
Meeting Book: Vest-Agder kontrollutvalg (29.10.2018) 

Vest-Agder kontrollutvalg 

Date: 2018-10-29T09:00:00 

Location: Fylkeshuset, Ny Hellesund 

Note: 

Det kalles med dette inn til kontrollutvalgsmøte. 

 

Forfall bes meldes line.bosnes@temark.no snarest.  Vara møter kun etter særskilt innkalling. 

 

Vedlegg til sak orientering fra revisor ettersendes, det samme gjør vedlegg til sak om NDLA. 

 

Møtet avsluttes med lunsj. 
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Arkivsak-dok. 18/00107-37 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 29.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00107-38 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 29.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 17.09.18 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 17.09.18 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 17.09.18 
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Møteprotokoll  
 

Vest-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 17.09.2018 kl. 12:30 
Sted: Fylkeshuset, Ny Hellesund 
Arkivsak: 18/00107 
  
Til stede:  Vidar Kleppe (leder), Sølvi Gjerdahl Thomassen, Lars Jørgen Hauge, Terje 

Imeland  
  
  
  
Forfall:  Bente Birkeland og 1. vara Arild Birkenes 
  
Andre: Agder Kommunerevisjon IKS: Tor Ole Holbek, Monica Smith-Tønnessen , 

Stein Grøntoft 

Temark: Line Bosnes Hegna 
  
Protokollfører: Line Bosnes Hegna 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/18 18/00107-30 Godkjenning av innkalling 17.09.18 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00107-31 Godkjenning av protokoll 05.06.18 4 

Saker til behandling 

26/18 17/15888-9 Forvaltningsrevisjonsrapport "Måloppnåelse tannhelse" 5 

27/18 18/06585-5 Prosjektplan Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 6 

28/18 17/03978-16 Innstilling til valg av sekretariatsordning for Agder fylkeskommune 7 
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29/18 18/10227-2 Budsjett 2019 Kontroll og tilsyn 8 

30/18 18/08170-2 Overordnet revisjonsstrategi for 2018 9 

31/18 18/03836-3 Orientering fra revisor 10 

32/18 18/04902-9 Oppfølging av tilleggsspørsmål - taxiløyver 11 

33/18 18/00212-9 Referatsaker 12 

34/18 18/00209-9 Eventuelt 17.09.18 13 

    

 

 
Sted, 17.09.2018 

 

 

Vidar Kleppe       Line Bosnes Hegna 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av innkalling 17.09.18 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 17.09.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkallingen er godkjent. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig.    

 

Vedtak  

Innkallingen er godkjent. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll 05.06.18 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 17.09.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 05.06.18 er godkjent. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Protokoll 05.06.18 er godkjent. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

26/18 Forvaltningsrevisjonsrapport "Måloppnåelse tannhelse" 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 17.09.2018 26/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget har behandlet rapporten og har følgene innstilling til fylkestinget: 

 

Fylkestinget tar rapporten til orientering og ber fylkesrådmannen følge opp rapporten anbefaling om å 

iverksette et utviklingsarbeid som har som målsetting å styrke tannhelsetjenestens arbeid på 

folkehelseområdet. 

 

Fylkesrådmannen orienterer kontrollutvalget om oppfølging av rapporten i løpet av våren 2019. 

 

 

 

Møtebehandling 

Agder kommunerevisjon ved forvaltningsrevisor Grøntoft la frem 

forvaltningsrevisjonsrapporten for utvalget og svarte på spørsmål. 

 

Forslag til tillegg:  

«Fylkestinget ber om at et operativt målbart kvalitetssystem må opprettes for tannhelsetjenesten i 

Vest-Agder og det nye Agder.» 

 

Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisor skal delta i fremleggelsen av rapporten i 

fylkestinget. 

 

Votering 

Forslag til vedtak med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget har behandlet rapporten og har følgene innstilling til fylkestinget: 

 

Fylkestinget tar rapporten til orientering og ber fylkesrådmannen følge opp rapporten anbefaling om å 

iverksette et utviklingsarbeid som har som målsetting å styrke tannhelsetjenestens arbeid på 

folkehelseområdet. 

Fylkestinget ber om at et operativt målbart kvalitetssystem må opprettes for tannhelsetjenesten i Vest-

Agder og det nye Agder. 

 

Fylkesrådmannen orienterer kontrollutvalget om oppfølging av rapporten innen 20. mai 2019. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/18 Prosjektplan Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 17.09.2018 27/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen som den foreligger. 

 

 

Møtebehandling 

Prosjektplanen ble fremlagt i møte av revisjonssjef Holbek.  

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen som den foreligger. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/18 Innstilling til valg av sekretariatsordning for Agder fylkeskommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 17.09.2018 28/18 

 

 

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.  

 

 

Møtebehandling 

Daglig leder svarte på spørsmål rundt ordningen. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

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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29/18 Budsjett 2019 Kontroll og tilsyn 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 17.09.2018 29/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Fylkestinget:  
 
Fylkestinget vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Vest-
Agder fylkeskommune med en ramme på kr 3 530 000.  
Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følger budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget. 
 

 

Møtehandsaming 

Sekretaraitet la frem saken, korreksjon av feil oppført beløp kjøp av sekretariatsstjenester fra 

kr 599 000 til kr 580 973. 

 

Votering 

Forslag med korreksjon enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til Fylkestinget:  

 

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

Agder fylkeskommune med en ramme på kr 3 511 000. 

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følger budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Overordnet revisjonsstrategi for 2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 17.09.2018 30/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Agder Kommunerevisjon ved Monica Smith-Tønnessen la frem revisjonsstrategien. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Orientering fra revisor 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 17.09.2018 31/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Revisor orienterte utvalget om det løpende revisjonsarbeidet i fylkeskommunen. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/18 Oppfølging av tilleggsspørsmål - taxiløyver 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 17.09.2018 32/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og anser saken som avsluttet. 

 

 

Møtebehandling 

Kleppes forslag til vedtak: «Kontrollutvalget ber fylkestinget om at hovedutvalget for 

samferdsel, areal og miljø gjennomgår og følger opp henvendelsene angående de to 

godkjenningene/kontraktene fylkeskommunen til Taxi Sør som underleverandør til Nettbuss. 

 

Gjerdahl Thommessens forslag til vedtak: «Kontrollutvalget inviterer AKT AS og 

samferdselssjefen for å redegjøre for hvordan bruk av undertransportør i forbindelse med 

skoletransport og TT-kjøring er delegert» 

 

Votering 

Kleppes forslag til vedtak vedtatt med 3 mot 1 stemmer. 

 

Thommassen motforslag falt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ber fylkestinget om at hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø 

gjennomgår og følger opp henvendelsene angående de to godkjenningene/kontraktene fra 

fylkeskommunen til Taxi Sør som underleverandør til Nettbuss. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/18 Referatsaker 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 17.09.2018 33/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Møtene fremover endrer tidspunkt og starter kl 09:00. 

Informasjon om Temark og veien videre mht fylkes og kommunesammenslåinger 

Representantskap 14. nov i Bø, samtidig arrangeres Høstkonferansen. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalgsmøter fremover starter kl 09:00. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/18 Eventuelt 17.09.18 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 17.09.2018 34/18 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/03836-6 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 29.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Revisjonen vil orientere om følgende saker: 

 

1) I forbindelse med to tidligere foreløpige innberetninger av mislighetssaker vil revisjonen nå gi en 

endelig innberetning i disse to sakene. Disse ettersendes utvalget. 

2) Status leveranser – VIGO og Hidra Landfast 

3) Ressurssituasjon og påvirkning på bestilling av neste prosjekt  

4) Løpende revisjonsarbeid 

 

 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek og ass. revisjonssjef Monica Smith-Tønnesen møter i utvalget. 

 

 

 

Vedlegg:  

Endelig innberetning i to mislighetssaker – ettersendes. 
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Arkivsak-dok. 18/12178-1 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 29.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Møteplan 2019  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Datoer for kontrollutvalgsmøter 2019: 22.01 – 26.02 – 08.04 (årsregnskapsmøte) – 28.05 – 17.09 – 15.10 

– 11.12.  

 

 

Saksopplysninger: 
Møteplanen for kontrollutvalget 2019 må koordineres med den øvrige politiske møtekalenderen til 

fylkeskommunen. Møteplanen for fylkestinget vedtas 23.10.18.  

 

Det legges opp til å avvikle møte på tirsdager kl 09:00-12:00.   

 

I utgangpunktet skal det avvikles 7 kontrollutvalgsmøter i året. Høsten 2019 vil imidlertid 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 møtekalender 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 ett konstituerende møte i desember. Den 

møtekalenderen vil oversendes fellesnemnda til orientering. 

 

Kontrollutvalgsmøtet 8. april må utvalget være forberedt på korte frister for oversendelse av papirer på 

grunn av knappe frister for revisor ettersom frist for årsmeldingen er i slutten av mars. Saken må deretter 

oversendes fylkestinget til behandling i slutten av april, men oversendes med kopi til fylkesutvalget som 

har møte 9. april. 

 

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 
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Møte og arbeidsplan 2019 for Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune  

 

Tirsdag 22. januar 2019 kl 09:00  

 KU sin årsrapport til fylkestinget 

 Rapport/undersøkelse om saksbehandling Hidra Landfast 

 Orientering om mislighetssaker i fylkeskommunen 

 Orientering fra revisor  

 Referat- og drøftingssaker/eventuelt  

 

Tirsdag 26. februar 2019 kl 09:00  

 Regionsammenslåing – status 

 Valg av revisor for Agder fylkeskommune – innstilling til fellesnemnda 

 Prosjektplan neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 Eventuelle tilsynsrapporter fra andre  

 Orientering fra revisor  

 Referat og drøfting/eventuelt  
 

 

Mandag 08.04 2019 kl 09:00/12:30 

 Årsregnskapet og årsmeldingen for fylkeskommunen 2018  

 Selskapskontrollrapport VIGO 

 Orientering fra revisor  

 Referatssaken/eventuelt 

 

Tirsdag 28. mai 2019 kl 09:00  

 Tertialrapport 1/2019 

 Selskapskontrollrapport Konsesjonskraft IKS 

 Orientering fra revisor  

 Referat- og drøftingssaker  
 

Tirsdag 17.september 2019 kl 09:00  

 Agder fylkeskommune - plan for saker utover høsten i fbm avslutning av Vest-Agder fylkeskommune 

 Andre aktuelle saker  

 

Tirsdag 15. oktober 2019 kl 09:00  

 Orientering fra revisor i VAF og revisor fellesnemnda 

 Referat- og drøftingssaker  

 

Tirsdag 11. desember 2019 kl 09:00  

 Avsluttende møte 

 Fellesmøte med Agder fylkeskommune KU? 

 Avslutning 

 

Til oppfølging gjennom året:  

 Forvaltningsprosjekter  

 Fylkestingsvedtak, gjennomføring  
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Arkivsak-dok. 18/00212-11 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 29.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

 Orientering om oppfølging av NDLA rapport nr. 2 

 Høstkonferansen i Bø – program og oppfordring til påmelding 

 Endring av dato for neste møte fra 4. desember til ny dato, og juleavslutning. 

 Saker til neste møte  

o Vigo 

o Orientering om NOU om varsling 

o …. 

 

 
 

 

Vedlegg:  

Sak 94/18 fra Hordaland KU møte 24.09.18 – vedlegg i saken ettersendes 
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Kontrollutvalet 
       

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen - Telefon 55 23 90 00  
Mobil 97505152 - E-postadresse: Roald.Breistein@hfk.no eller kontrollutvalet@hfk.no  

Bankgironr. 5201 06 74239 - Foretaksnr. NO 938 626 367 mva. 
 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Saksgang 
 

Utval Saknr. Møtedato 
Kontrollutvalet   

 

Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Del 2 
 
 

 
Bakgrunn for saka: 
Fylkestinget i Hordaland fylkeskommune gjorde slikt vedtak i sak PS 73/17 i møte 04.10.2017: 
 
«På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) – Del II ber fylkestinget 
fylkesrådmannen og NDLA om syta for å: 
 
1. Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om relevante rutinar og 

internkontrolltiltak knytt til anskaffingar og innkjøp. 
2. Etablere rutinar for fakturahandsaming som sikrar at det blir utført kontroll av at fakturaar frå 

leverandørar inneheld all naudsynt informasjon. 
3. Fullføre arbeidet med å etablere rutinar for kommunikasjon og rapportering mellom dagleg leiing og 

styret 
4. Tydeleggjere overfor medarbeidarane i NDLA kven som har kva roller i samarbeidet når det gjeld 

innkjøp, samt korleis NDLA er organisert med omsyn til bestilling og avgjersler rundt 
utviklingsarbeid. 

5. Gå gjennom og avklarar med dei ulike involverte partane korleis handsaming av 
personopplysningar om NDLA sine brukarar skal organiserast og dokumenterast, og inngår 
databehandlaravtalar som manglar for å sikre at handsaming av personopplysningar blir regulert i 
samsvar med gjeldande regelverk 

6. Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om system og rutinar for:  
1. Avviksmelding og -handtering.  
2. Varsling om kritikkverdige forhold. 

7. Sikre at medarbeidarar som varslar om kritikkverdige forhold i samsvar med arbeidsmiljølova, blir 
følgt opp og teke hand om i samsvar med gjeldande føresegn om vern mot gjengjelding ved 
varsling. 

8. Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.11.2017 som viser kva tiltak som skal 
setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal 
ha ansvaret for iverksettinga.» 

 

                    

Arkivnr:                2015/2073-203 

Saksbehandlar:             Roald Breistein 
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Handlingsplan i tråd med punkt 8 i vedtaket over vart handsama i kontrollutvalet 18.12.2017 der det 
vart gjort slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er starta opp i samband med forvaltningsrevisjon av 

NDLA – Del 2.  
2. På bakgrunn av at det meste av forbetringsarbeidet skal vera ferdig i løpet av første kvartal 2018 

ber kontrollutvalet om ny skriftleg tilbakemelding på punkta 3, 5, 6 og 7 innan 16.04.2018. 
 
 
Oppfølging i tråd med punkt 2 i vedtaket over vart handsama i kontrollutvalet 07.05.2018 der det vart 
gjort slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalet ser positivt på det forbetringsarbeidet som er gjort så langt i høve 

forvaltningsrevisjon av NDLA – Del 2.  
2. På bakgrunn av at forbetringsarbeidet i hovudsak ikkje vil vera ferdig før utgangen av første halvår 

2018 ber kontrollutvalet om ny skriftleg tilbakemelding, inkludert aktuell dokumentasjon, på punkta 
3, 5, 6 og 7 innan 03.09.2018. 

 
 
Drøfting: 
Vi har motteke skriftleg tilbakemelding i form av vedlagte notat m/vedlegg dagsett 24.08.2018 i tråd med 
punkt 2 i vedtaket over. 
 
Av tilbakemeldinga registrerer sekretariatet at det meste er gjort for å få på plass forbetringar etter 
gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport NDLA – Del 2. Kontrollutvalet bør seie seg nøgd med det arbeidet 
som er gjort og seie seg ferdig med saka.  
 
 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av det som går fram over vert det tilrådd at kontrollutvalet seier seg nøgd med det som kjem 
fram i tilbakemeldinga frå NDLA når det gjeld forvaltningsrevisjon av NDLA – Del 2. 
 
 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalet seier seg nøgd med det som kjem fram i tilbakemeldinga frå NDLA når det gjeld 
forvaltningsrevisjon av NDLA – Del 2 og seier seg ferdig med saka. 
 
 
 

Hogne Haktorson 
kontrollsjef 

  

  Roald Breistein 
  utvalgssekretær 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Svar på Partsbrev datert 11.05.2018 
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2 Vedlegg til punkt 3- Rutinar for kommunikasjon og rapportering 
3 Vedlegg til punkt 5 Databehandleravtale 
4 Vedlegg til punkt 6 (6.1) Rutinar og Quiz - avvikshandtering 
5 Vedlegg til punkt 6 (6.2) Rutinar og quiz foe varsling 
6 Vedlegg til punkt 6 (6.3) Plan for trivsel, utvikling og trygghet i NDLA 
7 Vedlegg til punkt 7 Rutinar og quiz innkjøp 
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Program for høstkonferansen 14.11.18 

Bø i Telemark 

 

10:00-10:30   Registrering og kaffe 
 
10:30-10:40   Velkommen og åpning av høstkonferansen 

v/daglig leder Line Bosnes Hegna 
 

10:40-11:20 Den finansielle utviklingen i kommunene i Agder og Telemark de siste 
tre årene 

 v/ rådgiver Jostein Nyhus, Fylkesmannen i Vest- og Aust-Agder 
 

11:20-11:30 Pause 
 
11:30-12:15 Fortsetter..  
 
12:15-13:30  Lunsj/Representantskap (egen innkalling og saksliste) 
 
13:30-14:15 Befolkningsutvikling og demografi: Hvilke drivkrefter som påvirker 

utviklingen på kommunenivå generelt og de aktuelle kommunene 
spesielt. Hvordan utviklingen har vært og drivkreftene bak.  
v/ Seniorforsker Knut Vareide, Telemarksforskning  

 
14:15-14:30  Pause 
 
14:30-15:30 Fortsetter… Nye trender og mulig utvikling fram til 2040, med 

eksempler fra kommunene  
 

15:30   Avslutning og vel hjem! 
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Praktisk informasjon 

 

Påmelding til marianne.lundeberg@temark.no / 90114543, innen mandag 05.11. 
De som skal møte i representantskapet må også melde seg på dersom de ønsker å delta på 
selve høstkonferansen. 
 
Konferansen finner sted på Bø Hotell, Bø i Telemark. 
Gullbringvegen 32 
 
Dagspakke: kr. 1200,- 
 
Reise med Tog – Sørlandsbanen: 
Kristiansand kl 07:54 – ankomst Bø 10:26 
Bø 16:38 – ankomst Kristiansand 19:03 
 
Overnatting fra kvelden før:  
Pris per natt inkludert frokost: Enkeltrom kr 1090/ dobbeltrom kr 1390.  

 
Bestilling av overnatting:  
Tlf:  35060800/ e-post: post@bohotell.no 
Oppgi følgende ved bestilling: refnr 96631  
 

NB: BINDENDE PÅMELDING! 
 
Ta gjerne kontakt med en av oss i Temark dersom du har spørsmål.  
 
 

Med vennlig hilsen 

Line Bosnes Hegna 

Daglig leder 

  

Temark 

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
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1 

 

Arkivsak-dok. 18/00209-10 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 29.10.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 

 
 


	Vest-Agder kontrollutvalg (29.10.2018)
	Saksliste
	Møteinnkalling
	6/18 Godkjenning av innkalling

	Møteprotokoll
	6/18 Godkjenning av protokoll 17.09.18
	Protokoll Vest-Agder kontrollutvalg 17.09.2018


	Saker til behandling
	35/18 Orientering fra revisor
	36/18 Møteplan 2019 
	37/18 Referatsaker
	Saksfremlegg HKU NDLA nr 2
	Program for høstkonferansen 14.11.18 - Bø

	38/18 Eventuelt


