
Meeting Book: Aust-Agder kontrollutvalg (31.10.2018) 

Aust-Agder kontrollutvalg 

Date: 2018-10-31T09:00:00 

Location: Sam Eyde Videregående skole 

Note: 

Det kalles med dette inn til kontrollutvalgsmøte 31.10.2018 på Sam Eyde Videregående skole kl. 09.00. 

 

Forfall må meldes inn til sekretær for utvalget på e-post: sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 85 

99 så snart som mulig.  

 

Vara møter kun etter særskilt innkalling. 

 

Møtet vil starte med virksomhetsbesøk før man behandler de ordinære sakene. 

 

Det vil bli servert lunsj til møtets deltakere.  
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Arkivsak-dok. 18/00106-30 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 31.10.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00106-31 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 26.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møtet 26.09.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Aust-Agder Fylkeskommune kontrollutvalg 26.09.2018 
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Møteprotokoll  
 

Aust-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 26.09.2018 kl. 9:00 
Sted: Fylkeshuset, møterom Rore 
Arkivsak: 18/00106 
  
Til stede:  Maiken Messel (leder), Per Åge Nilsen, Jacob Handegard 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Maren Smith Gahrsen, Arne Guldbrandsen 
  
Andre: Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen 

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud sak 23/18 

Fylkesrådmann John G. Bergh sak 22/18 

Assisterende virksomhetsleder Jim Atle Bjørgan sak 22/18  
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00106-23 Godkjenning av innkalling 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00106-24 Godkjenning av protokoll 27.06.18 4 

Saker til behandling 

22/18 18/08492-2 Voksenopplæringen - orientering 5 

23/18 18/06589-6 Prosjektplan - selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 6 
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24/18 17/01356-18 Innstilling til valg av sekretariatsordning for Agder fylkeskommune 7 

25/18 18/10229-2 Budsjett 2019 Kontroll og tilsyn 8 

26/18 18/05823-3 Orientering fra revisor 9 

27/18 18/00211-5 Referatsaker 10 

28/18 18/00208-5 Eventuelt 11 

    

 

 
Arendal, 26.09.2018 

 

   

Maiken Messel        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder       Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av innkalling 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkallingen godkjent. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkallingen godkjent. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll 27.06.18 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 27.06.18 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll 27.06.18 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

22/18 Voksenopplæringen - orientering 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 22/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Fylkesrådmann John G. Bergh og Assisterende virksomhetsleder Jim Atle Bjørgan redegjorde for 

om fylkeskommunen oppfyller voksnes rett til videregående opplæring og realkompetansevurdering. 

De svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar den skriftlige og muntlige redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget 

ønsker å få en tilbakemelding på mengden opplæring som gis sett mot kravene opp mot 

kravene fra lånekassen, statistikk over flere år på frafallet og anonymiserte eksempler på 

enkeltvedtak. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar den skriftlige og muntlige redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget 

ønsker å få en tilbakemelding på mengden opplæring som gis sett mot kravene opp mot 

kravene fra lånekassen, statistikk over flere år på frafallet og anonymiserte eksempler på 

enkeltvedtak. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Prosjektplan - selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 23/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen som den foreligger. 

 

 

 

Møtehandsaming 

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen som den foreligger. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Innstilling til valg av sekretariatsordning for Agder fylkeskommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 24/18 

 

 

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.  

 

 

 

Møtehandsaming 

Kontrollutvalget diskuterte saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Budsjett 2019 Kontroll og tilsyn 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 25/18 

 

 

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. 

 

 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet orienterte om forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019. 

 

Revisor orienterte om budsjettet for revisjonen 2019. 

 

Forslag til endring av vedtak fremsatt i møtet. 

Flytte siste setning i vedtaket først slik at det er tydelig skille mellom kontrollutvalgets vedtak 

og innstillingen til Fylkestinget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med endringer fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget. 

 

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/18 Orientering fra revisor 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 26/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen orienterte om årshjulet for regnskapsrevisjon, 

planleggingen revisjonen og løpende revisjon. 

Kontrollutvalget og revisor diskuterte behandlingen av byggeregnskap. 
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/18 Referatsaker 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 27/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

- Forvaltningsrevisjonsrapport Innkjøp i fylkeskommunen vedtatt i fylkestinget og 

følges opp i kontrollutvalgets møte i desember. 

- Fellesnemda har vedtatt at den nye fylkeskommunen skal ha fortsatt offentlig revisjon. 

Kontrollutvalget får sak til behandling til våren om valg av revisjon 

- Sander Haga Ask overtar som fast sekretær for kontrollutvalget i Aust Agder 

Fylkeskommune. 

- Sekretariatet orienterte om siste nytt om Temark og mulig sammenslåing med Viks. 

- Neste møte 31.10.2018 kl. 09.00 

o Møte og arbeidsplan 2019 

o Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 

o Orientering om 2. tertialrapport 2018.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Sakene tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/18 Eventuelt 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 26.09.2018 28/18 

 

 

Møtehandsaming 

Fylkesrådmannen orienterte om bakgrunnen for endringen av skoleruten for enkelte skoler og 

konsekvenser av dette. Det ble videre orientert om elevenes fagvalg og hva som skjer når 

elever ikke får plass på sine primærønsker. Fylkesrådmannen orienterte at det skal være 

iverksatt tiltak for å sikre at alle får tilbakemelding på omvalg når primærønsker ikke innfris.   

 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen om en skriftlig redegjørelse på saken og tiltakene 

skolen iverksetter 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen om en skriftlig redegjørelse på saken og tiltakene 

skolen iverksetter. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 



29/18 Virksomhetsbesøk Sam Eyde Videregående skole - 18/12244-1 Virksomhetsbesøk Sam Eyde Videregående skole : Virksomhetsbesøk Sam Eyde Videregående skole

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/12244-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Virksomhetsbesøk Sam Eyde Videregående skole 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen kan kontrollutvalget gjennomføre 

virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den fylkeskommunale forvaltningen, og for at ansatte i 

fylkeskommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike deler av 

fylkeskommunens virksomheter. Dette inkluderer også eventuelle foretak og selskaper. 

 

Formålet med besøket er blant annet å: 

- Bli kjent med virksomheten, og gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen 

- Generell informasjon om skolen (f. eks. sykefravær, faglige resultater, hovedfunn i 

medarbeiderundersøkelser og elevundersøkelser m.m.) 

- Hvordan skolen jobber med det fysiske og psykososiale skolemiljøet (Opplæringsloven kapittel 

9A) 

- Frafall ved skolen og implementeringen av IKO 

 

 

Det er avtalt at kontrollutvalget vil få en omvisning på skolen før man får en orientering om overnevnte 

saker. 
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Arkivsak-dok. 18/08492-6 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av orientering om voksenopplæring 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget ble i møtet 26.09.2018 sak 22/18 orientert om voksenopplæringen. Fylkesrådmannen og 

assisterende virksomhetsleder orienterte i møtet om fylkeskommunen oppfyller de voksnes rett til 

videregående opplæring og realkompetansevurdering. Kontrollutvalget hadde på forhånd oversendt noen 

spørsmål til administrasjonen. Spørsmålene som administrasjonen besvarte var: 

 

- Realkompetansevurdering: 

o Om det gjennomføres realkompetansevurdering for alle voksne med rett 

o Om resultatet av realkompetansevurderingen blir formulert som et enkeltvedtak, med bl. 

a. informasjon om klagerett. 

o Om opplæringstilbudet blir utformet ut fra resultatet av realkompetansevurderingen og 

tilpasset den voksnes behov 

- Enkeltvedtak 

o Om det fattes enkeltvedtak med tilbud om opplæring innen rimelig tid etter søknad fra 

voksne med opplæringsrett 

o Om det går fram av enkeltvedtaket at det er foretatt en individuell vurdering av søkerens 

behov jf. realkompetansevurderingen. 

o Om det går fram av enkeltvedtaket om sluttkompetansen er i samsvar med søknaden, og 

om ev. avvik er begrunnet 

- Opplæringstilbudet: 

o Om tilbudet for den enkelte er tilpasset i forhold til «tid, sted, lengde, progresjon og at 

opplæringen bygger på den voksnes formal- og realkompetanse» 

o Om deltakerne har elevstatus (standpunktkarakterer og eksamenstrekk) 

o Antall voksne som på eget initiativ ønsker og har søkt på tilbud som elev i ordinær 

videregående skole 

- Frafall: 

o Antall som starter på opplæring, antall som fullfører 

o Om det føres noen dokumentasjon på årsak til at deltakere slutter. 
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På bakgrunn av den skriftlige og muntlige redegjørelsen fra administrasjonen fattet kontrollutvalget 

følgende vedtak i saken: 

 

«Kontrollutvalget tar den skriftlige og muntlige redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ønsker å få 

en tilbakemelding på mengden opplæring som gis sett mot kravene opp mot kravene fra lånekassen, 

statistikk over flere år på frafallet og anonymiserte eksempler på enkeltvedtak.» 

 

 

Saksopplysninger: 
Enkeltvedtak fattet av fylkeskommunen er omfattet av forvaltningsloven kapittel 4-6. Dette medfører en 

plikt for fylkeskommune til å påse at vedtakene som fattes er godt opplyst før vedtak treffes og at alle 

parter har hatt mulighet til å uttale seg om saken. Videre har den som omfattet av enkeltvedtaket (part i 

saken) rett til innsyn i saken som går lenger enn personer som ikke er part i saken. Enkeltvedtaket skal 

som hovedregel være skriftlig og det vedtaket skal begrunnes samtidig som vedtaket blir truffet. I andre 

saker enn klagesaker har man mulighet til å la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en 

søknad og det ikke er grunn til å ta at en part i saken vil være misfornøyd med vedtaket. Begrunnelsen 

skal vise til de regler vedtaket bygger på og i den utstrekning som er nødvendig for parten til å forstå 

vedtaket. Når man har truffet et vedtak skal forvaltningsorganet informere om vedtaket til partene i saken 

snart som mulig. Når det informeres om vedtaket skal det videre gis opplysning om klageadgang, 

klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage samt retten til å se sakens dokumenter Alle som er 

part i en sak har mulighet til å klage på vedtaket som er truffet og klage instans er det nærmeste 

overordnede organ til de som har fattet vedtaket. Frist for å klage er 3 uker etter det tidspunktet at parten 

har mottatt vedtaket.. 

 

Administrasjonen har oversendt et notat vedrørende spørsmålene fra kontrollutvalget som følger vedlagt 

til saken. Vedlagt til saken er også tre anonymiserte eksempler på enkeltvedtak som utvalget etterspurte.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Tilbakemelding kontrollutvalget på spørsmål 

- Anonymiserte eksempler på enkeltvedtak. 
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TILBAKEMELDING KONTROLLUTVALGET 
 
Vi viser til møte i Kontrollutvalget den 26.09.18, jf. sak 22-18 fra Kontrollutvalget til Aust-
Agder fylkeskommune  
 
I møtet ble det orientert om spørsmål knyttet til voksenopplæringen i Aust-Agder 
fylkeskommune. På grunnlag av denne orienteringen mottok fylkeskommunen følgende 
spørsmål i epost av 01.10.18:  
 

Utvalget ønsker å få «… en tilbakemelding på mengden opplæring som gis sett opp 
mot kravene fra lånekassen, statistikk over flere år på frafallet og anonymiserte 
eksempler på enkeltvedtak.»   

  
Denne tilbakemelding bes gir til kontrollutvalgets sekretariat innen 23.10.18. 

 
Nedenfor følger svar på de tre spørsmålene fra Kontrollutvalget. 
 
 

1) Opplæringen som gis sett opp mot kravene fra lånekassen 
 
Spørsmålsstillingen omhandler veiledning om opplæring og realkompetansevurdering gitt 
føringer for utdanningsstøtte fra lånekassen.  
 
Realkompetansevurdering innebærer å vurdere den enkeltes samlete kompetanse opp mot 
kriterier fastsatt i læreplanene. En realkompetansevurdering kan føre til flere ting, slik som 
avkortet opplæring, opptak til studier osv. Hvorvidt realkompetansevurdering er aktuelt 
avhenger av flere faktorer, slik som kandidatens alder, rettsstatus, tidligere opplæring og 
ønsket sluttkompetanse.  
 
Veiledning av voksne kan være sammensatt og krevende. Dette henger sammen med en 
rekke forhold. Ofte kan søkeren lite om skolesystemet samtidig som videregående opplæring 
med alle dens ordninger er komplisert å forstå. Videre kan språkutfordringer gjøre seg 
gjeldende. I tillegg kommer at voksne søkere ofte er i en utfordrende livssituasjon, der 
spørsmål om muligheten til å studere ved siden av jobb, eller annen type inntektssikring, kan 
bli tatt opp. Veiledningen skjer i hovedregelen individuelt, men prinsipielle og/eller komplekse 
saker kan tas opp i fagteam på Kompetanse Aust-Agder. Det gjøres en faglig vurdering av 
hvorvidt kandidaten bør veiledes mot å søke realkompetansevurdering. Formålet er å gi 
tilbud som er tilpasset den enkeltes behov, jf. opplæringsloven § 4A-3. 
 
En god veiledningstjeneste innebærer at rådgiveren har hovedfokus på opplæringens 
innhold og organisering. I tilfeller der voksne tar opp spørsmål knyttet til livsopphold, er det 
også viktig at rådgiverne informerer om konsekvensene av utdanningsvalg, slik som 
konsekvenser i tilknytning til lånekassen. Dermed får søkeren grunnlag for å gjøre gode 
vurderinger og selv ta riktige beslutninger tatt i betraktning søkerens kontekst. Dette er også 
viktig i et gjennomføringsperspektiv.   
 
I hovedregelen gir ikke Aust-Agder fylkeskommune tilbud om mer opplæring en det søkeren 
har krav på. Veiledningens hovedfokus handler om opplæring, og anbefalinger om 
realkompetansevurdering gis ut fra faglige vurderinger.  
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For den enkelte søker kommer en likevel ikke bort fra at forholdet mellom opplæringens 
omfang og lånekassens regler innebærer et dilemma. Oppsummert veileder Kompetanse 
Aust-Agder også om konsekvenser av opplæringsvalgene, herunder 
realkompetansevurderingen - slik at den enkelte selv kan ta gode selvstendige beslutninger.   
 

2) Statistikk over flere år på frafallet 
 
Generelt er statistikkgrunnlaget for voksne i videregående opplæring et komplekst og 
sammensatt felt. Dette reflekterer egenskapene ved videregående opplæring for voksne som 
sådan og er en nasjonal utfordring. Eksempelvis deltar mange i opplæringstilbud særlig 
organisert for voksne, mens andre tas inn i ordinære klasser. Noen går på heldagstilbud over 
flere år, mens andre tar enkeltfag og deltar over kortere tid.  Noe opplæring skjer i regi av 
egne videregående skoler, mens enkelte tilbud gis i regi av eksterne tilbydere. Noen har 
voksenrett til videregående opplæring, mens andre enten har fullføringsrett eller ikke rett. 
 
Når det gjelder temaet gjennomføring i videregående opplæring tilbyr både 
Utdanningsdirektoratet (Skoleporten) og SSB etter hvert et stadig bedre statistikkgrunnlag. 
Dette handler imidlertid primært om den ordinære opplæringen for ungdom. Når det gjelder 
videregående opplæring for voksne er både gjennomføringsstatistikk og annen statistikk 
begrenset. Utdanningsdirektoratet utgir ikke slik gjennomføringsstatistikk, mens SSB 
publiserer enkelte indikatorer på gjennomføring for de voksne. I tillegg til offisiell statistikk ble 
det også i en periode gjort forsøk internt med å innhente diverse statistikk, herunder 
gjennomføringstall, for de største voksenopplæringstiltakene. Resultater fra dette fremgår av 
fylkeskommunens tilstandsrapporter for videregående opplæring.  
 
Et eget utvalg i Aust-Agder fylkeskommune har i 2017 sett på regelverk, statistikkgrunnlag og 
kostnadsnivå for flere deler av utdanningssektoren, herunder voksenopplæringsområdet. Et 
av resultatene av dette arbeidet var å erstatte tidligere mål- og resultatindikatorer basert på 
egne tellinger med én offisiell indikator, nemlig målet om at andelen voksne (25 år og eldre) 
som fullfører og består videregående opplæring i løpet av normert tid skal økes. Dette er tall 
som publiseres av SSB. Mål- og resultatindikatorer basert på egne tellinger ble ikke prioritert 
i denne omgang. Det ble også vurdert at et utviklingsarbeid på denne fronten bør skje i 
samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune. 
 
Gjennomføringstall i ordinær videregående opplæring tar utgangspunkt i et kull som starter i 
videregående opplæring, og som oftest gjøres det en telling etter fem år. Det skilles mellom 
kategoriene gjennomføring innen normert tid, gjennomføring innen fem år, fortsatt i 
videregående opplæring etter fem år, fullført opplæringen men strøket i ett eller flere fag og 
sluttet underveis. Tilsvarende statistikk for de voksne inneholder målinger etter normert tid og 
etter fem år. De øvrige tre kategoriene er imidlertid ikke synliggjort.  
 
Utfordringen med dette er at vi ikke får frem nærmere informasjon om de som ikke har fullført 
og bestått innen fem år. Med frafall forstår vi som oftest de av et kull som har sluttet 
underveis. Disse tallene finnes dermed ikke for de voksne.  Kompetanse Aust-Agder har tatt 
kontakt med SSB og problematisert denne mangelen ved statistikken.  
Tilbakemeldingen derfra er at det ikke er utsikter til at dette vil bli prioritert av SSB. Med 
andre ord er manglende frafallstall et nasjonalt problem. 
 
Som nevnt i innledningen ble det i en periode innhentet diverse statistikk, herunder 
gjennomføringstall, for de største opplæringstilbudene for voksne. Da målene for 
videregående opplæring for voksne ble forenklet og endret i 2017, jf. fokuset på andelen 
voksne som har fullført og bestått videregående opplæring for voksne på normert tid, har en i 
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skoleåret 2017-18 ikke hatt samme fokus på å samle inn egne data. Dette vil nå bli gitt 
prioritet.  
 
Tellingene som ble gjort frem til og med skoleåret 2015-16 omhandlet de tre viktigste 
opplæringstilbudene; studiekompetansefag, helsarbeiderfag og barne- og 
ungdomsarbeiderfag. Generelt viste tellingene at antall og andel sluttere på 
studiekompetansefag var høyere enn på de to yrkesfagene. Dette ble sett i sammenheng 
med ulik organisering av tilbudene, der deltakere på studiekompetansefag ofte tar enkeltfag.  
Tallet på 90 sluttere for skoleåret 2017-18 som ble nevnt i forrige tilbakemelding til 
Kontrollutvalget baserer seg på en grovtelling av alle opplæringstilbudene. Når det gjelder 
studiekompetansefag, som lenge har representert den viktigste utfordringen når det gjelder 
skoleårsslutting, viser antallet sluttere en nedadgående tendens. Mens gjennomsnittet for 
antall sluttere fra 2010-11 og frem til skoleåret 2015-16 var om lag 39, er antallet sluttere for 
skoleåret 2017-18 på 27 voksne.  
 
I forbindelse med etableringen av nye Agder fylkeskommune vil det måtte bli en prioritert 
oppgave å meisle ut et opplegg for å følge utviklingen i frafallet for videregående opplæring 
for voksne.  
 
Dersom vi istedenfor frafallet fokuserer på gjennomføringen, finnes det imidlertid tall. Dels på 
gjennomføring etter normert tid (3 år for studieforberedende, 4/4,5 for yrkesforberedende), 
dels etter fem år, jf. de to diagrammene nedenfor: 
 

  
 

 
 
Som tallene viser svinger tallene både når en ser på tellingen etter normert tid og etter fem 
år. Dersom en tar utgangspunkt i det første målte året 2012, fremgår det at andelene for de 
siste tre kullene har økt, og at Aust-Agder har høyere andeler som gjennomfører enn landet.  
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Samtidig er forskjellen stor sett i forhold til ungdomskullene. De siste tallene for Aust-Agder 
og landet (2012- kullet målt i 2017) forteller om gjennomføringsandeler på henholdsvis 73,1 
pst og 74,5 pst etter fem år.  
Dette gir en forskjell mellom ungdoms- og voksenkullene på om lag 13 pst for Aust-Agder og 
om lag 19 pst for landet. Det er flere årsaker til at gjennomføringen er lavere for 
voksenkullene. For eksempel innebærer flere av opplæringstilbudene for de voksne å ta 
enkeltfag, hvilket svekker klassetilhørigheten. I tillegg vil mange voksne måtte avpasse 
studieprogresjonen til forpliktelser knyttet til livsopphold og familie.  
 

3) Anonymiserte eksempler på enkeltvedtak 
 
Det vises til vedlegg med tre anonymiserte eksempler på enkeltvedtak.  
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Arkivsak-dok. 18/11925-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2018 Aust-Agder Fylkeskommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2018 til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De 

bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:  

- Kommuneloven med forskrifter  

- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.  

- Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)  

 

Revisjon av fylkeskommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for Aust-Agder 

Fylkeskommune og har avtale om å levere disse tjenestene for fylkeskommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2018 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon i regnskapsåret 2018. Formålet med revisjonsstrategien er å planlegge tilstrekkelig og 

effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 «Planlegging av 

revisjon av et regnskap» ligger til grunn for vedlagt dokument.  

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, skal dekke kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer innen 

regnskapsrevisjon. Dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar 

overfor revisjonen. Kontrollutvalget påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av revisjonens 

utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og 

skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer innen 

regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyn- og påseansvar 

overfor revisjonen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi er revisors dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 
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Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi 2018 Aust-Agder Fylkeskommune 
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Arkivsak-dok. 18/12100-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2019 kontrollutvalget 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte og arbeidsplan 2019 for Aust- Agder Fylkeskommune kontrollutvalg godkjennes.  

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de 

møter utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2019: kl. 09.00, 23.01 - 27.02 – 08.04 – 29.05 – 25.09 – 31.10 – 11.12  

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger verkt på de oppgaver som utvalget etter egen 

forskrift er pålagt å behandle. Kontrollutvalget i Aust- Agder Fylkeskommune har vedtatt å ha 7 møter i 

året fra 2019, fordelt på fire møter på våren og tre møter på høsten. Lengden på møtet bestemmes av 

antall saker som skal opp i møtet.  Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og 

avholde de møter de ønsker. Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å 

orientere om aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor. 

 

I utgangspunktet skal det avvikles 7 kontrollutvalgsmøter i året.. Høsten 2019 vil midlertidig bli noe 

annerledes, siden det sittende utvalget skal fungere ut året samtidig som kontrollutvalget for Agder 

Fylkeskommune skal tiltre etter valget. Sekretariatet legger i denne saken opp møtekalenderen for det 

sittende utvalget som vanlig. I løpet av våren vil sekretariatet legge opp tre møtedatoer for det nye 

utvalget, trolig to dager til opplæring i november og et konstituerende møte i desember. Den 

møtekalenderen vil oversendes fellesnemda til orientering. 

 

Utover de ordinære møtene arrangeres følgende relevante konferanser 

- NKRFs kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 30-31. januar 

- FKTs fagkonferanse arrangeres i Kristiansand 4-5.juni 

- Temark arrangerer sin vårkonferanse i slutten av april i Arendal. 

 

Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og forslag til agenda for 2019: 
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Aust-Agder Fylkeskommune 

Kontrollutvalget 

Møte- og arbeidsplan 2019 
Onsdag 23.01.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Årsmelding kontrollutvalget 2018 

- Revisor egenvurdering av uavhengighet 2019 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Onsdag 27.02.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Regionsammenslåing - status 

- Valg av revisor for Agder Fylkeskommune – innstilling til fellesnemda 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Mandag 08.04.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Årsregnskap og årsmelding 2018 Aust- Agder Fylkeskommune 

- Rapport selskapskontroll VIGO 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Onsdag 29.05.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om 1. tertialrapport 2019 

- Samordnet tilsynskalender for Aust- Agder Fylkeskommune 2019 

- Rapport selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Onsdag 25.09.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 

- Agder fylkeskommune – plan for saker utover høsten i fbm. avslutning av Aust-Agder 

fylkeskommune 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Onsdag 31.10.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om andre tertialrapport 2019 

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019  

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Onsdag 11.12.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Avsluttende møte 

- Fellesmøte med Agder Fylkeskommune KU? 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 
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Arkivsak-dok. 18/05823-5 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 31.10.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

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

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

gjennom året. 
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Arkivsak-dok. 18/00211-8 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 31.10.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

- Tilbakemelding på oppslag i Agderposten om misnøye med skolestart ved Arendal videregående 

skole 
- Temark sin høstkonferanse 14.11.2018 
- Neste møte 

 
 

 

Vedlegg:  

- Tilbakemelding på oppslag i Agderposten om misnøye med skolestart ved Arendal videregående 

skole 
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Til fylkesrådmannen 
 
Tilbakemelding på oppslag i Agderposten om misnøye med skolestart ved 
Arendal videregående skole. 
 
Assisterende rektor ble oppringt av Agderpostens journalist på bakgrunn av at 
enkelte elever i Vg3 hadde tatt kontakt med avisen for å tilkjennegi misnøye med 
oppstart av skoleåret. Dette så tidlig som på formiddagen tredje skoledag. Bytte av 
fag og i noen grad klasser, overføring av nye elever osv. skjer vanligvis i løpet av den 
første uken ved skolene. Så også her.  
 
Det var særlig to forhold det ble pekt på i Agderposten: Deltakelse i Arendals-uka og 
fagvalgønsker som ikke ble innfridd. 
 
Om misnøye med deltakelse i Arendalsuka: 
  
Sam Eyde vgs og Arendal vgs hadde fremskyndet skolestart til fredag 17.august for 
at enkelte elevgrupper eller trinn skulle få delta i Arendals-uka Ung. 
Fylkesrådmannen hadde tidligere gjort unntak fra skoleruta etter søknad fra de to 
skolene. Dette ble alle aktuelle elever informert om på våren, gjennom 
fylkeskommunal oppstartsannonsering for skolene og via tekstmeldinger før 
skolestart. 
 
Det var lagt opp til totalt 17 arrangementer, fordelt på 11 lokasjoner og relevante 
temaer som forskning, klima, miljø, demokrati, oppvekst, integrering, inkludering mv. 
Det var gjort et betydelig forarbeid for å sikre elevene et godt og forsvarlig 
læringsutbytte av dagen. Alle klassene som deltok hadde med seg sine respektive 
kontaktlærer på arrangementet.   
 
Arendals-uka Ung hadde visse organisatoriske utfordringer, blant annet pga. større 
deltakelse fra grunnskolen enn forventet. Det er riktig at det til tider ble kødannelse, 
noen av postene ble forskjøvet i tid osv. Det førte til at enkelte elever ble frustrerte og 
uttrykte misnøye og opplevde dette som rotete. 
 
Koordinator for Arendals-uka Ung har i brev til skolene uttrykt følgende: Vi tar 
kritikken i Agderposten til etterretning, og med oss i vår evaluering og planlegging for 
kommende arbeidsår.  

Sammen med skolene har Arendals-uka Ung evaluert arrangementet og kommet 
med forslag til endringer med tanke på neste år.  

Det er beklagelig at et positivt arrangementet fikk så vidt negativ oppslag, når det 
meste likevel fungerte tilfredsstillende. Begge de involverte skolene mener at 
misnøyen med tidlig skolestart for enkelte elever også var en bakenforliggende årsak 
til kritikken.  

Om misnøye med fagvalg: 

Kritikken i Agderposten gikk som nevnt også ut på at skolen ikke håndterte elevenes 
fagvalg på en god måte. Til det er å si at om lag 95 % av elevene får sine prioriterte 
programfag-ønsker innfridd. Elevene som skal opp i Vg2 og Vg3 melder sine 
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fagønsker elektronisk innen 1.mars. I forkant gis det viktig informasjon og rådgivning 
for at elevene skal gjøre riktige valg. Det presiseres at ingen er garantert å få alle 
sine primære ønsker oppfylt.   

Foran dette skoleåret stod skolen overfor to utfordringer:  

For det første:  
Flere elever enn tidligere hadde ikke gitt tilbakemelding på omvalg når ikke 
primærønsket kunne oppfylles. Disse ble derfor før skolestart plassert i relevante 
grupper med ledig kapasitet. Det skapte i etterkant noe misnøye.  
 
For det andre:  
I år var det større press på enkelte fagønsker både innenfor realfag og språk på 
høyeste nivå. Flere elever enn meldt inn på påbygg trengte også programfag i tillegg 
til betydelig overbooking på Vg3.  
 
Skolen løste disse utfordringene med å øke antallet elever i enkelte grupper noe, 
men også ved å sette opp flere programfagsgrupper enn planlagt. Dette for å sikre at 
flest mulig elever fikk primærønskene oppfylt. Alle elever på Vg2 og Vg3 deltar i dag i 
relevante programfag, som gir dem den fordypning de behøver for å oppnå vitnemål. 

Skolen evaluerer for tiden årets skolestart, og på bakgrunn av evalueringen vil vi 
gjøre nødvendige endringer for å optimalisere skolestarten høsten 2019. Blant annet 
vil alle elever få skriftlig fagvalgs-kvittering på våren, og skolen vil organisere det 
store spekteret av programfag i såkalte fagpakker. Det vil gi større forutsigbarhet 
både for elever og de av skolens rådgivere og ledere som administrerer fagtilbudet. 

Det må også legges til at skolen ved skolestart har manglet to viktige medarbeidere, 
en avdelingsleder og en rådgiver. Det har medført at informasjonsflyten har vært noe 
tregere internt Disse medarbeiderne vil være på plass i løpet av oktober-desember 
d.å. 

 

Arendal 20.sept 2018 

 

Rikard Hansen 
Assisterende rektor 
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