
Meeting Book: Aust-Agder kontrollutvalg (26.09.2018) 

Aust-Agder kontrollutvalg 

Date: 2018-09-26T09:00:00 

Location: Fylkeshuset, møterom Rore 

Note: 

Det kalles med dette inn til kontrollutvalgsmøte. Forfall må meldes til line.bosnes@temark.no eller 

90656426 så snart som mulig. Vara møter kun etter særskilt innkalling. 

 

Andre innkalte er: 

 

sak 22/18  Fylkesrådmann  

sak 23/18 Forvaltningsrevisor Aust-Agder Revisjon 

 

Sekretær i møte vil være Sander Haga Ask. 

 

Møtet blir avsluttet med lunsj i kantina. 
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Arkivsak-dok. 18/00106-23 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkallingen godkjent. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Arkivsak-dok. 18/00106-24 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 27.06.18 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 27.06.18 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 27.06.18 
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Møteprotokoll  
 

Aust-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 27.06.2018 kl. 9:00-11:30 
Sted: Fylkeshuset, Rore 
Arkivsak: 18/00106 
  
Til stede:  Maiken Messel (leder), Maren Smith Gahrsen, Per Åge Nilsen,  Arne 

Guldbrandsen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Toril Mølbach for Handegaard 

  
Forfall:  Jacob Handegaard 
  
Andre: Aust-Agder Revisjon IKS: 

Arne Kjell Tellefsen, Øistein Stømsland, Stine Norrøne Beck, Kristian Bakke 

Fjellheim 

Temark: Line Bosnes Hegna  
  
Protokollfører: Line Bosnes Hegna 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00106-15 Godkjenning av innkalling 4 

Møteprotokoll 

3/18 18/00106-16 Godkjenning av protokoll 06.04.18 5 

Saker til behandling 

9/18 17/15354-8 Selskapskontrollrapport Agder Arbeidsmiljø IKS 6 

10/18 18/06589-2 Bestilling av prosjektplan: selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 7 
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11/18 17/01356-13 Valg av revisjonsordning Agder fylkeskommune 8 

12/18 18/06319-2 Prosjektregnskap Fv 21-22 Vollene-Nyli 9 

13/18 18/06320-2 Prosjektregnskap Fv 42 Libru – Blakstad, veglys 10 

14/18 18/06322-2 Prosjektregnskap Fv 56 Terje Løvås vei 11 

15/18 18/06324-2 Prosjektregnskap Fv 41, Bergendal-Tvedestrand - punktutbedring 12 

16/18 18/06325-2 Prosjektregnskap Fv 416 Frydendal – Østebø, gang- og sykkelveg 13 

17/18 18/06318-2 
Avsluttet veiregnskap Fv 42 Blakstad bru – Osedalen, gang- og 

sykkelveg 
14 

18/18 18/05823-1 Orientering fra revisor 15 

19/18 18/00211-3 Referatsaker 16 

20/18 18/00208-3 Eventuelt 17 
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21/18 18/07325-2 Prosjektregnskap Fv 410 Havstadtunellen, oppgradering 18 

    

 

 
Arendal, 27.06.2018 

 

 

Maiken Messel       Line Bosnes Hegna 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av innkalling 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkallingen er godkjent. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Innkallingen er godkjent. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll 06.04.18 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 06.04.18 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 06.04.18 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

9/18 Selskapskontrollrapport Agder Arbeidsmiljø IKS 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 9/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innstilling til fylkestinget: 

 

Rapporten anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune: 

 
- tydeliggjør hvilke forventninger og strategier for eierstyring som foreligger hos Aust-Agder 

fylkeskommune overfor Agder Arbeidsmiljø IKS, og 

-  formalisere og strukturere rapporteringsrutiner mellom selskapet og fylkeskommunen, for å 

tydeliggjøre den formelle dialogen mellom selskapet og fylkestinget som ansvarlig eierorgan. 

 

Fylkestinget tar rapporten til etterretning og ber fylkesrådmannen følge opp rapportens 

anbefalinger. 

 

 

Møtebehandling 

Aust-Agder Revisjon ved forvaltningsrevisor presenterte rapporten.  

 

Kontrollutvalgets endringsforslag til anbefaling strekpunkt to: «tydeliggjøre den formelle 

dialogen mellom selskapet og fylkestinget som ansvarlig eierorgan». 

 

Votering 

Forslag til vedtak med endring enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Innstilling til fylkestinget: 

 

Det anbefales at Aust-Agder fylkeskommune: 

 
- tydeliggjør hvilke forventninger og strategier for eierstyring som foreligger hos Aust-Agder 

fylkeskommune overfor Agder Arbeidsmiljø IKS, og 
- tydeliggjøre den formelle dialogen mellom selskapet og fylkestinget som ansvarlig eierorgan. 

 

Fylkestinget tar rapporten til etterretning og ber fylkesrådmannen følge opp rapportens 

anbefalinger. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Bestilling av prosjektplan: selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 10/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontrollen 

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

 

 

Møtebehandling 

Aust-Agder Revisjon redegjorde for prosjektet og fremdrift. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontrollen 

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

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Valg av revisjonsordning Agder fylkeskommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 11/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet presenterte saken og utredningen for utvalget. 

 

Representanten Arne Guldbrandsen ønsker at revisjonstjenesten skal konkurranseutsettes.  

 

Votering 

Arne Guldbrandsen stemte mot forslag til vedtak.   

 

Maiken Messel, Per Åge Nilsen, Maren Smith Gahrsen, Toril Mølbach stemte for forslag til 

vedtak. 

 

Forslag til vedtak vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler fortsatt offentlig revisjon i nye Agder fylkeskommune.  

 

Innstilling til fellesnemnda:  

Fellesnemnda velger fortsatt offentlig revisjon for nye Agder fylkeskommune. 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Prosjektregnskap Fv 21-22 Vollene-Nyli 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 12/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 21-22 Vollene-Nyli. 

Kostnadsramme er på kr 3 500 000. Prosjektet ble avsluttet våren 2017 og viser en samlet 

utgift på kr 3 548 175. Dette er et merforbruk på kr 48 175.  

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne.  

 

 

 

Møtehandsaming 

Revisor presenterte saken. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 21-22 Vollene-Nyli. 

Kostnadsramme er på kr 3 500 000. Prosjektet ble avsluttet våren 2017 og viser en samlet 

utgift på kr 3 548 175. Dette er et merforbruk på kr 48 175.  

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Prosjektregnskap Fv 42 Libru – Blakstad, veglys 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 13/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 42 Libru – Blakstad, 

veglys.  

Kostnadsramme er på kr 3 000 000. Prosjektet ble avsluttet juni 2017 og viser en samlet utgift 

på kr 2 936 193. Dette er et mindreforbruk på kr 63 807.   

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne.  

 

 

 

Møtehandsaming 

Revisor la frem saken. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 42 Libru – Blakstad, 

veglys.  

Kostnadsramme er på kr 3 000 000. Prosjektet ble avsluttet juni 2017 og viser en samlet utgift 

på kr 2 936 193. Dette er et mindreforbruk på kr 63 807.   

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne.  

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Prosjektregnskap Fv 56 Terje Løvås vei 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 56 Terje Løvåsvei.  

Kostnadsramme er på kr 0. Prosjektet ble avsluttet september 2017 og viser en samlet utgift 

på kr 207 500. Dette er et merforbruk på kr 207 500 (mva).  

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne.  

  

 

 

Møtebehandling 

Revisor la frem saken.  

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 56 Terje Løvåsvei.  

Kostnadsramme er på kr 0. Prosjektet ble avsluttet september 2017 og viser en samlet utgift 

på kr 207 500. Dette er et merforbruk på kr 207 500 (mva).  

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Prosjektregnskap Fv 41, Bergendal-Tvedestrand - punktutbedring 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 41 Bergendal – 

Tvedestrand, punktutbedring.  

Kostnadsramme er på kr 4 600 000. Prosjektet ble avsluttet september 2015 (Martha 

Sørensensvei) og mai 2017 (Åstø) og viser en samlet utgift på kr 5 660 040. Dette er et 

merforbruk på kr 1 060 040.  

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne.  

 

 

 

Møtehandsaming 

Revisor la frem saken. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 41 Bergendal – 

Tvedestrand, punktutbedring.  

Kostnadsramme er på kr 4 600 000. Prosjektet ble avsluttet september 2015 (Martha 

Sørensensvei) og mai 2017 (Åstø) og viser en samlet utgift på kr 5 660 040. Dette er et 

merforbruk på kr 1 060 040.  

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne.  

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Prosjektregnskap Fv 416 Frydendal – Østebø, gang- og sykkelveg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 416 Frydendal – Østbø, 

gang- og sykkelveg.  

Kostnadsramme er på kr 53 100 000. Prosjektet ble avsluttet juli 2016 og viser en samlet 

utgift på kr 54 921 799. Dette er et merforbruk på kr 1 821 799.  

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne.   

 

 

 

Møtehandsaming 

Revisor la frem saken. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 416 Frydendal – Østbø, 

gang- og sykkelveg.  

Kostnadsramme er på kr 53 100 000. Prosjektet ble avsluttet juli 2016 og viser en samlet 

utgift på kr 54 921 799. Dette er et merforbruk på kr 1 821 799.  

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne.   

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Avsluttet veiregnskap Fv 42 Blakstad bru – Osedalen, gang- og 

sykkelveg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 42 Blakstad bru – 

Osedalen, gang- og sykkelveg.  

Kostnadsramme er på kr 9 412 358. Prosjektet ble avsluttet oktober 2015, tilleggsarbeid våren 

2016 og viser en samlet utgift på kr 9 052 734. Dette er et mindreforbruk på kr 359 625.  

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne.  

 

 

 

Møtehandsaming 

Revisor la frem saken. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 42 Blakstad bru – 

Osedalen, gang- og sykkelveg.  

Kostnadsramme er på kr 9 412 358. Prosjektet ble avsluttet oktober 2015, tilleggsarbeid våren 

2016 og viser en samlet utgift på kr 9 052 734. Dette er et mindreforbruk på kr 359 625.  

 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne.  

 

 

 

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

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 18/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Revisor orienterte om det løpende revisjonsarbeidet. 

 

 

Votering 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/18 Referatsaker 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 19/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Møte i september flyttes til 26.09.18. 

Endring av sekretær i løpet av høsten 2018. Sekretariatet orienterer nærmere i neste møte. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/18 Godkjenning av protokoll 27.06.18 - 18/00106-24 Godkjenning av protokoll 27.06.18 : Protokoll Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018

 

 17  

 

20/18 Eventuelt 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 20/18 

 

 

Møtehandsaming 

Revisor Øistein Strømsland går av med pensjon i sommer og kontrollutvalget og sekretariatet 

takker han for godt samarbeid. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/18 Prosjektregnskap Fv 410 Havstadtunellen, oppgradering 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 27.06.2018 21/18 

 

 

Forslag frå sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 410 Havstadtunellen, 

oppgradering. 

Kostnadsramme er på kr 23 000 000. Prosjektet ble avsluttet 2016 og viser en samlet utgift på 

kr 24 013 462. Dette er et merforbruk på kr 1 013 462. 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne.  
 

 

Møtehandsaming 

Revisor la frem saken. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget har fått seg forelagt avsluttet byggeregnskap for Fv 410 Havstadtunellen, 

oppgradering. 

Kostnadsramme er på kr 23 000 000. Prosjektet ble avsluttet 2016 og viser en samlet utgift på 

kr 24 013 462. Dette er et merforbruk på kr 1 013 462. 

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse og har ingen merknader utover denne.  
 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/08492-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Voksenopplæringen - orientering 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

  
 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget oversendte en rekke spørsmål rundt voksenopplæringen og har bedt fylkesrådmann om å 

komme i møte for å redegjøre for saken og svare på spørsmål. Fylkesrådmannen har gitt et skriftlig svar 

på de spørsmålene som ble oversendt og dette brevet følger vedlagt i sin helhet. 

 

Fylkesrådmann og/eller den han sender møter i kontrollutvalget. 

 

Vedlegg:  

Brev fra Aust-Agder fylkeskommune «Hvordan Aust-Agder fylkeskommune oppfyller voksnes rett til 

videregående opplæring og realkompetansevurdering» datert 17.09.18 
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Arkivsak-dok. 18/06589-6 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Prosjektplan - selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen som den foreligger. 
 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget bestilte i 27. juni i sak 10/18, prosjektplan for neste selskapskontroll i tråd med 

plan for selskapskontroll. Dette prosjektet gjøres i samarbeid mellom Agder Kommunerevisjon 

og Aust-Agder Revisjon. Aust-Agder Revisjon gjennomfører dette prosjektet og Agder 

Kommunerevisjon gjennomførte det forrige prosjektet der også begge fylkeskommunene er 

eiere. 

 

Formålet med denne prosjektet er å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS driver etter 

sitt formål og samsvar med eiernes vedtak og vedtekter, og gjeldene rett. 

 

Problemstillinger som foreslås er: 

1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende organer?  

2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd med gitte 

anbefalinger?  

3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de krav som stilles i 

lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i tråd med de føringer som ligger til 

grunn?  

 

Prosjektet forventes levert til behandling i kontrollutvalget innen sommeren 2019. Det anslås å 

bruke 100 timer til prosjektet. 

 

Prosjektplanen legges frem for utvalget i møtet og følger vedlagt. 

 

 

 
Vedlegg:  

Prosjektplan for selskapskontroll «Konsesjonskraft IKS», september 2018. 
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INNLEDNING 

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og nærmere omtalt i forskrift for 

kontrollutvalg kapittel 6 (§§13-15).  

Kommuneloven § 77 Kontrollutvalget nr. 5 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunen eller 

fylkeskommunes interesser i selskaper m.m. 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 (1) Selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

Selskapskontrollens innhold er definert i forskriftens § 14, og kan gjennomføres på to 

forskjellige måter. En eierskapskontroll kontrollerer om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper, gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

En selskapskontroll kan også gjøres som en mer omfattende forvaltningsrevisjon. Denne 

prosjektplanen vil beskrive en eierskapskontroll av Konsesjonskraft IKS.  

 

BAKGRUNN 

Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt selskap mellom 20 kommuner og de to 

fylkeskommunene i Agder. Konsesjonskraft IKS skal forvalte kommunene/fylkeskommunene 

sin konsesjonskraft og sørge for at konsesjonskraften blir omsatt i markedet og prissikret i 

samsvar med den fastsatte risikostrategien. For sine eiere skal konsesjonskraft IKS ta imot og 

formidle videre den pengeytelsen som oppstår gjennom forvaltningen av 

konsesjonskraftretten. Konsesjonskraft IKS har følende eierkommuner: 

 Aust-Agder 

fylkeskommune 

 Vest-Agder 

fylkeskommune 

 Arendal kommune 

 Audnedal kommune 

 Birkenes kommune 

 Bygland kommune  

 Bykle kommune 

 Evje og Hornnes 

kommune 

 Flekkefjord kommune 

 Froland kommune 

 Grimstad kommune 

 Hægebostad 

kommune 

 Iveland kommune 

 Kristiansand 

kommune 

 Kvinesdal kommune  

 Lindesnes kommune 

 Marnardal kommune 

 Sirdal kommune 

 Valle kommune 

 Vennesla kommune 

 Åmli kommune 

 Åseral kommune 

 

Kontrollutvalgene i de deltakende kommunene vedtok i løpet av 2016 «Plan for 

selskapskontroll 2016-2019» for sine respektive kommuner. Disse planene baseres på en 

overordnet analyse av kommunens eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 

sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i kommunen.  
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I «Plan for selskapskontroll» ble en eierskapskontroll av Konsesjonskraft IKS vurdert som 

hensiktsmessig, særlig med utgangspunkt i intensjonen med selskapet, og på bakgrunn av at 

forrige selskapskontroll av selskapet ble foretatt i 2009. Eierskapskontrollen er planlagt 

gjennomført som en felles kontroll for alle eierkommunene. Aust-Agder Revisjon IKS vil 

gjennomføre eierskapskontrollen med samarbeid fra Ager Kommunerevisjon IKS og 

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS.  

 

KONSESJONSKRAFT IKS  

Konsesjonskraft IKS ble startet i 1984, og ble utvidet med Vest-Agder i 2014. Selskapet skal 

sørge for at konsesjonskraften blir prissatt riktig og omsatt i markedet i henhold til formålet. 

Selskapet har et eget styre, representantskap og administrasjon. I tillegg er det opprettet et 

porteføljeutvalg som gir råd til administrasjonen. Administrasjonen består av fire ansatte, og 

selskapet hadde i 2017 et driftsresultat på 112 MNOK.1  

Resultatregnskap i hele 1000 2017 2016 

Sum driftsinntekter 220 206 238 196 

Driftsresultat 112 044 131 905 

Årsresultat 25 258 22 323 

Balanseregnskap 

i hele 1000 

2017 2016 

Sum egenkapital og gjeld 182 507 149 223 

 

 

FORMÅL  

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS driver 

etter sitt formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter, samt sentrale 

lover og regler. Det vil bli sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og omsetning er i 

samsvar med lovverket, selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene.  

Eierskapskontrollen vil ha fokus på formålet til Konsesjonskraft IKS, som går ut på å omsette 

kommunenes og fylkeskommunenes konsesjonskraft gjennom å ta imot og formidle videre 

den pengestrømmen som oppstår gjennom forvaltningen av konsesjonskraftrettighetene. 

Konsesjonskraft IKS forvalter store verdier som årlig fordeles på de ulike eierkommunene. 

Utebetalingsprognosen til fordeling blant kommunene er i 2018 på nærmere 100 millioner 

                                                                 
1 Proff.no/regnskap/konsesjonskraft 
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kroner, noe som vil utgjøre relativt store utbetalinger for eierkommunene. Til tross for en del 

små prosentvise eierandeler, er det derfor likevel store midler som forvaltes fra selskapet til 

den enkelte eierkommune.   

 

Konsesjonskraft IKS er opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper og skal drive 

blant annet etter bestemmelser i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven.   

 

PROBLEMSTILLINGER  

Hovedformålet med problemstillingene vil være å kartlegge hvordan kommunene sikrer sine 

eierinteresser, samt om fordeling av ressurser gjøres i henhold til formålet med selskapet.  

Følgende problemstillinger vil bli undersøkt:  

1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets 

styrende organer?  

2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i 

tråd med gitte anbefalinger?  

3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de 

krav som stilles i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene 

i tråd med de føringer som ligger til grunn?  

 

 

REVISJONSKRITERIER  

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

vurderes i forhold til, og som er utledet av autorative kilder. Revisjonskriteriene vil blant 

annet være:  

- Aktuelle lover med forskrifter, som for eksempel vassdragsreguleringsloven    

- Selskapets stiftelsesdokumenter og vedtekter 

- Eierkommunenes vedtak tilknyttet selskapet 

- Styringsdokumenter 

- Administrative retningslinjer og mål 

- Statlige føringer/veiledere 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved jurist Camilla Eriksrud, med 

Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming, hovedsakelig gjennom 

en dokumentanalyse av kommunale styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og relevante lover 
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på området. Det vil i tillegg innhentes informasjon fra nøkkelpersoner tilknyttet selskapet og 

kommunen som anses å ha kunnskap som kan belyse problemstillingene basert på sine roller, 

ved eksempelvis daglig leder av selskapet og styrets leder.  

 

RESSURSER OG TIDPLAN 

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen sommeren 2019. Tidsbruken anslås 

omkring 100 timer.  

 

Arendal september 2018  

 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 

Kristian Fjellheim Bakke  
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Arkivsak-dok. 17/01356-18 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Innstilling til valg av sekretariatsordning for Agder fylkeskommune 

 

Forslag fra settesekretariatet: 

Kontrollutvalget legger saken frem for fellesnemnda med følgende innstilling:  

 

1. Fellesnemnda viderefører deltakelsen i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS som 

sekretariat for kontrollutvalget i Agder fylkeskommune.  

2. Fellesnemnda ber fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder om å si opp gjeldende avtale 

med virkning fra 1.1.2020  

3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS til å få utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 

1.1.2020.  
 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Temark er part i saken og inhabil til å utrede den. Saken er derfor utredet av Konsek Trøndelag 

IKS og settesekretariatet har kommet med sin innstilling som er satt inn ovenfor.  

 

Saksfremlegget følger vedlagt 

 

 
 

 

 

Vedlegg:  

Saksfremlegg v/Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag IKS 
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Sekretariat for kontrollutvalget i Agder fylkeskommune  
 

 
 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 046, TI - &20 
Arkivsaknr 17/97-7 

 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget legger saken frem for fellesnemnda med følgende innstilling: 

1. Fellesnemnda viderefører deltakelsen i Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS som sekretariat for kontrollutvalget i Agder 
fylkeskommune. 

2. Fellesnemnda ber fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder om å si opp gjeldende 
avtale med virkning fra 1.1.2020 

3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS til å få utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen skal 
gjelde fra 1.1.2020. 

 
 
 
 
Saksutredning 
Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder fattet vedtak om fylkessammenslåing fra 1.1.2020 den 
13.12.20161, sammenslåingen ble sanksjonert i Stortinget 8.6.2017. I forbindelse med 
fylkessammenslåingen må det velges sekretariatsordning og sekretariat for kontrollutvalget i 
den nye fylkeskommunen. Fellesnemnda skal fatte vedtak om dette etter innstilling fra 
kontrollutvalgene: 

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 (inndelingslova §26, femte ledd). 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er part i saken og ikke habilt til å utrede 
saken2. Konsek Trøndelag har derfor fått i oppdrag å utarbeide et felles saksframlegg med 
innstilling. Oppdraget er gitt av lederne i kontrollutvalgene og daglig leder i Agder og 
Telemark kontrollutvalgssekretariat. 
 
  

                                                
1Vedtakene ble fattet i sak 70/16 i Aust-Agder fylkeskommune og i sak 73/16 i Vest-Agder 
fylkeskommune.  
2 Jf. forvaltningsloven § 6, 1. ledd, bokstav a) 
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Om sekretariatsordning for kontrollutvalget 

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 
tilfredsstiller utvalgets behov3. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens 
administrasjon, det er underlagt kontrollutvalgets instruksjonsmyndighet. Et slik uavhengig 
sekretariat kan organiseres på tre måter: 

1. Kommunalt ansatt sekretær for kontrollutvalget. 
2. Interkommunalt samarbeid om sekretær for kontrollutvalget. 
3. Kjøp av sekretariatstjenester etter anbudskonkurranse (konkurranseutsetting) 

Interkommunale former for samarbeid, som nevnt i punkt 2, er den vanligste løsningen blant 
norske kommuner og fylkeskommuner. 

Dagens ordning for Aust- og vest-Agder 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er organisert som et interkommunalt 
selskap. Selskapet har for tiden 34 eiere, et antall som blir noe redusert etter kommune- og 
regionreformen. Begge Agder-fylkene er eiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat 
og kontrollutvalgene får sine sekretariatstjenester fra selskapet. 

Av lov om interkommunale selskaper § 4 fremgår det at et interkommunalt selskap skal være 
basert på en selskapsavtale mellom deltakerne. I denne avtalen skal det gå fram hvem som 
er deltakere. Dersom Agder fylkeskommune skal erstatte de fusjonerte Agder-fylkene må 
eierne inngå en ny selskapsavtale. Avtalen må vedtas av kommunestyret og fylkestinget hos 
alle deltakerne. 

Settesekretariatets vurdering 
Settesekretariatet er ikke kjent med at dagens eiere har ønsket å vurdere alternative 
ordninger for sekretariatet, og forutsetter derfor at dagens sekretariatsordning videreføres. 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er i dag blant landets største 
kontrollutvalgssekretariat i så vel antall ansatte som i antall eierkommuner. Selskapet har 
hovedkontor i Bø og betjener en rekke av kommunene i regionen. Selskapet har bred 
kompetanse og god kapasitet, og har etter vår vurdering gode forutsetninger for å være 
sekretariat for kontrollutvalget i den nye fylkeskommunen.  

Eierne må forhandle fram en nye selskapsavtale, ettersom det blir endringer i eierstrukturen 
som følge av regionreformen. Den nye selskapsavtalen må legges fram for fellesnemnda, 
som kan ta endelig stilling til inntreden i selskapet. 

Settesekretariatet anbefaler på denne bakgrunnen at kontrollutvalget gir innstilling til 
fellesnemnda om å videreføre deltakelsen i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat 
IKS. Dette krever at eierkommunene inngår ny selskapsavtale, og settesekretariatet 
anbefaler derfor at fellesnemnda tar initiativ til å inngå en slik avtale. 
 

                                                
3 Jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 
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Arkivsak-dok. 18/10229-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Budsjett 2019 Kontroll og tilsyn  

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Fylkestinget:  

 

Fylkestinget vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Aust-

Agder fylkeskommune med en ramme på kr 3 791 000. 

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følger budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget. 
 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp 

av revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2019 i Aust-Agder fylkeskommune. Det å sørge for 

god kontroll og tilsyn av den fylkeskommunale virksomheten er høyaktuelt, og fylkestinget har 

et ansvar i å sørge for at det blir bevilget nok ressurser til dette.  

 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

 

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet 

skal følge fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget”. 

 
 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Aust-

Agder fylkeskommune for 2019. Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve driften 

av utvalget, samt utgiftene knyttet til kjøp av sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av 

revisjonstjenester.  

 

Budsjettforslaget er basert på regnskapstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, 

og noe på anslag. Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  
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Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

fylkeskommunen ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til 

folkevalgte i Aust-Agder fylkeskommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Aust-

Agder fylkeskommune og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 7 

kontrollutvalgsmøter i året og 5 medlemmer i kontrollutvalget. I 2019 vil det bli ekstramøter 

siden utvalget skal sitte ut året. 

 

Servering er bevertningen på møtene. Utvalget avslutter som regel møtene sine med lunsj. 

 

Et kompetent kontrollutvalg  

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for 

å holde seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og 

erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og 

regionale samlinger er viktig i denne sammenhengen.  

 

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

kontrollutvalget får anledning til å delta på de viktigste konferansene i 2019: Temark arrangerer 

to årlige konferanser i egenregi. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse i februar blitt en 

«institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, men er 

en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. I tillegg arrangerer også Forum for kontroll og 

tilsyn fagkonferanser med et godt faglig innhold og er noe rimeligere enn NKRF.  

 

Kjøp av tjenester  

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

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

Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.  

 

Sekretariatstjenester  

Aust-Agder fylkeskommune er medeier i Temark. Kostnader i selskapet blir fordelt etter 

eierbrøk/ møtefrekvens/ kommunestørrelse. I 2019 er det i tillegg lagt til en ekstrakostnad for de 

kommunene/fylkeskommunene som skal gjennom en kommunesammenslåing. For 

fylkeskommunene er denne ekstrakostnaden et kronebeløp på kr. 83 333. Det antas at 

kommunene/fylkeskommunene som slår seg sammen vil ha dels dobbel aktivitet på høsten 2019 

med ekstramøter og parallelle møter, i tillegg til at det blir en god del administrativt og ekstra i 

forbindelse med endringen og forberedelsen til 2020. Dette er et engangsbeløp som holdes 

utenfor kostnadsmodellen, slik at den kun fordeles på de kommunene som skal slås sammen og 

ikke de andre. Det betyr også at dette generelle tilleggsbeløpet tas bort for 2020. 

 

Budsjettet for Temark fastlegges endelig av representantskapet i Temark 14. november, og 

budsjettallene er derfor et anslag. Økningen for fylkeskommunen uten kronebeløpet er på 3,8%. 

Grunnen til dette ligger i kostandsfordelingsmodellen. En av de andre eierkommunen har økt 

aktiviteten med noen møter og rammen totalt sett er økt noe. Mesteparten av denne økningen tar 

den aktuelle kommunen, men en liten del faller på de resterende eierne i samsvar med vedtatt 

modell. I tillegg er det gjort en litt større justering på posten på arbeidsgiveravgiften som gir et 

lite utslag. 

 

Revisjonstenester  

Vest-Agder fylkeskommune er medeier i Aust- Agder Revisjon IKS. Kostnader i selskapet 

fordeles etter selskapsavtalen, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet.  
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Det faste driftstilskuddet frem til nå omfatter ordinær regnskapsrevisjon, en gitt mengde med 

forvaltningsrevisjon, selskapskapskontroll, særattestasjoner og ordinær rådgivning og bistand. 

Skulle det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon eller selskapskontroller i løpet av 4-års 

perioden enn det som er avtalt må kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere 

timer i tillegg.  
 

Budsjettet kan presiseres som følger: 

Beskrivelse Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 

Godtgjørelse, tapt 
arbeidsfortjeneste 

270 371 544 000 550 000 

Kjøp som inngår i 
tjenesteproduksjonen 

45 266 63 000 65 000 

Kjøp som erstatter 
egenproduksjon 

4 696 400 3 902 000  

 Sekretariat 
Temark IKS 

 480 000 580 973* 

 Revisjon Aust-
Agder revisjon 
IKS 

 3 422 000 2 595 000 

SUM utgifter 4 876 851 4 237 000 3 790 973 
*497 640 uten kronetillegg for 2019 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 3 791 000 for kontroll og tilsyn for 2019.  

Vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i det 

kommende året. Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der det blir behov for 

ekstraordinære granskinger/rapporter, og der det er nødvendig å hente inn ekstern 

kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Agder kommunerevisjon IKS, kan behovet for 

tilleggsbevilgninger til Kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette blir i så tilfelle en sak for 

fylkestinget. 
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Arkivsak-dok. 18/05823-3 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om det løpende revisjonsarbeidet i fylkeskommunen. 
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Arkivsak-dok. 18/00211-5 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

 Forvaltningsrevisjonsrapport vedtatt i fylkestinget - oppfølging 

 Fellesnemnda har gjort valg av revisjonsordning – fortsatt offentlig revisjon 

 Ny sekretær for KU AAFK – Sander Haga Ask (kontorsted Arendal) 

 Informasjon om Temark 

 Neste møte 
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Kontaktinformasjon:  www.austagderfk.no  Telefon: +47 37 01 73 00 
Postadresse:  Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL E-post: postmottak@austagderfk.no 
Besøksadresse:  Ragnvald Blakstads vei 1, 4838 ARENDAL 
Org.nr.:  943039046  
 

 
 
AGDER OG TELEMARK 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 
Postboks 4 
3833 BØ I TELEMARK 
 
 
   

 
   
 
Dato: 03.08.2018 
Vår ref: 17/9775-6 
Deres ref:    
Saksbeh.:  Aslaug Olea Berg 
Tlf.    

 
  

 
 
 

Melding om vedtak i fylkestinget - Forvaltningsrevisjonsrapport "Innkjøp i 
fylkeskommunen"  
 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 19.06.2018 sak 18/52 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Fylkestingets vedtak:  
 
Fylkestinget viser til rapporten som utpeker internkontroll som et risikoområde. Fylkestinget pålegger 
fylkesrådmannen å følge opp rapportens anbefalinger. 
 
Fylkesrådmannen orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten i desembermøte 2018. 
 
 
 
Vedlagt ligger særutskrift av saken. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Aslaug Olea Berg 
Rådgiver 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
Antall vedlegg: 1  
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Arkivsak-dok. 18/00208-5 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 
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