). Stigningen vil være 8 prosent i 
hele tunnelens lengde. På Hidra får tunnelen utløp på Duenesodden, rett vest for 
Bukkstad. Utenfor tunnelmunningen må det bygges 280 meter ny fylkesvei i dagen 
og ny rundkjøring for å kople tunnelen til dagens Fv 469. På fastlandet får tunnelen 
samme påhogg som alternativ A1, og samme veiløsning på Kvellandstrand. 
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Det forrige prosjektet med undersjøisk tunnel hadde tunnelpåhogg på Hidra ved 
Kuneset, nærmere ferjekaia. Dette ga da den korteste tunnellengden. Når nå 
tunnelen har slakere stigning og dermed blir lengre, har vi valgt å ta ut den ekstra 
lengden ved å flytte tunnelpåhogget lenger vest. Dette korter inn fylkesveilengden på 
øya, samtidig som befolkningen i Bukkstad slipper hele trafikkbelastningen.  
 
SVV har vurdert løsninger der tunnelpåhogget på fastlandet flyttes lengre mot 
nord/øst. Dette ville vært svært gunstig veiteknisk og korte inn den totale lengden på 
fylkesveien. Men tunnelen ville da blitt omlag 300 meter lengre enn den viste 
løsningen, og med tilhørende større kostnad. Anslått prosjektkostnad for dette 
alternativet er beregnet til 980 mill. kr. 
 
Alternativ E1 – Flytebru – Hidra vel 
I forslaget som er fremlagt fra Hidra Vel i samarbeid med konsulentselskapet LMG 
Marine, er det fokusert på en flytebruløsning som en alternativ bruløsning.  
Flytebrudelen av konseptet har vært vurdert separat av konsulentselskapet, og at 
andre forhold relatert til veilinjer og veikurvatur, tunnel, undersjøiske og geotekniske 
forhold, har ikke blitt ivaretatt i samme grad. Derfor er det en del forhold i konseptet 
som Hidra Vel har levert som må bearbeides og vurderes i en helhet. Dette er 
vurderinger som normalt gjøres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet, følgelig vil 
dette bli gjort om man ønsker å ta dette alternativet med i videre prosesser. 
 
For å kunne gjøre en kostnadsvurdering av forslaget fra Hidra Vel, har SVV skissert 
en veilinje som i størst mulig grad sammenfaller med velets forslag. I notatet 
kommenteres kostnader for de enkelte elementer (vei, tunnel, bru) på samme måte 
og på samme grunnlag som er gjort for alternativene vi har omtalt i vår rapport. 
 
Anslåtte prosjektkostnader 
SVV har pålagt seg selv et nøyaktighetskrav på +/- 40 prosent i sine ulike vurderinger 
for å beregne anslått prosjektkostnad. De anslåtte prosjektkostnadene har en 
usikkerhet på +/- 25 prosent.  De anslåtte prosjektkostnadene anslås med 50 prosent 
sannsynlighet for at anslaget er tilstrekkelig for å gjennomføre det enkelte 
prosjektalternativet. De fire alternativene kan sammenfattes i en tabell som vist 
under. Fylkesrådmannen har foretatt en kvalitetskontroll av SVVs 
beregningsgrunnlag, men har ikke deltatt i kalkylearbeidet.  
 

Element Alt 1 Alt 3 Alt U1 Alt E1 

Gang- og sykkelvei Nei Nei Nei Nei 

Bru 
Totallengde 

Hengebru 
550 m 

Hengebru 
550 m 

(undersjøisk  
tunnel) 

Flytebru 
400 m 

Seilingshøyde 25 m 25 m  20 m 

Tunnellengde 
Tunnelprofil 

1 380 m 
T 8,5 

780 m 
T 8,5 

3 560 m 
T 8,5 

12 290 m 
T 8,5 

Anslått prosjektkostnad (P50) *  
Kostnadspenn  
ved usikkerhet +/- 25 % 

1 045 mill. kr 
 

784 – 1 306 

924 mill. kr 
 

693 – 1 155 

980 mill. kr 
 

735 – 1 225 

1 066 mill. kr 
 

800 – 1 333 

Anslag momskompensasjon 153 mill. kr 138 mill. kr 148 mill. kr 155 mill. kr 

* påløpte prosjektkostnader per november 2017 på 27,8 mill. kr, er ikke medtatt. 
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Figuren under viser de ulike alternativene som SVV har vurdert:  
 

 
 
Fergeavløsningsmidler  
Et fergeavløsningsprosjekt innebærer at det blir bygget et nytt veisystem som 
erstatter fergeforbindelse. Midler som fylkeskommunen får tildelt gjennom 
inntektssystemet til finansiering av fergesamband, kan inngå i finansiering av 
veiprosjekter.  
  
Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 5. september 2017 
oppgitt at et ferjesamband utgjorde 21,1 mill. kr i inntektssystemet for 2017. KMD 
skriver følgende om konsekvensene om ny kostnadsnøkkel for 2018: 
 

Konsekvenser av departementets forslag til ny nøkkel I kostnadsnøkkelen for båt og 
ferje for 2018 er hovedkriteriet for ferje "normerte ferjekostnader". Sambandet 
Launes-Kvellandstrand er et kort samband med relativt liten trafikk, og sambandet 
har derfor en relativt lav vekt i det nye ferjekriteriet. Ferjesambandet vil derfor utløse 
et lavere beløp i utgiftsutjevningen med den nye nøkkelen sammenliknet med dagens 
nøkkel. Det er per i dag ikke mulig å beregne det endelige beløpet Hidra landfast vil 
utløse med ny nøkkel i inntektssystemet for 2018.  

 
Vi har i januar 2018 sendt ny forespørsel til KMD for å beregne oppdatert beløp på 
ferjesamband, basert på ny kostnadsnøkkel for båt og ferje i inntektssystemet for 
2018. Med bakgrunn i regionreformen har KMD varslet at kostnadsnøklene for båt og 
ferje vil bli endret på ny i inntektssystemet for 2020, og at dette vil bli presentert ifm. 
Kommuneproposisjonen 2020 i mai 2019. Dette innebærer at det er stor usikkerhet 
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knyttet til størrelsen på endelig nivå på ferjeavløsningsmidlene. Vilkårene for å få 
avklart endelig nivå, fremkommer av vedlagte retningslinjer.  
 
Fylkesrådmannen har under økonomiske konsekvenser nedenfor valgt å benytte 
KMDs beregninger på ferjeavløsningsmidler for 2017 – alternativ A3. 
 
KMD foretar videre en justering av økte drifts- og vedlikeholdsutgifter for den nye 
veistrekningen (tunnel, veier og bro). Denne justeringen er basert på utgiftsdekning 
med en gjennomsnittlig faktor for alle fylkeskommuner. KMD har angitt at denne ville 
utgjøre 2,8 mill. kr for 2017 gitt alternativ A3 i SVVs mulighetsstudie fra 10. mars 
2017. SVV har i mulighetsstudiet stipulert en høyere drifts- og vedlikeholdskostnad. I 
analysen av A3 nedenfor har vi benyttet SVVs estimat på økte drifts- og 
vedlikeholdskostnader. Disse er anslått til om lag 4,5 mill. kr. Økte kostnader relatert 
til kollektiv, er ikke tatt med. 
 
Samferdselsdepartementet og KMD har utarbeidet retningslinjer for alternativt bruk 
av fergetilskudd til fylkesveiferger. Retningslinjene er oppdatert i november 2017 og 
følger vedlagt.  
  
Det er nå åpnet for bruk av fergeavløsningsmidler i inntil 40 år. I sum gis det likevel 
ikke mer kompensasjon enn kostnaden ved veiprosjektet, fratrukket 
momskompensasjon og bompenger. Midlene blir prisjustert med deflator i perioden 
den blir utbetalt. Det er ikke mulig å benytte ferjeavløsningsmidler til dekning av 
fylkeskommunens renteutgifter.  
  
KMD beregner og fastsetter beløpene for fergeavløsningsmidlene og fastsetter 
lengden på utbetalingsperioden ifm. behandling av søknaden om 
ferjeavløsningsmidler. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Bompengene bidrar med 100 mill. kr i prosjektet. Det forutsettes bruk av høyeste 
takstgruppe (takstgruppe 3, dvs. 200/400 kr). Av lokale bidrag har Flekkefjord 
kommune tidligere vedtatt et beløp på 7 mill. kr (2010 kr). 
  
Alternativene har en anslått prosjektkostnad fra 924 mill. kr til 1 066 mill. kr. 
Kostnadene har en usikkerhet på +/- 25 prosent. Fylkeskommunen må forskuttere 
både eget tilskudd og ferjeavløsningsmidler, samt dekke rentekostnader. 
Fergeavløsningsmidler utbetales først etter at prosjektet står ferdigstilt. Det betyr at 
fylkeskommunen må lånefinansiere hele investeringen under byggetiden.  
 
For å vurdere fylkeskommunen muligheter for å gå inn i prosjektet, har 
fylkesrådmannen tatt utgangspunkt i det alternativet med lavest anslått 
prosjektkostnad – A3.  Det er lagt følgende forutsetninger til grunn for beregning av 
de økonomiske konsekvensene av tiltaket: 
  

 estimert byggestart 2021, med ferdigstillelse i 2024  

 30 års nedbetaling av lån, til 5,5 prosent rente  
(renten er minstekravet fra Vegdirektoratet i bompengeprosjekter)  

 bompenger prisjusteres ikke  

 maksimal innkrevingsperiode på 20 år for bompenger   
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Beskrivelse / tall i mill. kr Alternativ 
A3 

Samlet finansieringsbehov (P50)  
+/- 25 % usikkerhet 

924 

Bompenger  100 

Momskompensasjon 137 

Flekkefjord kommune (tilskudd – 2010 kr) 7 

Sum finansieringsbehov =  
fylkeskommunes låneopptak  

680 

Avdrag 680 

Renter 586 

Økt drift- og vedlikehold fylkesvei (SVV-estimat) 80 

Fergeavløsningsmidler (basert på 2017-tall) 680 

Samlet kostnad – Vest-Agder fylkeskommune  666 

 
Låneopptaket for fylkeskommunen blir 680 mill. kr. Fylkeskommunen må betale 
renter og avdrag av dette låneopptaket. Den totale kostnaden for Vest-Agder 
fylkeskommune (eksklusiv innbetalte fergeavløsningsmidler) blir 666 mill. kr.  
 
Fylkeskommunen må påta seg all risiko for kostnadsoverskridelse og størrelse på 
fergeavløsningsmidler. Fylkeskommunen og Flekkefjord kommune (50/50) må i 
tillegg stille garanti for bompengeselskapet.  
  
Konsekvenser for driftsbudsjettet  
Fergeavløsningsmidler vil tidligst bli utbetalt i 2025. Først 24 år etter dette, vil 
fergeavløsningsmidler overstige fylkeskommunens kostnader til renter og avdrag. Det 
vil si at fylkeskommunens driftskostnader vil øke betydelig i dette tidsrommet. Figuren 
nedenfor viser rentekostnader, avdrag og økte drift- og vedlikeholdskostnader, 
fratrukket fergeavløsningsmidlene. Tallene er i 2017-kr. 
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Vurderinger 
De nye beregningene fra SVV for fastlandsforbindelse til Hidra, viser fremdeles at 
kostnadene langt overskrider vedtatte rammer. Prosjektet vil føre til store 
økonomiske belastninger både for investerings- og driftsbudsjettet. Figuren ovenfor 
viser at driftskostnadene øker i gjennomsnitt med 40 mill. kr per år de første fem 
årene etter ferdigstillelse. Skal dette prosjektet realiseres, må allerede vedtatte 
investeringer innenfor skole og samferdsel utsettes, samt at det må kuttes ytterligere 
i driftsrammer. 
 
De ulike alternativene inneholder mye usikkerhet og risiko. Erfaring fra tilsvarende 
veiprosjekter tilsier at gjennomføringen blir teknisk krevende, med utfordringer for 
gjennomføring, kvalitet og kostnad.  
 
Ut fra et samfunnsøkonomisk synspunkt og sett i lys av andre investeringsbehov, vil 
fylkesrådmannen ikke anbefale å sette i gang prosjektet. Fylkesrådmannen foreslår 
på denne bakgrunn at arbeidet med realisering av fastlandsforbindelse til Hidra 
avsluttes. 
 
Kristiansand, 11. januar 2018 
 
 
Tine Sundtoft 
fylkesrådmann 
       Kenneth Andresen 
       regionalsjef 
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Fra: Line Bosnes 
Sendt: 22. mai 2018 10:16 
Til: 'post@hidravel.no' 
Emne: Kontrollutvalget 5. juni  
 
Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune skal ha et møte 5. juni kl 12:30. I den 
forbindelse ønsker leder å invitere Hidra Vel inn for å redegjøre og svare på spørsmål om 
rapporten «vurdering av SVVs kalkyler». 
 
Det er fint med en tilbakemelding på om noen og hvem som kan stille fra Hidra Vel. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Line Bosnes Hegna 
Sekretær for kontrollutvalget 
 
Tlf: 90 65 64 26 
E-post: line.bosnes@temark.no 
www.temark.no 
 
----------------------------------------- 

Temark 

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Hidra Landfast

Til kontrollutvalget i Vest-Agder fylke

 v/ vidar.kleppe@demokratene.info

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hidra 04.02.18


VAF fylkesting 13.02.2018, sak 2/18 Fv. 469 - Hidra Landfast

Bekymringsmelding angående innstillingen fra Fylkesrådmannen


Vi tilskriver kontrollutvalget i denne saken fordi vi har erfart at Fylkesrådmannens fremstilling 
inneholder flere mangler og fordi administrasjonen hindrer oss i å få innsyn i grunnleggende 
dokumenter som kan være medvirkende bevis for dette.

Etter å ha gjennomgått innstillingen, foretatt flere henvendelser og hatt møte med 
Fylkesrådmannens administrasjon og Statens Vegvesen (SVV) fremstår saksforberedelsen i beste 
fall som mangelfull og slett arbeid.

Vi er dog bekymret for at det kan være andre forhold som ligger til grunn for den mangelfulle 
saksbehandlingen uten at vi vet hvilke.


Her er noen eksempler som danner grunnlag for vår bekymring:


Bommet på trafikkmengden

I mulighetsstudie bommet SVV totalt på trafikkmengden og foreslo en veg som har kapasitet til 
4000 biler, mens behovet er kanskje 4-600 biler.  

Hvilken kvalitetssikring har Fylkesrådmannen v/Samferdselssjefen når en slik bommert kan 
passere og fremlegges for fylkestinget?

Det var først da Ring Veisdal påpekte dette at fylkestinget måtte gjøre om på Fylkesrådmannens 
forslag om å skrinlegge videre utredning og be SVV om å se på enklere løsninger.


Tåkelegger innspill 
Hidra Vel har, med støtte av Flekkefjord kommune, betalt for et studie for flytebro.

I utredningen velger SVV å fortelle at dette alternativet ikke kan brukes uten å ha en svært lang 
tunnel og en tilhørende dyr kryssløsning på Kvellandstrand.

Flytebroalternativet sammenlignes med deres forslag til hengebro som har kort lengde på tunnel 
og fylling i sjø. Så  konkluderes det med at hengebroalternativet er billigst.  I møte med SVV 
innrømmet SVV at flytebroen også kan bruke kort tunnel og fylling.

Vi ber kontrollutvalget vurdere om SVV har vært objektiv når de har sammenlignet alternative 
tekniske løsninger.


Ring har lagt ned mange timers dugnad i form av undersøkelser og planleggingsarbeid for å 
kunne foreslå forenklinger og kostnadsreduserende tiltak.

SVV har allikevel unnlatt å ta stilling til hans forslag om enklere trasé og kryssløsning på 
Kvellandstrand.  

Argumentasjonen for å ikke vurdere og utrede dette er ved å si at dette  først kan gjøres i 
forbindelse med et arbeid på et reguleringsplannivå. Som kjent har SVV selv lagt frem forslag i 
Mulighetsstudiet som ikke er basert på saksutredning på et reguleringsplannivå. 

Vi mener at SVV må utrede andre relevante forslag på samme nivå som egne forslag.

Vi ber kontrollutvalget vurdere sakligheten i utredningen på dette punktet.


Bekymringsmelding Side �  av �1 3 ver. 04.02.18 A
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Hidra Landfast
Bommet på oppgaven 
Vi mener at SVV igjen har bommet på oppgaven gitt av fylkestinget om å se på enklere løsninger. 
Det er i utredningen ikke foreslått noen enklere løsninger utenom å redusere vei/tunnel og 
brobredden etter at dette ble påpekt av Ring.

Videre ser det ut til at SVV ikke tåler å bli utfordret på sine løsninger og tillater seg å overse andes 
innspill.  Ring leverte allerede i juni 2017 forslag til enklere løsninger med alternativ trasé og 
billigere kryssløsning på Kvellandstrand. SVV tok aldri kontakt med Ring for å diskutere innspillet.

SVV bekreftet i møtet 18.01.18 at Ring´s forslag kunne sannsynligvis la seg gjennomføre med 
noen justeringer.

Vi ber kontrollutvalget vurdere om SVV i tilstrekkelig grad har utredet “enklere løsninger” slik som 
de ble pålagt av fylkestinget.


Roter med momsrefusjon 
SVV og Fylkesrådmannen blander inn moms i kalkylene og oppgir for lite momsrefusjon.

Fylket får full momskompensasjon for all moms som betales i et vegprosjekt, dette inkluderer 
også byggherrekostnader som planlegging, byggeledere osv.

Allikevel har Fylkesrådmannen v/Samferdselssjefen underslått dette i kalkylene.  Det kan dreie seg 
om 40-50 millioner i momsrefusjon som skjules på denne måten.  Dette ble presentert av Hidra 
Vel for både SVV og Samferdselssjefen i møtet 18.01.18 uten at noen kunne gi noen god 
forklaring.


Fremstillingen som inkluderer moms indikerer totalkostnader i størrelsesorden 1 milliard mens den 
reelle kalkulerte kostnaden er kanskje 250 millioner mindre.

I saksutredningen legges det usikkerhet på moms uten at det samtidig fremkommer at 
momsrefusjonen vil øke tilsvarende.


Vi ber kontrollutvalget undersøke riktigheten av de fremlagte tall for momsrefusjon og om 
Fylkesrådmannens unødvendige inkludering av moms er med på å tåkelegge forståelsen av 
kostnadene i prosjektet.


Hindrer innsyn 
Da Ring ba om å få innsyn i kalkylene før fylkestinget behandlet saken i fjor vår, formidlet 
Samferdselssjefen at kalkylen var unntatt offentlighet.   Etter sterkt press ble disse frigitt og ble 
klare for gjennomgang etter at fylkestinget hadde behandlet saken.

Ring ba allerede i desember i fjor om å få kopi av kalkylen som ligger til grunn for den foreliggende 
saksutredningen.  Samferdselssjefen opplyste først i desember at det ikke ville bli laget noen 
kalkyle etter anslagsmetoden denne gangen. Flere ganger har Ring bedt om å få innsyn i 
beregningene uten resultat. I møtet 18.01.18 opplyste så SVV at de allikevel hadde laget nye 
kalkyler etter anslagsmetoden. Disse må “vaskes” for navn på personer og prosjekter, noe som 
toppen kan ta 1 time å gjennomføre.

Allikevel har vi nå, en uke før neste fylkestingsmøte, ikke mottatt kalkylene. Selv e-post til 
Fylkesordføreren som ledet møtet 18.01.18 her ikke hjulpet.

Vi ber kontrollutvalget undersøke om det er en bevisst manipulering for å ikke gi oss mulighet til å 
foreta innsyn og kontroll.


Bekymringsmelding Side �  av �2 3 ver. 04.02.18 A
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Hidra Landfast
Fylkeskommunens kjerneverdier 
Hidra Vel fikk anledning til å stille spørsmål til SVV i eget møte 18.01.18. Dette var et møte som 
ordføreren i Flekkefjord hadde bedt om.  Hidra Vel hadde på forhånd sendt inn en liste med 
spørsmål til SVV.

Overraskende for oss var det at Fylkesordføreren valgte å lede dette møtet og at det må ha vært 
bortimot 20 deltakere tilstede.

Fylkesordføreren åpnet med å si at dette var et møte som det ikke var naturlig å lage et 
møtereferat fra og at vi ikke ville få anledning til å diskutere den foreliggende saksforberedelsen 
for SAM-utvalget.

Vi ber kontrollutvalget vurdere om Fylkesordførerens overnevnte regler for møtet samsvarer med 
Fylkeskommunens kjerneverdier der det blant annet står;


“I Vest-Agder fylkeskommune skal folkestyret praktiseres gjennom åpenhet omkring 
saksbehandlingen. Befolkningen generelt og de som direkte berøres i konkrete saker skal inviteres 
til dialog og derigjennom få anledning til medbestemmelse ved å tilkjennegi sine synspunkter.” 

Konklusjon 
Det er påfallende at Fylkesrådmannen konsekvent er så ivrig etter å få skrinlegge videre utredning 
av denne saken.

Utredning om broløsningen er i en innledende prosess i form av et mulighetsstudie, i motsetning 
til tunnelalternativet som har vært utredet i flere omganger.


Det er bekymringsfullt at ikke Fylkesrådmannen v/Samferdselssjefen har en kvalitetssikring som 
fanger opp de mangler og feil som er presentert fra SVV.


Vi frykter at hvis vedtaket som nå er behandlet i SAM-utvalget og Fylkesutvalget blir vedtatt i 
Fylkestinget vil det fra fylkesadministrasjonen og SVV sin side ikke bli svart på noen spørsmål om 
saken etter dette. Fylkeskommunens kjerneverdier om åpenhet blir da bare en illusjon.

Vi ber derfor kontrollutvalget granske de påpekte forhold i saken slik at politikerne kan få en 
objektiv fremstilling av de alternative løsningene og at kalkylene både for inntekter og utgifter blir 
fremstilt på en korrekt måte før det fattes vedtak i saken.


Når vi en gang får oversendt kalkylene fra Fylkesrådmannen vil vi ettersende til Kontrollutvalget 
utdypende begrunnelse i form av to rapporter som går i detalj og begrunner ytterligere vår 
bekymringsmelding.


På vegne av Hidra Vel

Jostein Bruseth

Kopi for:
Fylkesrådmannen i Vest-Agder v/Vidar Ose
Fylkesordføreren i Vest-Agder, Terje Damman  
Ordføreren i Flekkefjord, Jan Sigbjørnsen

Bekymringsmelding Side �  av �3 3 ver. 04.02.18 A
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Arkivsak-dok. 17/03978-10 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 05.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Forslag til valg av revisjonsordning i Agder fylkeskommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner slås sammen til Agder fylkeskommune 01.01.2020. I den 

forbindelse må det velges revisjonsordning for den nye fylkeskommunen. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal i de to fylkeskommunene etter kommuneloven, avgi en innstilling i saken. I 

Reglement for fellesnemnda – som ble vedtatt av fylkestingene 21.06.17 – er fellesnemnda gitt fullmakt til 

å avklare alle prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til etableringen 

av en ny fylkeskommune. Det er derfor fellesnemnda som skal fatte vedtak om revisjonsordning.  

 

Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune har i møte 12.02.18 vedtatt at Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) skal utrede valg av revisjonsordning for Agder fylkeskommune. 

 

Vedtak sak 1/18, 12.02.18: 

 

«Kontrollutvalgene i Aust- og Vest-Agder ber sekretariatene starte arbeidet med valg av 

revisjonsordning i den nye Agder Fylkeskommune.» 
 

Vurdering fra sekretariatet: 
En sammenligning av revisjonsordninger gir et bilde av de forskjellige egenskapene ved hver ordning. 

Det vil være pris og kvalitetsforskjeller fra revisjonsselskaps til revisjonsselskap. En sammenligning av 

revisjonsordninger vedrørende en kostnadsoversikt, gir ingen oversikt over kvalitet. Sekretariatet er usikre 

på hvor relevant det er å sammenligne revisjonskostnadene til kommuner av ulik størrelse osv. Vi vil 

understreke at bare innhenting av konkrete tilbud om revisjons vil vise de reelle kostnadsforskjellene. Det 

må tas hensyn til omfanget og kompleksiteten og at revisjonskostnadene bør sees over flere år for å gi et 

representativt bilde. Sekretariatet vurderer at tallmaterialet kun kan vise tall med stor usikkerhet. 

 

 Revisjonsordning med «ansatt egen revisor» mener sekretariatet ikke er aktuell. 
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 Dersom «kjøp av revisjonstjenester i markedet» velges, må konkurransen være gjennomført og 

kontrakt være klar 01.01.2020. Det vil si at prosessen må starte senest januar 2019, og det må 

velges periode. 

 

Denne ordningen er aktuell. Hvilke oppgaver som ligger i kostnaden kan variere, og det tenkes 

her på omfanget av forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, rådgivning, attestasjon og annet arbeid. 

 

Ved valg av revisor er det flere elementer som kompetanse og erfaring, tilgjengelighet, responstid 

og tydelighet i rapporteringen som bør telle med i vurderingen. De nevnte punktene gir kvalitet 

på utført revisjonsarbeid og vil med all sannsynlighet også gjenspeile kostandene for levert 

revisjonstjeneste. 

 

 Dersom det velges «interkommunalt selskap/samarbeid» må det være klart fra 01.01.2020. Denne 

ordningen har begge fylkeskommunen i dag og ca 88% av landets kommuner. Ordningen er 

aktuell og sekretariatet vurderer det i så fall naturlig å velge enten Aust-Agder Revisjon IKS eller 

Agder Kommunerevisjon IKS, eller et eventuelt nytt IKS.  

 

I dag er Vest-Agder fylkeskommune eier av Agder kommunerevisjon og Aust-Agder 

fylkeskommune eier av Aust-Agder revisjon. Eierforholdene må fylkestingene ta stilling til, dette 

berører ikke spørsmålet om valg av type ordning. Det må imidlertid være avklart når valg av 

revisor skal skje senere i prosessen i løpet av 2019. 

 

Denne utredningen er en informasjon om revisjonsordninger. Som tidligere nevnt vil revisjonsarbeidet 

uavhengig av hvilken ordning for revisjons som velges, være styrt av detaljerte forskrifter, metoder og 

standarder, med konkrete krav til utdanning og praksis. 

 

Den revisjonsordningen som velges utelukker de andre ordningene. 

 

Vedlegg:  

Utredning for valg av revisjonsordning for Agder fylkeskommune 
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UTREDNING 

 

 

Vår dato 11.05.2018 

Vår referanse 17/03978-11 

Vår saksbehandler Line Bosnes 

Hegna 

    

 

 

Utredning for valg av revisjonsordning for Agder fylkeskommune 

 

BAKGRUNN 

Fylkeskommunene Vest-Agder og Aust-Agder er vedtatt slått sammen til Agder fylkeskommune 

01.01.2020. I den forbindelse må det velges revisjonsordning og revisor for den nye kommunen. 

Fylkestingene i de to fylkeskommunene har delegert til fellesnemnda å ta stilling til revisjonsordning. 

Fellesnemnda fatter vedtak på bakgrunn av innstilling fra de to kontrollutvalgene. 

Kontrollutvalgene i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune har i møte 12.02.18  vedtatt at Temark 

skal utrede valg av revisjonsordning for Agder fylkeskommune. 

Vedtak sak 1/18, dato 12.02.18: 

Kontrollutvalgene i Aust- og Vest-Agder ber sekretariatene starte arbeidet med valg av 

revisjonsordning i den nye Agder Fylkeskommune. 

LOVENS RAMMER FOR VALG AV REVISOR 

Kommuneloven § 78, 3. og 4. ledd legger til grunn at det er fylkestinget som avgjør hvilken 

revisjonsordning fylkeskommunen skal ha og som velger hvem som skal være fylkeskommunens 

revisor. Fylkestingets valg av revisjonsordning og revisor skjer på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget.  

/Temark - Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat (IKS) 
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Kommuneloven § 78: 

3. ledd 

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne 

revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. 

Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 

4. ledd 

Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget. 

I forbindelse med sammenslåing av Aust og Vest-Agder fylkeskommuner er det i tråd med 

Inndelingsloven § 26 opprettet en fellesnemnd for å samordne og ta seg av forberedelse av 

sammenslåingen. Etter § 26 femte ledd kan fellesnemnda få fullmakt til å ansette revisor, videreføre 

deltagelse i interkommunalt samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. 

Inndelingslova § 26, 5. ledd: 

Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også 

tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av 

innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. 

Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå 

kontrollutvala. 

De to fylkeskommunene har i tråd med lovkrav ved søknad om fylkeskommunesammenslåing fattet 

likelydende vedtak om fellesnemnda sin sammensetning og oppgaver i møtet i juni 2017. I den 

sammenheng er det vedtatt at: 

 Fellesnemnda kan inngå avtale med ny revisor, videreføre deltagelsen i interkommunalt 
samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. Tilsvarende gjelder for 
kontrollutvalgssekretariatet. Slike vedtak skal skje med bakgrunn i innstilling fra 
kontrollutvalgene  

Kommuneloven § 78 slik den er formulert gir kontrollutvalget to innstillingsoppgaver i logisk 

rekkefølge: 

1. innstilling på valg av revisjonsordning 

2. innstilling på valg av revisor 

 

Med utgangspunkt i ovennevnte legges det til grunn at kontrollutvalgene i de to fylkeskommunen 

skal avgi hver sin innstilling til fellesnemnda om valg av revisjonsordning og valg av revisor. 
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REVISJONSORDNINGER I AUST- OG VEST-AGDER  

 

DAGENS ORDNING FOR AUST-AGDER OG VEST-AGDER 
FYLKESKOMMUNER 

De to fylkeskommunene har samme type revisjonsordning, ved at de er medeier i hvert sitt IKS. Det 

vil si at begge fylkeskommunen har offentlig revisjon. 

Agder Kommunerevisjon IKS eies av 10 kommuner, blant annet Vest-Agder fylkeskommune som 

nevnt. Selskapet utfører all revisjon for sine eiere og er et interkommunalt selskap organisert etter 

IKS-loven. Revisjonsselskapet har et eget styre og 16 ansatte. Representantskapet vedtar 

årsbudsjettet og kostnadene fordeles på eierne etter vedtatt kostandsfordelingsmodell.   

Aust-Agder Revisjon IKS eies av 10 kommuner, blant annet Aust-Agder fylkeskommune som nevnt. 

Selskapet utfører all revisjon for sine eiere og er et interkommunalt selskap organisert etter IKS-

loven. Revisjonsselskapet har et eget styre og 18 ansatte. Representantskapet vedtar årsbudsjettet 

og kostnadene fordeles på eierne etter vedtatt kostandsfordelingsmodell.  

Nedunder vises en oversikt over budsjettert revisjonskostnader for 2018 i alle fylkeskommunene. 
Dette gir kun et utgangsbilde på hvor kostandene ligger uten at tallene er direkte sammenlignbare - 
da må man gå inn i selve avtalene, se merknader under «Kostander for revisjon». 

 

 

SELSKAP KOMMUNER 

Agder Kommunerevisjon IKS Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand, 

Songdalen, Søgne, Vennesla, Evje & Hornnes, 

Bykle, Valle, Iveland, Bygland 

Aust-Agder Revisjon IKS Aust-Agder fylkeskommune, Arendal, Birkenes, 

Lillesand, Froland, Gjerstad, Vegårshei, Risør, 

Tvedestrand, Åmli 

Kommunerevisjonen Vest, 
Vest-Agder IKS 

Åseral, Audnedal, Farsund, Flekkefjord, 

Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Mandal, 

Marnadal, Sirdal, Lyngdal 
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Fylkeskommune Revisjonsordning Budsjett 2018 

Vest-Agder IKS 2 400 000 

Aust-Agder IKS 3 422 000 

Telemark IKS 2 674 000 

Vestfold § 27 3 000 000 

Rogaland IKS 2 625 000 

Hedmark IKS 3 420 000 

Oppland IKS 3 810 000 

Møre & Romsdal IKS 4 500 000 

Hordaland Deloitte * 2 990 000 

Sogn & Fjordane SF Revisjon IKS og Deloitte ** 2 711 000 

Akershus § 27  5 744 000 

Østfold § 27  5 744 000 

Trøndelag  IKS 8 500 000 

Nordland Fylkesrevisjon 5 541 000 

Troms IKS 3 317 000 

Finnmark IKS 2 346 000 

 

*Hordaland fylkeskommune har Deloitte revisjonsselskap som revisor. Oppdraget er delt i to: 
Regnskapsrevisjons og forvaltningsrevisjons, selskapskontroll mv. Disse ble konkurranseutsatt 
som to oppdrag og samme firma fikk begge oppdragene. I Bergen kommune er det delt opp på 
samme måte, men der fikk to revisjonsfirmaer hver sin del.  

**Sogn & Fjordane fylkeskommune har også en delt variant. Fylkeskommunen er medeier i SF 
Revisjons IKS, som leverer regnskapsrevisjons, attestasjoner og selskapskontroll. 
Forvaltningsrevisjon kjøper de av Deloitte revisjonsfirma innenfor en rammeavtale.  

Oslo kommune er ikke nevnt siden de er i en særstilling, men har egen revisor. 

 

ALTERNATIVER FOR ORGANISERING AV REVISJON 

Kommuneloven § 78 nr. 3 åpner for at fylkestinget (oppgaven er delegert til fellesnemnda) kan velge 

mellom tre alternative revisjonsordninger: 

 ansette egne revisorer 

 delta i interkommunalt samarbeid/selskap 

 kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet 
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Uavhengig av hvilken ordning for revisjon som velges, vil revisjonsarbeidet være styrt av detaljerte 

forskrifter, metoder og standarder med konkrete krav til utdanning og praksis hos revisorene. Dette 

skal også sikre revisjonens uavhengighet til revidert part. Vilkårene gjelder enten revisjonen er 

kommunal/interkommunal eller privat og skal sikre grunnleggende kvalitet på arbeidet, uavhengig av 

ordning. Det ligger til kontrollutvalget å føre tilsyn/påse at kommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning. 

Inndelingslova åpner for en videreføring av deltakelse i interkommunalt samarbeid eller annen 

revisor om revisjon for den nye kommunen.  

 

ANSETTE EGNE REVISORER 

Fylkeskommunen kan ansette egne revisorer til å dekke fylkeskommunens behov for 

revisjonstjenester. Denne ordningen finner vi i dag i noen store kommuner som Oslo, Trondheim, 

Bærum og enkelte fylkeskommuner som blant annet Nordland. Fylkesrevisorene er ansatt i 

fylkeskommunen og daglig leder skal velges av fylkestinget, men de kan ikke instrueres om 

revisjonsfaglige forhold og er slik sett uavhengige. Fylkesrådmannen har ingen instruksjonsmyndighet 

overfor ansatte revisorer. Ingen av fylkeskommunene i Agder har denne ordningen i dag. 

Fordeler med egne ansatte revisorer er at disse har kontinuerlig fokus på sin kommune og kan være 

lett tilgjengelig for politikere og administrasjon. Oppgaven som revisor for bare en fylkeskommune 

gir meget god kunnskap om revidert enhet og den etablerte organisasjonskultur. Tilgjengeligheten 

kan bidra til at revisor i større grad kan tjene som rådgiver for kommunen, men kun innenfor 

rammene av de krav som stilles til revisors uavhengighet jfr. Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kapittel 6. 

Ulemper ved egen kommunerevisjon er mulig sårbarhet ved liten organisasjon og tette forhold 

mellom revisor og administrasjonen. Lite fagmiljø kan i tillegg tenkes å kunne påvirke rekruttering.  

Både Vest- og Aust-Agder hadde slik ordning frem til 2016, men gikk bort fra det da begge 

fylkeskommunen ble medeier i et IKS. 

 

ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SELSKAP/SAMARBEID – EGENREGI 

De aller fleste kommuner har valgt å samarbeide om revisjon med andre kommuner i en 

interkommunal ordning. Disse er enten organisert etter § 27 i kommuneloven eller som 

interkommunale selskaper (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper.  

 § 27-samarbeid –  foreslått avviklet i ny kommunelov 
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Interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 krever eget styre. Styret er øverste organ for 

samarbeidet. Fylkeskommunenes adgang til å delegere beslutningsmyndighet til et styre i et § 27-

samarbeid er i loven begrenset til det som dreier seg om drift og organisering. Det enkelte 

fylkesting/kommunestyre kan ikke instruere styret i slike spørsmål. 

 

§ 27-samarbeid er en form for organisering som er lite regulert gjennom selve lovbestemmelsen. 

Dette gjør det viktig å tenke nøye gjennom hvordan vedtektene bør utformes. Det kan i den 

sammenheng være naturlig å se til andre lover ved utformingen av vedtektene, som for eksempel 

IKS-loven og aksjeloven. 

 

Det må avklares i vedtektene om § 27-samarbeidet skal ha status som eget juridisk rettssubjekt. I 

tillegg bør virksomheten blant annet gis eget budsjett- og regnskapsansvar, og styret bør være tillagt 

ansettelsesmyndighet og ha myndighet til å inngå avtaler med leverandører. Eget juridisk 

rettssubjekt skal være registrert i offentlige registre med eget organisasjonsnummer og fremstå med 

eget navn. Virksomheten vil være prinsipalt ansvarlig for sine økonomiske forpliktelser, mens 

kommunene vil være subsidiært ansvarlige, - det vil si at de kan saksøkes hvis virksomheten ikke kan 

dekke forpliktelsene. 

 

 INTERKOMMUNALT SELSKAP (IKS) 

Interkommunalt selskap er regulert i en egen lov, Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), 

etter mønster av de forvaltningsmessige prinsippene i aksjeloven. Selskapsformen er særlig tilpasset 

kommunale eiere og harmonisert med kommunelovens bestemmelser. Loven har bestemmelser om 

krav til budsjett, regnskap, økonomiforvaltning, eierskifte, oppløsning og avvikling. Selskapet er et 

eget rettssubjekt og har arbeidsgiveransvar for sine ansatte.  

Selskapet opprettes ved at det inngås en selskapsavtale mellom deltakerne. Selskapsavtalen angir 

hvem som er selskapets deltakere og dets formål, eierandeler, representasjon i representantskapet, 

innskuddsplikt og antall styremedlemmer. Det kan være hensiktsmessig at det i tillegg inngår et 

punkt om levering av revisjonstjenester til den enkelte kommune med angivelse av den perioden 

kommunen forplikter seg til å delta i samarbeidet samt oppsigelsesfrist.  

Det enkelte fylkesting/kommunestyre utøver sin myndighet gjennom representantskapet og har 

instruksjonsmyndighet over sin representant. Representantskapet velger selskapets styre. 

Selskapsavtalen kan bare endres ved at fylkesting/kommunestyret i alle de deltakende kommunene 

gir sitt samtykke.  

Når et interkommunalt samarbeid er opprettet for å tilgodese eiernes behov, anses dette å falle inn 

under begrepet egenregi, og regelverket for offentlige anskaffelser kommer ikke til anvendelse. Med 

egenregi menes at hoveddelen av selskapets omsetning må være mot eierne. Annen kommersiell 

aktivitet skal være begrenset. Grensen for dette er ikke eksplisitt uttrykt, men uttalt praksis synes å 

ligge rundt 10 – 15 % av omsetningen.  
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 SØKE SEG INN I ET EKSISTERENDE INTERKOMMUNALT 
SAMARBEID/SELSKAP 

Fylkeskommunen kan søke om deltagelse i et allerede etablert selskap som drives i egenregi. Dette 

vil i så fall måtte godkjennes av de øvrige eier-/deltagerkommunene i gitte selskap. Det må også 

fastsettes på hvilke vilkår inntreden skal skje, og om kommunen eventuelt skal betale innskudd ved 

inntreden. 

Dersom man velger interkommunalt selskap som revisjonsordning i tråd med IKS-loven, vil i teorien 

ethvert interkommunalt revisjonsselskap være en potensiell partner å slå seg sammen med. 

I Agder regionen er det tre selskaper, Agder Kommunerevisjon IKS, Aust-Agder Revisjon IKS og 

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS. Kommunerevisjonen Vest har ikke eiere fra noen av 

dagens fylkeskommuner i Agder. Agder Kommunerevisjon og Aust-Agder Revisjon har hver sin 

fylkeskommune som eier og har noe samarbeid, men har ikke uttalt noen konkret plan om 

sammenslåing av selskapene. Dette er et eierspørsmål som det foreløpig ikke er tatt stilling til. 

Fordeler ved interkommunale selskaper/samarbeid er at de er underlagt vanlige forvaltningsmessige 

lover og forskrifter og er åpne for politisk innsyn og kontroll. De kjenner godt det kommunale 

systemet både administrativt og politisk. Større interkommunale selskaper er robuste og bør ha 

kapasitet til å betjene eierne med kvalitativt gode revisjonstjenester.   

Inndelingslova åpner for en videreføring av deltakelse i interkommunalt samarbeid eller annen 

revisor om revisjon for den nye kommunen.  

Når det gjelder interkommunale selskaper organisert etter IKS-loven kan det vurderes som en 

praktisk ulempe at alle vedtektsendringer og økonomiske saker av vesentlig karakter skal legges fram 

for eierne. Et IKS med mange eiere medfører tidskrevende saksbehandling ved vedtektsendringer. 

 

KJØP AV REVISJONSTJENESTER I MARKEDET 

Kommuneloven § 78 nr. 3, gir kommunen anledning til å velge om den vil konkurranseutsette hele 

eller deler av revisjonstjenesten i markedet. I denne sammenheng menes da å kjøpe 

revisjonstjenester fra private revisjonsselskaper.  Man kan velge å kjøpe hele eller deler av de 

revisjonstjenestene som kommunen har behov for i markedet. Det betyr at man for eksempel kan 

velge kun å kjøpe forvaltningsrevisjon eksternt og beholde regnskapsrevisjon, eller motsatt, eller man 

kan velge å kjøpe alle revisjonstjenestene i markedet.  

Ved konkurranseutsetting velges fylkeskommunens revisor for en bestemt periode, gjerne 2 til 4 år. 

Deretter lyses oppdraget ut på anbud igjen. Det kan bety regelmessig skifte av revisjon med de 
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fordeler og ulemper det kan ha. God kunnskap og erfaring om revidert part er alltid fordelaktig i 

revisjon og er noe som opparbeides over tid. Dette må ses i forhold til skifte av aktører som kan ha 

annen erfaringsbakgrunn og se ting med «nye øyne».  

Hvis fellesnemda ønsker å kjøpe revisjonstjenestene i markedet, gjelder reglene for offentlige 

anskaffelser. Regelverket skal bidra til at alle offentlige anskaffelser skjer på en måte som sikrer 

konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av leverandører, 

forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Ved kjøp i markedet påløper kostnader 

knyttet til selve anskaffelsen og kvalitetssikring, kontraktstyring og oppfølging.  

Erfaring viser at kjøp av revisjonstjenester i markedet er en tidkrevende prosess fra det besluttes å 

gjennomføre konkurranse til anskaffelsen er avsluttet og revisor engasjert. Prosessen kan ta fra ½  år 

til 1 år med forberedelse av konkurransegrunnlag, forankring i kontrollutvalg, evt. offentlig utlysning 

på Doffin med de frister som gjelder, gjennomgang og valg av tilbyder, innstilling fra kontrollutvalg, 

behandling i fylkesting/fellesnemnd, tildeling av oppdrag, klagefrist og kontraktskriving.  

Perioden for kontraktsinngåelse avklares i konkurransegrunnlaget og ny konkurranseutsetting må 

foretas innen periodens utløp. Kontraktsoppfølging må foretas underveis i perioden. 

Konkurranseutsetting av revisjonstjenesten og kontraktsoppfølging er oppgaver som krever ekstra tid 

og ekstra kostnader.  

Fordeler med store private revisjonsselskaper er at de har store ressurser og en stor organisasjon å 

spille på som dekker mange fagområder. Dette gjør dem robuste med tanke på leveranser og mindre 

sårbare enn små organisasjoner. Flere av selskapene har også rekruttert ansatte som tidligere har 

jobbet i offentlig revisjon. Ca. 12% av kommunene har konkurranseutsatt revisjon og kjøper disse 

tjenestene i markedet. 

Mulig ulemper ved privat revisjon kan være noe mindre erfaring med offentlig forvaltning og 

politiske kulturer. Gjennom å være forretningsstyrte selskaper kan en forvente at de opererer med 

høyere timepris enn kommunal revisjon. Det kan være variasjon mellom privat- og offentlig revisjon, 

men det kan også være forskjell mellom private aktører.  Sekretariatet har registrert at privat revisjon 

kan ha andre forventninger til hva kommunen skal tilrettelegge for revisjon, at privat revisjon ikke 

har den samme nærhet til revidert enhet, og at det kan bli mange personer å forholde seg til. 

 

KOSTNADER VED REVISJON 

Budsjettene til revisjonsselskapene i interkommunalt samarbeid (§ 27) eller interkommunale 

selskaper (IKS) fastsettes henholdsvis av styre og representantskap. Kostnadene fordeles på eierne 

med bakgrunn i vedtekter og selskapsavtale. 
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Det er vanskelig å forutsi kostnaden for kjøp av revisjonstjenester i markedet. Den vil først bli 

synliggjort gjennom en konkurranse. Erfaring tilsier at noen kommuner synes å være fornøyd blant 

annet med hensyn til pris i avtalen, men tilleggsregninger kan forekomme. Dette er forhold som til en 

viss grad kan reguleres gjennom konkurransegrunnlaget og kontrakt. Ved kjøp av revisjonstjeneste i 

markedet må konkurranseutsetting foretas i perioder, og kostnadene samt tidsbruken til dette 

arbeidet er ikke ubetydelig.  

Kostnader for revisjonstjenester fra ulike leverandører, både kommunale, interkommunale og 

private, vil sjelden være sammenlignbare uten at en korrigerer for innhold og omfang i leverte 

tjenester, antall rapporter og kompleksitet i rapporter mv. En sammenligning krever derfor vesentlig 

kjennskap til innholdet i revisjonsarbeidet. 

Erfaring med ulike revisjonsselskaper og ordninger viser også noe ulik praksis på hvordan de arbeider 

og framskaffer dokumentasjon og nødvendig revisjonsgrunnlag. Variasjonene på dette området gjør 

det vanskelig å synliggjøre hele kostnadsbildet, særlig med tanke på i hvor stor grad revisjonen er 

avhengig av kommunens administrasjon for å utføre oppdraget.  

 

SEKRETARIATETS VURDERING 

Ansette egen revisor 

En mulighet for ny organisering er å etablere en egen kommunerevisjon for den nye 

fylkeskommunen. Dette alternativet er ikke lenger særlig utbredt og som nevnt tidligere finner vi den 

stort sett i større kommuner hvor det vil være rom for et større og mer robust revisjonsmiljø. I tillegg 

gikk begge fylkeskommunen bort fra en slik ordning i 2016. Sekretariatet mener denne ordningen 

ikke er aktuell. 

Interkommunalt samarbeid/selskap 

Et annet og mer relevant alternativ er å søke seg inn i et allerede etablert interkommunalt samarbeid 

eller selskap. Det innebærer valg av interkommunal revisjonsordning i form av et IKS. 

Interkommunale selskaper driver selskapet etter selvkostprinsippet.  

Agder Kommunerevisjon IKS og Aust-Agder Revisjon IKS har kunnskap om sine respektive 

fylkeskommuner og har revidert fylkeskommunene i noen år med de fordeler det gir og kan begge 

påta seg revisjonsoppdraget for nye Agder fylkeskommune. En slik ordning vil ivareta nærhet, 

videreføring av kompetanse og erfaring, samtidig som fylkeskommunen får en organisasjonsmessig 

robust revisjon. Med denne ordningen kan fylkeskommunen velge eierskap der fylkeskommunen kan 

dra nytte av erfaring av tidligere revisjonsarbeid i fylkeskommunen.  
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Denne ordningen er aktuell, og i så fall er det naturlig å velge enten Agder Kommunerevisjon IKS eller 

Aust-Adger Revisjon IKS, eller et felles stort IKS dersom eierne bestemmer det.   

Kjøp av revisjonstjenester i markedet 

Dersom kjøp av revisjonstjenester i markedet velges, må konkurranseutsetting foretas for 2-4 

årsperioden fra 2020.  

Vedtas konkurranseutsetting bør prosessen ikke starte senere enn januar 2019. Revisjonsselskaper 

skal levere innenfor kontrakten jfr. konkurransegrunnlaget. Det kan i tillegg skrives tilleggs fakturaer 

ved eventuelle forespørsler om rådgivning og bistand. 

Denne ordningen er aktuell.  Hvilke oppgaver som ligger i kostnaden kan variere, og det tenkes her 

på omfanget av forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, rådgivning, attestasjoner og annet arbeid. 

Ved valg av revisor er det flere elementer som kompetanse og erfaring, tilgjengelighet/responstid, 

samt tydelighet i rapporteringen som bør telle med i vurderingen.  Forannevnte punkter gir kvalitet 

på utført revisjonsarbeid og vil i all sannsynlighet også gjenspeile kostnaden for levert 

revisjonstjeneste.  

 

OPPSUMMERING 

En sammenligning av revisjonsordninger gir et bilde av de forskjellige egenskapene ved hver ordning. 

Det vil være pris og kvalitetsforskjeller fra revisjonsselskap til revisjonsselskap. En sammenligning av 

revisjonsordninger vedrørende en kostnadsoversikt gir ingen oversikt om kvalitet. Sekretariatet er 

usikre på hvor relevant det er å sammenligne revisjonskostnadene til kommuner av ulik størrelse osv. 

Vi vil understreke at bare innhenting av konkrete tilbud om revisjon vil vise de reelle 

kostnadsforskjellene. Det må tas hensyn til omfanget og kompleksiteten samt at revisjonskostnadene 

bør sees over flere år for å gi et representativt bilde. Sekretariatet vurderer det dit hen at 

tallmateriale kun kan frembringe tall med stor usikkerhet.  

 Revisjonsordning med «Ansatt egen revisor» mener sekretariatet ikke er aktuell. 

 

 Velges «kjøp av revisjonstjenester i markedet» må konkurransen være gjennomført og 

kontrakt være klar 01.01.2020. Det vil si at prosessen må starte senest januar 2019, og det 

må velges periode.   

 

Denne ordningen er aktuell. Hvilke oppgaver som ligger i kostnaden kan variere, og det 

tenkes her på omfanget av forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, rådgivning, attestasjoner og 

annet arbeid. 
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Ved valg av revisor er det flere elementer som kompetanse og erfaring, 

tilgjengelighet/responstid samt tydelighet i rapporteringen som bør telle med i vurderingen.  

Forannevnte punkter gir kvalitet på utført revisjonsarbeid og vil i all sannsynlighet også 

gjenspeile kostnaden for levert revisjonstjeneste.  

 

Dersom kjøp av revisjonstjenester blir valgt blir det kostnader med sluttoppgjøret med de 

andre eierkommunene i Vest-Agder Kommunerevisjon IKS og Aust-Agder Revisjon IKS 

vedrørende eierskapet i kommunerevisjonene. 

 

 Velges «interkommunalt selskap» må det være klart fra 01.01.2020. Denne ordningen har ca.  

88% av landets kommuner valgt. Ordningen er aktuell og sekretariatet vurderer at det i så fall 

er naturlig å velge enten Agder Kommunerevisjon IKS eller Aust-Agder Revisjon IKS av de 

eksisterende selskapene, eller et nytt/endret IKS bestående av en eller begge disse 

selskapene.  

 

Denne utredningen er en informasjon om revisjonsordninger. Som tidligere nevnt vil 

revisjonsarbeidet uavhengig av hvilken ordning for revisjon som velges være styrt av detaljerte 

forskrifter, metoder og standarder, med konkrete krav til utdanning og praksis hos revisor.  Den 

revisjonsordning som velges utelukker de øvrige ordningene.  
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Arkivsak-dok. 18/06585-2 
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Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 05.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av prosjektplan: selskapskontroll Konsesjonskraft IKS  

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontrollen 

Konsesjonskraft IKS i tråd med Plan for selskapskontroll 2016-2019. 

 

 

Bakgrunn for saka: 
Vest-Agder kontrollutvalg behandlet plan for selskapskontroll for 2016-2019 i møte 31.10.2016 sak 

36/16. I saken ble følgende prosjekt foreslått til fylkestinget, som vedtok planen i sitt møte 13.12.16, sak 

64/16:  

 

 Agder Kollektivtrafikk AS  

 Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet IKS  

 Konsesjonskraft IKS  

 Sørlandbadet IKS  

 Varodd AS  

 Vest-Agder museet IKS  

 
Kontrollutvalget får fullmakt til å endre planen i perioden ved behov.  
 

Kontrollutvalget skal forsøke å samkjøre selskapskontroller med andre eiere der det er aktuelt. 

I tillegg ga fylkestinget kontrollutvalget fullmakt til å endre planen i planperioden. 

Det første første prosjektene i planen er nå fullført, og det er aktuelt å bestille andre prosjekt. 

 

Saksopplysningar: 
Konsesjonskraft IKS eies av 20 kommuner og de to fylkeskommunene i Agder. Flere av kommunene har 

vedtatt at de ønsker å gjennomføre selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS. Aust-Agder Revisjon IKS og 

Agder Kommunerevisjon IKS har blitt enige om at det er Aust-Agder Revisjon IKS som gjennomfører en 

eventuell selskapskontroll i Konsesjonskraft for «deres» kommuner. 

 

I den overordnede analysen Agder kommunerevisjon IKS gjennomførte på oppdrag fra Vest-Agder 

kontrollutvalg i 2016, viser revisjonen til at selskapet ikke tidligere har vært kontrollert og at 

selskapskontroll er foreslått i en rekke kommuner i Aust- og Vest-Agder. Dette er et selskap som forvalter 

store verdier på vegne av innbyggerne. 
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Vurdering fra sekretariatet:  
Det er i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019 å bestille selskapskontroll i Konsesjonskraft 

IKS, og det er nå mulig å samkjøre en slik kontroll for flere eierkommuner. 

 

 

 

Vedlegg:  

Ingen 
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Arkivsak-dok. 18/00213-3 
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Orientering fra revisor 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 
 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om det pågående revisjonsarbeidet i fylkeskommunen. 

 

- Generelt om revisjonsarbeidet i fylket 

- Oppsummering av revisjonen SVV for 2017 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Rapport etter gjennomgang av Statens vegvesen  
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Fra: Monica Smith-Tønnessen <Monica.Harsvik.Smith-
Tonnessen@agderkomrev.no> 

Sendt: 23. mai 2018 15:13 
Til: Line Bosnes 
Kopi: Post revisjonen; Tor Ole Holbek 
Emne: VS: Oppsummering av revisjonen av SVV for 2017 
Vedlegg: Rapport gjennomgang Statens vegvesen januar 2018.pdf; Vedlegg 1 

Organisering av regnskapsfunksjonen.docx; Vedlegg 2 Organisasjonskart 
SVV.docx; Vedlegg 3 Rollematrise for økonomisystemene.pdf; Vedlegg 4 
kontroll av fullmaktsmatrise.pdf; Vedlegg 5 Rutine for behandling av 
omtvistede faktura.pdf; Vedlegg 6 Fakturaskjema tilbakehold beløp på 
omtvistet faktura.pdf; Vedlegg 7 Fakturaskjema delbetaling.pdf; Vedlegg 8 
Kontaktpersoner fylkesrevisjon.xlsx; Vedlegg 9 Salg på vegne av 
fylkeskommunene.pdf; Vedlegg 10 Faktura uten gyldig kontostreng.pdf; 
Vedlegg 11 Regnskapskontroller.pdf; brev med oppsummering av 
revisjonen av fylkesvegene for 2017.pdf 

 
Til kontrollutvalget i VAF 
 
Vedlagt ligger et brev som er sendt til SVV region Sør (revisorene for disse fylkene har samarbeidet 
om revisjon av SVV, fylkesveiregnskapet), samt en rapport som et gjort for hele landet (her var Agder 
Kommunerevisjon IKS en av bidragsyterne). 
 
Kan vel legges frem som informasjonssak. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Monica H. Smith-Tønnessen 
Statsautorisert revisor 
Assisterende revisjonssjef 
Agder Kommunerevisjon IKS 
 
Kontoradresse: Tollbodgt. 37 
Postadresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand 
Telefon: 38 07 27 01/ 454 96 454 
e-post: Monica.H.Smith-Tonnessen@agderkomrev.no 
 

 
 
Vedlagte melding er ment utelukkende for den eller de personer den er adressert til og kan 
inneholde opplysninger som er underlagt taushetsplikt.  
Bruk, kopiering eller spredning av denne melding til andre enn den er adressert til, er ikke tillatt. 
Dersom De har mottatt meldingen ved en feil, bes De vennligst gi oss beskjed samt slette melding og 
vedlegg umiddelbart. 
 
 
 



21/18 Orientering fra revisor - 18/00213-3 Orientering fra revisor :  Oppsummering av revisjonen av SVV for 2017

 

Fra: Monica Smith-Tønnessen  
Sendt: 23. mai 2018 15:07 
Til: Lise.Solgaard@vaf.no 
Kopi: Torjus Finstad Ledaal; Morten Gahrsen; Post revisjonen 
Emne: VS: Oppsummering av revisjonen av SVV for 2017 
 
Hei! 
 
Beklager, har glemt å sende kopi til dere. 
 
Du får vurdere hvem hos dere som skal ha dette. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Monica H. Smith-Tønnessen 
Statsautorisert revisor 
Assisterende revisjonssjef 
Agder Kommunerevisjon IKS 
 
Kontoradresse: Tollbodgt. 37 
Postadresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand 
Telefon: 38 07 27 01/ 454 96 454 
e-post: Monica.H.Smith-Tonnessen@agderkomrev.no 
 

 
 
Vedlagte melding er ment utelukkende for den eller de personer den er adressert til og kan 
inneholde opplysninger som er underlagt taushetsplikt.  
Bruk, kopiering eller spredning av denne melding til andre enn den er adressert til, er ikke tillatt. 
Dersom De har mottatt meldingen ved en feil, bes De vennligst gi oss beskjed samt slette melding og 
vedlegg umiddelbart. 
 
 
 
 

Fra: Birgitte Holmberg [mailto:birgitte.holmberg@tekomrev.no]  
Sendt: 16. mai 2018 12:48 
Til: Statens vegvesen Region Sør; 'kjell.davik@vegvesen.no' 
Kopi: 'Eivind Finstad'; 'Krityendra Sharma'; 'Tellefsen, Arne Kjell'; Monica Smith-Tønnessen 
Emne: Oppsummering av revisjonen av SVV for 2017 
 
Hei! 
 
Se vedlagte brev. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
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Med vennlig hilsen 
Birgitte Holmberg 
Telemark kommunerevisjon IKS 
oppdragsrevisor  
Tlf / Mob: 35917038 / 90590502  
www.tekomrev.no  

________________________________________________ 
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Arkivsak-dok. 18/06655-1 
Sakshandsamar Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 05.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Studietur til Trøndelag 

 

Forslag frå sekretariatet: 
1. Kontrollutvalget godkjennes opplegget for studietur sammen med kontrollutvalgene i Aust-Agder 

fylkeskommune og Kristiansand kommune fra 20. til 22. juni 2018 til Trondheim/Trøndelag. 

2. Kontrollutvalget dekker reise- og oppholdsutgifter for sekretær og revisor. 

 

 

Sakopplysninger: 
Kontrollutvalget ble av Kristiansand kontrollutvalg invitert til å være med på studietur til Trøndelag i 

2018. Dette var utvalget positive til og gav tilbakemelding om at Vest-Agder kontrollutvalg ønsket å være 

med på et felles opplegg med Kristiansand og Aust-Agder fylkeskommune.  

 

Det er viktig at studieturen har forankring i kontroll og tilsyn. Sekretariatet foreslo 

derfor at kontrollutvalget besøker aktørene i kommunens egenkontroll (kontrollutvalg, sekretariat og 

revisjon) i Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. 

 

Den praktiske gjennomføringen skjer i samarbeid med Konsek Trøndelag IKS og 

kontrollutvalgsekretariatet i Trondheim kommune. Alle aktørene har bekreftet at de vil ta imot 

de tre kontrollutvalgene. 

 

 

Program for studietur til Trøndelag 20.-22. juni 2018 for kontrollutvalgene i KRS, VAF og AAF 

 

Onsdag 20. juni Tema 

16:35 – 18:00   Fly fra Kjevik til Værnes 

18:30 – 19:08   Buss fra Trondheim lufthavn Værnes 

19:08    Fritid/middag på egen hånd 

 

Torsdag 21. juni Tema 

08:00 – 09:30   Frokost på hotellet 

09:30 – 10:00   Avmarsj til Trøndelag fylkeskommune 

10:00 – 10:45   Informasjon om sammenslåingsprosessen v/fylkesrådmann i Trøndelag 

10:45 – 11:00  Pause 

11:00 – 11:45   Arbeidet med sammenslåingsprosessen v/Konsek Trøndelag 
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11:45 – 12:30   Lunsj 

12:30 – 13:15   KU-ledere om kontrollutvalgets rolle i sammenslåingsprosessen 

13:15 – 13:30   Pause 

13:30 – 14:15   Oppsummering: Hva var vellykket med prosessen i Trøndelag og hva 

bør Agder gjøre annerledes? 

14.15 – 17:00   Fritid 

17:10 – 18:10   Byvandring med fokus på politikk i gammel tid. Oppmøte ved 

Nidarosdomen 

18:15 – 18:45   Minikonsert i Nidarosdomen 

19:00    Middag To rom og kjøkken 

 

Fredag 22. juni Tema 

07:00 – 08:30   Frokost 

08:30 – 09:00   Utsjekk/avmarsj til Trondheim kommune 

09:00 – 09:10   Velkommen ved Rolf Jarle Brøske leder av kontrollkomiteen i 

Trondheim kommune 

09:10 – 10:00   Saker som har vært i Trondheim med overføringsverdi (Etikk, plan 

byggesak, helsereiser, medisinhåndtering) v/Rolf Jarle 

10:00 – 10:05   Pause 

10:05 – 10:25   Kontrollkomiteen i Trondheim, organisering, arbeid, medlemmer, 

sekretariatet v/Hilde Haugskott 

10:25 – 10:30   Pause 

10:30 – 11:30   Informasjon om Kommunerevisjonen i Trondheim v/revisor 

Kommunerevisjonens arbeid med Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll 

v/revisor 

11:30 – 11:45   Pause 

11:45 – 12:15   Forvaltningsrevisjon: Fra plan til ferdig rapport – Hvordan sikre 

treffsikre forvaltningsrevisjoner? v/Hilde og revisor 

12:15 – 13:15   Lunsj og erfaringsutveksling 

15:34 – 17:05   Fritid 

16:21 – 17:05   Buss til Trondheim lufthavn Værnes 

18:25 – 19:50   Fly fra Værnes til Kjevik 

 

Kostnader knyttet til turen vil i all hovedsak være knyttet til flyreise og overnatting, samt noen 

kostnader knyttet til bespisning, andre transportutgifter og eventuelt krav om tapt 

arbeidsfortjeneste. Dersom reisefølget består av seks personer vil trolig en budsjettramme på 

inntil kr. 60.000 være tilstrekkelig. Innenfor den rammen vil det være rom for å gjennomføre 

studieturen til Trondheim/Trøndelag innenfor kontrollutvalgets budsjett og kontrollutvalget kan 

derfor selv beslutte å dra på en slik tur. Det vil nok likevel være riktig å informere ordfører i 

forkant, slik at han er kjent med at kontrollutvalget vil gjennomføre en slik studietur. Ved 

budsjettering av tjenester fra Temark og Agder Kommunerevisjon IKS er det ikke lagt inn reise 

og oppholdskostnader i forbindelse med slike studieturer. Så dersom sekretær og revisor skal 

være med, bør kostandene dekkes av kontrollutvalgets budsjett. En fordeling av kostnader med 

de to andre kontrollutvalgene der utvalg har samme sekretær eller revisor, vil være naturlig. 
 

 

Vurdering frå sekretariatet: 

Kontrollutvalget i Vest-Agder har vært restriktive med studieturer, men de turene som er foretatt 

har vært i Norge og svært relevante. Rammene for denne studieturen er etter sekretariatets 

vurdering svært relevant og interessant sett fra ett kontroll- og tilsynsperspektiv, ikke minst med 
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tanke på den pågående sammenslåingsprosessen mellom fylkeskommunene og kommunene i K3. 

Opplegget har forankring i kontroll og tilsyn, og utvalget kan dra direkte nytte og lærdom av de 

besøkene det er lagt opp til i programmet.  
 

 

Vedlegg:  

Ingen 
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Arkivsak-dok. 18/00212-7 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 05.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

 Referat FKT-konferansen – Vidar og Lars Jørgen deltok 

 Neste møte 18. september 

 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 18/04902-6 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 05.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av tilleggsspørsmål  - taxi 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og anser saken som avsluttet. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget mottok tidligere i år 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. Dette for å kunne ta stilling til hvordan saken skulle håndteres 

videre. 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte 9. april sak 13/18: 

 
Kontrollutvalgsleder ønsket en mer presis tilbakemelding knyttet til de to sakene. Dette vil 

Samferdselssjefen sende over etter avklaring med rådmann. 
 

Kontrollutvalget mottok oppfølgingssvar 19. april, brevene følger vedlagt. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet kan ikke se at kontrollutvalget bør gå videre inn i disse sakene og anbefaler at saken 

avsluttes og svar på de to henvendelsene sendes ut.  

 

 

 

Vedlegg:  

Brev fra fylkeskommuinen om drosjenæringen som undertransportør til Nettbuss, 19.04.18 

Brev fra fylkeskommunen om Hesland og TT-kjøring i Marnadal, 19.04.18 
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Postadresse: 

Postboks 517 Lund 

4605 KRISTIANSAND 

E-postadresse: 

postmottak@vaf.no 

Besøksadresse: 

Tordenskjolds gate 65 

4614 KRISTIANSAND 

Internettadresse: 

www.vaf.no 

 

Telefon: 

 38 07 45 00 

 

Organisasjonsnummer: 

   

 
 

 

 

 

FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAMARBEID 

 
 
Kontrollutvalget v/Line Bosnes    
 
      
      
     
     

 
 
Vår ref.: 18/05004-4 Deres ref.:    Dato: 19.04.2018 
  

KU sak 13/18 Drosjenæringen som undertransportør til Nettbuss.  

 
Jeg viser til Kontrollutvalget protokoll med anmodning om ytterligere opplysninger til 
ovennevnte sak. 
 
Fylkeskommunen har to roller. Løyvemyndighet hvor bestemmelsene er regulert i Lov om 
yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).  
 
Som transportkjøper av offentlig betalt transport herunder rutetransport, skolebarntransport 
og transporttjenesten for funksjonshemmede. Bestemmelser om dette finnes i lovverket om 
offentlig anskaffelser med mer. 
 
For planlegging av rasjonell skolebarntransport har det gjennom tidene vært slik at 
busselskapene har benyttet drosjeløyvehavere som underleverandør til enkelte 
transportoppdrag. Fylkeskommunen ønsket ikke at dette skulle settes ut til private uten 
løyve. Hensikten var blant annet å sikre at transporten ble utført av transportører med 
godkjenning fra myndighetene. (krav om politiattest, økonomisk evne og kompetanse). 
 
Tidligere var dette transporter som ruteselskapene ordnet med undertransportørene uten 
fylkeskommunens formelle godkjenning. Skolebarntransport er rutetransport, og 
undertransportørene utførte transporten på ruteselskapets ruteløyve/-konsesjon og utførte 
dermed lovlig skolebarntransport.  
 
Ved kunngjøring om kjøp av offentlig transport måtte selskaper sende inn tilbud til 
oppdragsgiver. Her ble det beskrevet hvordan tilbyder ville løse oppdraget. 
 
Ved dagens transport har Nettbuss brukt Taxi Sør som undertransportør på enkelte turer, 
som er etter avtale (dispensasjon fra materiellkrav i kontrakten) med AKT om bruk av 
undertransportør. Det åpnes ikke for at andre kan sende inn tilbud på pris som 
undertransportør. 
 
Både AKT AS og fylkeskommunen har egne prisavtaler med drosjene hvor det bestilles 
transport. Drosjene kan dermed utføre transport for AKT og busselskap (som kjører for 
oppdrag fra AKT)  
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Dette er i tråde med løyvebestemmelsene hvor undertransportører kjører på 
ruteselskapets ruteløyve/-konsesjon.  
 

Selskapet oppbevarer ruteløyvedokumentet.  
 
 
  
Med vennlig hilsen 
Seksjon for samferdsel 
 
 
Vidar Ose 
Samferdselssjef 
 
 
 
Vedlegg:    
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Postadresse: 

Postboks 517 Lund 

4605 KRISTIANSAND 

E-postadresse: 

postmottak@vaf.no 

Besøksadresse: 

Tordenskjolds gate 65 

4614 KRISTIANSAND 

Internettadresse: 

www.vaf.no 

 

Telefon: 

 38 07 45 00 

 

Organisasjonsnummer: 

   

 
 

 

 

 

FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAMARBEID 

 
 
Kontrollutvalget v/Line Bosnes    
 
      
      
     
     

 
 
Vår ref.: 18/05004-5 Deres ref.:    Dato: 19.04.2018 
  

KU sak 13/18 - Hesland og TT-kjøring i Marnardal  

 
Jeg viser til ovennevnte sak. 
 
Vest – Agder fylkeskommune (VAF) har en avtale med Taxi Sør AS vedrørende TT-kjøring 
(transporttjenesten for funksjonshemmede) i Marnardal kommune, og dermed ingen avtale 
direkte med den enkelte løyvehaver. VAF forutsetter på lik linje med AKT, at TT-turene 
løses rasjonelt og kostnadseffektivt. VAF anser det som Taxi Sør sitt ansvar å løse dette 
ved bruk av undertransportører i den aktuelle kommunen. Vi mener videre at dette er et 
internt anliggende mellom Helge Hesland som underleverandør og vår avtalepart Taxi Sør 
AS. Hvordan turene fordeles mellom løyvehavere internt i drosjeselskapet bruker ikke 
fylkeskommunen å være involvert i. I forhold til fordeling av turer så forutsetter vi at 
selskapene gjør dette på rimeligste måte for oppdragsgiver. 
 
Helge Hesland har hatt transportøravtale med selskapet Taxi Sør AS. Denne regulerer 
forholdet mellom selskapet og løyvehaver. Fylkeskommunen har ikke denne 
transportøravtalen til noe godkjenning så lenge den ikke berører selve løyvevilkårene i lov 
og forskrifter. 
 
Slik vi har forstått situasjonen eksisterer det nå ikke noe avtale mellom selskapet og 
løyvehaver, og han kan dermed ikke få offentlig betalt kjøring som beskrevet i prisavtalen 
mellom fylkeskommunen/AKT AS og Taxi Sør AS. 
 
Løyvehaver har flere ganger blitt gjort oppmerksom på dette. Dette er forhold mellom 
løyvehaver og selskapet Taxi Sør AS.  
 
Bestemmelse om utførelse av drosjevirksomheten (løyvevirksomheten) er beskrevet i 
Yrkestransportloven med forskrifter. Det offentlige stiller krav til søkere på løyve. Søker 
skal dokumentere vandel ved innlevering av ny politiattest, økonomisk evne dokumentert 
med bankgarantier og kjennskap til yrket dokumentert med kopi av vitnemål. 
 
Ledige eller nyopprettede drosjeløyver blir kunngjort i dagspressen og andre media.  
Tildeling av løyve etter fortrinn; 
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"Dersom ikke særlige grunner taler mot at vedkommende gis løyve, har søker med minst 

to års ansiennitet som full tids drosjefører i løyvedistriktet fortrinnsrett til løyve som blir 

ledig ved at en løyvehaver dør eller opphører med virksomheten. 

Ansiennitet som full tids drosjefører regnes kun hvis drosjeyrket er utøvd som 

vedkommendes hovederverv. 

Er det flere søkere som oppfyller dette krav, gis den søker som har lengst ansiennitet 

fortrinn. Fortrinnsretten gjelder bare for tildeling av ett løyve." 

Er det ikke noen søker som har fortrinn avgjør fylkeskommunen etter eget skjønn hvem 

som skal tildeles løyve. 

 
 
 

 Hvordan gjennomføring og overholdelse av inngåtte avtaler/kontrakter 
kontrolleres? 
 

Vi kontrollerer kostnader gjennom statistikk og turlister fra TTT (Telemark taxitransport). 
Videre ber vi om kvitteringer fra løyvehavere som har kjørt TT-brukere for å se at disse er i 
tråd med gjeldende prisavtale. Brukerne informeres gjennom reglement og 
informasjonsbrosjyre om å kontakte nærmeste drosje for å bestille TT-tur. Utover dette har 
ikke VAF mulighet til å påvirke hvilken løyvehaver som får den konkrete turen, og om dette 
faktisk er nærmeste drosje.  
  
Med vennlig hilsen 
Seksjon for samferdsel 
 
 
Vidar Ose 
Samferdselssjef 
 
 
 
Vedlegg:    
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Arkivsak-dok. 18/00209-7 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 05.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 
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