
Meeting Book: Vest-Agder kontrollutvalg (03.12.2018) 

Vest-Agder kontrollutvalg 

Date: 2018-12-03T12:00:00 

Location: Fylkeshuset, Ny Hellesund 

Note: 

Det kalles med dette inn til kontrollutvalgsmøte. 

 

Forfall bes meldes til sekretariatet på sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 85 99.  
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Arkivsak-dok. 18/00107-45 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Vest-Agder kontrollutvalg 03.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 03.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00107-46 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Vest-Agder kontrollutvalg 03.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 29.10.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 29.10.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Vest-Agder Fylkeskommune kontrollutvalg 29.10.2018 
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Møteprotokoll  
 

Vest-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 29.10.2018 kl. 9:30-11:30  
Sted: Fylkeshuset, Ny Hellesund 
Arkivsak: 18/00107 
  
Til stede:  Vidar Kleppe (leder), Sølvi Gjerdahl Thomassen, Lars Jørgen Hauge, Terje 

Imeland 
  
  
Forfall:  Bente Birkeland 
  
Andre: Agder Kommunerevisjon: Tor Ole Holbek, Monica Smith-Tønnessen 

Temark: Line Bosnes Hegna 
  
Protokollfører: Line Bosnes Hegna 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/18 18/00107-37 Godkjenning av innkalling 3 

Møteprotokoll 

6/18 18/00107-38 Godkjenning av protokoll 17.09.18 4 

Saker til behandling 

35/18 18/03836-6 Orientering fra revisor 5 

36/18 18/12178-1 Møteplan 2019 6 

37/18 18/00212-11 Referatsaker 7 

38/18 18/00209-10 Eventuelt 8 
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39/18 18/12302-2 Endelig innberetning av mislighetssak 9 

    

 

 
Kristiansand, 29.10.2018 

 

 

Vidar Kleppe       Line Bosnes Hegna  

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

6/18 Godkjenning av innkalling 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 29.10.2018 6/18 

 
 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkallingen godkjennes. 

 

 

Votering 

Enstemmig.    

 

Vedtak  

Innkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/18 Godkjenning av protokoll 17.09.18 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 29.10.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 17.09.18 godkjennes. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 17.09.18 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

35/18 Orientering fra revisor 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 29.10.2018 35/18 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Revisor orienterte om følgende saker: 

- Gjennom bilagskontroll ble det avdekket at kontanter var forsvunnet. Nærmere 

undersøkelser viste seg at dette skyldtes et innbrudd. Det er i etterkant satt inn tiltak 

for forhindre fremtidige innbrudd. Med bakgrunn i dette er det iverksatt arbeid for å få 

på plass en generell rutine knyttet til oppbevaring av kontanter. En ser også på 

delegering av fullmakt for anmeldelser. 

- Status rapport om VIGO – legges frem i neste møte. 

- Status Hidra Landfast – er i gang med prosjektet. 

- Vedtatt kostnadsramme for revisjon gir ikke rom for ekstra prosjekter innenfor 

rammen, kun ordinær regnskapsrevisjon. Rullering av forvaltningsplan og bestilling 

av nytt prosjekt skjer over nyttår. 

- Orientering regnskapsrevisjon. 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/18 Møteplan 2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 29.10.2018 36/18 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Datoer for kontrollutvalgsmøter 2019: 22.01 – 26.02 – 08.04 (årsregnskapsmøte) – 28.05 – 

17.09 – 15.10 – 11.12.  

 

 

Møtebehandling 

Januar møtet foreslått endret til mandag 28.01 kl 12:00. NB tidspunkt akkurat denne dagen. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt med endring av januarmøte. 

 

Vedtak  

Datoer for kontrollutvalgsmøter 2019: 28.01 – 26.02 – 08.04 (årsregnskapsmøte) – 28.05 – 

17.09 – 15.10 – 11.12.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/18 Referatsaker 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 29.10.2018 37/18 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

- Orienterte om NDLA – saken er avsluttet i Hordaland KU. 

- Høstkonferansen i Bø – Lars Jørgen melder seg på 

- Juleavslutning etter neste møte – neste møte flyttes fra 4.12 til 3.12 kl 12:00. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/18 Eventuelt 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 29.10.2018 38/18 

 

 

Møtebehandling 

Ingen saker 

 

 

 

 

  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/18 Endelig innberetning av mislighetssak 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 29.10.2018 39/18 

 

 
Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

 

Revisor la frem endelig beretning om mislighetssak. Revisor har flere anbefalinger i sin 

beretning: 

 Reglement for saksbehandling i saker om økonomiske uregelmessigheter og 

misligheter i Vest-Agder fylkeskommune, oppdateres. 

 Revisjonen anbefaler at det må foreligge skriftlig delegasjon fra fylkesrådmannen til 

de som skal ha fullmakt til å anmelde på vegne av Vest-Agder fylkeskommune. 

 Reglement for saksbehandling i saker om økonomiske uregelmessigheter og 

mislighold i Vest-Agder fylkeskommune må gjøres tilstrekkelig kjent slik at denne 

følges. 

 Fylkeskommunen bør sikre at personer med delegert fullmakt har tilstrekkelig 

kompetanse til å foreta anmeldelse på vegne av fylkeskommunen. 

 Fylkeskommunen bør sikre at saker som følger reglement for saksbehandling i saker 

om økonomiske uregelmessigheter og misligheter, blir forskriftmessig oppbevart og 

arkivert. 

 Revisjonen vil anbefale at en ved opphør av lærlingekontrakter følger de krav som er 

gitt i opplæringsloven. 

Forslag fremkom i møte: 

Kontrollutvalget sender saken over til fylkesrådmann og viser til revisors anbefalinger. 

Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene fra revisor blir 

fulgt opp innen februar 2019. 

 

Votering 

Forslag til vedtak fremsatt i møte enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget sender saken over til fylkesrådmann og viser til revisors anbefalinger. 

Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene fra revisor blir 

fulgt opp innen februar 2019. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/12886-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Vest-Agder kontrollutvalg 03.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om 2.tertiralrapport 2018 og budsjett 2019 Vest-Agder 

Fylkeskommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapporter fra fylkesrådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å 

sikre egenkontrollen knyttet til at fylkeskommunenes økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven §77 punkt 4), vil det likevel være naturlig at 

kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året. 

 

Fylkeskommunens budsjett skal ikke behandles av kontrollutvalget. Kontrollutvalget leverer bare sitt eget 

forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon. På dette området har utvalget selvstendig 

innstillingsrett, dvs. det budsjettforslaget som kontrollutvalget har vedtatt, skal gå uendret til 

kommunestyret. Det er likevel av stor betydning for kontrollutvalget å gå informasjon om 

fylkeskommunens budsjettsituasjon for året som kommer. 

 

Vedlagt til saken følger sakspapirer fylkestinget om økonomisk rapportering pr. 2. tertial 2018. 

Rådmannens budsjettforslag for 2019 med tilhørende vedlegg er ikke lagt ved saken grunnet de tsore 

omfanget av dokumenter i saken. Budsjett saken er lagt ut på nett under fylkesutvalgets sak 120/18 i 

møtet 27.11.2018 og det henvises til dette. 

 

 

Vedlegg:  

- Økonomisk rapportering pr. 2 tertial 2018 Vest-Agder Fylkeskommune 
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Arkivsak-dok. 18/05353-56 
Saksbehandler Inge Hurv 

 
Saksgang Møtedato Saknr 
Fylkesutvalget 09.10.2018            
Fylkestinget 23.10.2018            

 
 
 

   
 
 

ØKONOMISK RAPPORTERING PER 2. TERTIAL 2018 

 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
1. Fylkestinget tar økonomisk rapport per 2. tertial 2018 med tilhørende anslag 

på årsprognoser til orientering.  
 

2. Fylkestinget godkjenner følgende endringer/justeringer: 
  
 2.1 Drift: 

 
Det overføres 3 mill. kr fra Rentekompensasjon (9130) – til Husleie (ORG 

3645 – Ansvar 364501A12) til dekning av økte husleieutgifter i forbindelse med 
innleie av midlertidige undervisningslokaler knyttet til byggeprosjektene ved 
Kvadraturen skolesenter og Eilert Sundt – studiested Lyngdal.  

 
2.2 Investering: 
 

a. Avsetning til Miljø- og klimatiltak Kvadraturen videregående skole 
(prosjekt 364502P1503) reduseres med 10 mill. kr i henhold til forventet 
kostnadsanslag for prosjektet i 2018. Avsatt låneramme reduseres 
tilsvarende.  

b. Avsetning til Eilert Sundt videregående skole – studiested Farsund 
(prosjekt 364502P1508) reduseres med 10 mill. kr i henhold til forventet 
kostnadsanslag for prosjektet i 2018. Avsatt låneramme reduseres 
tilsvarende.  

c. Avsetning til Søgne videregående skole – Søgnetunet (prosjekt 

364502P1511) reduseres med 15 mill. kr i henhold til forventet 
kostnadsanslag for prosjektet i 2018. Avsatt låneramme reduseres 
tilsvarende.  

d. Avsetning til oppfølging av Skolebruksplan 2018–2021 (prosjekt 

364502P152) reduseres med 10 mill. kr i henhold til forventet 
kostnadsanslag for prosjektet i 2018. Avsatt låneramme reduseres 
tilsvarende. 
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e. I forbindelse med finansiering av kjøp av aksjene i eiendomsselskapet 

Elvegata 4 AS (Reinhardt-bygget) – ref. FT-sak 32/18 pkt. 4, 
godkjennes bruk av 30,3 mill. kr fra avsatt driftsfinansiering av 
investeringer for 2018. Det resterende behov finansieres ved at 
selskapet selv refinansierer eksternt lån per overtakelsesdato  
– 1. september 2018.    

 
f. Under Handlingsprogram for fylkesvei 2018/Øvrige veiinvesteringer  

(se vedlegg 3) vil flere enkeltprosjekter/programområder få et mindre 
kostnadspådrag enn avsatt i inneværende år. Samlet utgjør dette  
33,8 mill. kr. Det forventes at avsetningene for 2019 vil måtte øke 
tilsvarende.  
 

g. Lånerammen for 2018 reduseres med 34,4 mill. kr og 
momskompensasjonen med 14,1 mill. kr, som følge av punkt a-f 
ovenfor. 

 
2.3 Disposisjonsfond: 

 
h. Avsetningen på 0,2 mill. kr til Disposisjonsfond - bufferfond (konto 

256080901) ved regnskapsavslutningen for 2017 i forbindelse med salg 
av kapitalvare (elbil) ved Byremo videregående skole, overføres tilbake 
til skolen (Org 3233) for kjøp av ny kapitalvare (elbil) i 2018. 
 

 
Vedlegg 
Vedlegg 1: Investeringer - Utdanning: Status per 2. tertial 
Vedlegg 2: Investeringer - Regional: Status per 2. tertial  
Vedlegg 3: Investeringer – Handlingsprogram fylkesvei: Status per 2. tertial 
 
 

Sammendrag 

Inntektene forventes å gå noe ned som følge av lavere skatteinntekter, men dette 
veies opp mot lavere lønnsvekst enn budsjettert og forventning om lavere 
pensjonspremie kombinert med god avkastning på pensjonskapitalen i KLP. Anslag 
på pensjonskostnadene i 2018 er fortsatt usikre. På enheter/seksjoner rapporteres 
det om god kontroll. De enheter med overført merforbruk fra 2017 har jobbet aktivt 
med å redusere dette, men enkelte skoler med pågående byggeprosjekter 
rapporterer om utfordringer med å komme i balanse ved nyttår.  
 
Avgjørelse i Olje- og energidepartementet (OED) om endelig fastsettelse av 
kraftgrunnlag, konsesjonskraft og konsesjonsavgift i Sira-Kvinavassdraget vil 
medføre et stort etteroppgjør samlet sett for Vest-Agder fylkeskommune. Vi har 
avsatt midler de tre siste årene i et Konsesjonskraftfond i påvente av avklaring fra 
OED. Det foreligger ikke formelle krav per 2. tertial, men det må påregnes at 
etteroppgjøret vil redusere mye av fylkeskommunens øvre disponible reserver. 
Avklaring på omfang vil først finne sted i 2019.   
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1. Økonomisk sammendrag – hovedoversikt per 2. tertial 2018 
 

 
Merknader: 

 * Overføring av fjorårets mer-/mindreforbruk  

Beløpet refererer seg til sak i fylkestinget i april 2018 (FT-sak 11/17).  
Det ble vedtatt overføring av 66,2 mill. kr i mer-/mindreforbruk fra 2017, hvorav 27,9 mill. kr ble fordelt 
på aktuelle rammeområder og resterende 38,3 mill. kr ble avsatt til disposisjonsfond.  

** Mindreforbruk per 2. tertial – Folkevalgte: Skyldes øremerket engangstilskudd på 30 mill. kr til 

sammenslåing av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner i 2017. Midlene disponeres av Fellesnemnda. 
 

1) Prognose 31.12.18 – Utdanning 

 Vågsbygd videregående skole (ORG 3221) har en prognose om merforbruk på 1,0 mill. kr 

 Kvadraturen skolesenter (ORG 3224) har en prognose om merforbruk på 2,6 mill. kr 

 Søgne videregående skole (ORG 3229) har en prognose om merforbruk på 0,9 mill. kr 

 Mandal videregående skole (ORG 3230) har en prognose om merforbruk på 1,0 mill. kr 
 

2) Prognose 31.12.18 – Regional 
Fylkeskonservatoren (ORG 3435) har en prognose om merforbruk på 0,5 mill. kr 
 

3) Prognose 31.12.18 – Fylkesrådmannens stab 
Bygg- og innkjøp (ORG 3645) har en prognose om merforbruk på 3,0 mill. kr 
 
 

4) Eventuelt merforbruk per 31.12.18 vil budsjettenheten/seksjonen få med seg over til 2019. 

 
  

  
Tall i mill. kr    (avrundet) 

Regnskap 
Rev. 

budsjett 
Avvik 

Rev. 
årsbudsjett 

Prognose 
avvik 

   
 

2. tertial 
2018 

2. tertial 
2018 

2. tertial 
2018 

2018 
per 

31.12.18 

       

Inntekter      
 Skatt og rammetilskudd  -1 521,4 -1 542,3 -20,9 -2 314,9  6,0 
 Konsesjonskraft -17,4 -15,7 1,7 -29,0 -6,0 
 Rentekompensasjon 

 
   -7,9 -3,0 

Sum inntekter -1 538,8 -1 558,0 -19,2 -2 351,8 -3,0 

Utgifter      
 Folkevalgte mv. ** -11,7 3,8 15,5 21,5  
 Utdanning 746,7 766,6 19,9 1 260,9 5,5 1) 
 Tannhelse 61,2 64,6 3,4 102,5 

 

 Regionale tjenester   354,6 349,8 -4,8 773,6 0,5 2) 
 Stabsenheter og fellestjenester 82,9 79,8 -3,1 151,7 3,0 3) 

 Overføring av mer-/mindreforbruk * -27,9 -66,2 -38,3 -66,2  

Sum utgifter per rammeområde 1 205,8 1 198,4 -7,4 2 244,0 9,0 4) 

 
Fordelte kapitalkostnader -70,2 -70,2 0 -105,3 

 

Brutto driftsresultat  -403,2 -429,8 -26,6 -213,1  

 Netto finansutgifter og avdrag 58,0 59,5 1,5 91,8  

Netto driftsresultat -345,2 -370,4 -25,2 -121,3 
 

 Disposisjoner:  
 

 
 

 
 Overføring til investeringsregnskapet    84,1  

 Avsetning til fond  37,2 37,2 37,2  

Regnskapsmessig resultat  -345,2 -333,2 12,0 0,0  
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2. Inntekter 
 
2.1 Skatt og rammetilskudd 
Vest-Agder fylkeskommune budsjetterer samme nivå på skatt og rammetilskudd som 
i statsbudsjettet. Rammetilskuddet er primært et innbyggertilskudd. Rammetilskuddet 
korrigeres for forskjeller mellom fylkene innen blant annet kostnadsstruktur og 
demografisk sammensetning gjennom utgiftsutjevning. Skatteinntektene justeres 
tilsvarende gjennom inntektsutjevning.  
 
Fylkeskommunen har mottatt nye beregninger for skatt og rammetilskudd fra KS, 
som er basert på Revidert nasjonalbudsjett (RNB) som ble lagt fram i mai. Dette viser 
behov for å nedjustere rammetilskuddet med 1,3 mill. kr og oppjustere skatteanslaget 
med 3,3 mill. kr. Nedjustering av rammetilskuddet begrunnes med at anslaget for 
lønnsvekst i inneværende år er nedjustert fra 3,0 til 2,8 prosent. Ved utgangen av 
august ligger skatteinngangen for Vest-Agder fylkeskommune om lag 5 mill. kr under 
budsjettert nivå. September er en viktig skattemåned med et budsjett på nesten  
200 mill. kr, og vi har valgt å avvente til avviksrapporten per 1. november med å 
foreta justering på nivå på rammetilskudd og skattenivå.  
 
2.2 Konsesjonskraftinntekter  
Olje- og energidepartementet fattet 29.08.18 endelig vedtak knyttet til kraftgrunnlag 
og konsesjonskraft i Sira-Kvinavassdraget. Dette er en svært tidkrevende og 
komplisert sak, som har pågått siden 2003 da Norges vassdrags og energidirektorat 
(NVE) fattet vedtak. Vedtaket hadde da virkning fra 2000, hvor en delvis også omgjør 
et tidligere vedtak fra 1998. Sira-Kvina kraftverk og flere berørte kommuner påanket 
vedtaket. Resultatet av ankebehandlingen foreligger nå. Det krevende i avgjørelsen 
er at virkningstidspunktet for vedtaket er satt til 1. januar 2000. Dette vil medføre et 
betydelig etteroppgjør for kommuner med store endringer i kraftgrunnlag. Sira-Kvina 
kraftverk har imidlertid levert kraftgrunnlag basert på 1998-vedtaket, noe som 
kompliserer saken ytterligere.  
 
Vest-Agder fylkeskommune får god bistand fra Konsesjonskraft IKS (KIKS), men vil 
også trenge ekstern juridisk bistand for avklaring av etteroppgjør i perioden 2000–14 
før fylkeskommunen ble deltaker i KIKS. Det er kommunene Kvinesdal og Sirdal som 
har primærretten til å ta ut konsesjonskraften, mens fylkeskommunen har en 
sekundær rett etter at kommunene har tatt ut alminnelig forsyning. Vest-Agder 
fylkeskommune mister mye konsesjonskraft fra Kvinesdal kommune, men får en 
tredel tilbake fra Sirdal kommune. Samlet virkning for fylkeskommunen blir i overkant 
av 20 GWh (millioner kilowatt).   
 
Per 2. tertial utgjør Konsesjonskraftfondet 15,6 mill. kr. På grunn av økende 
energipriser, forventes årets konsesjonskraftinntekter å ligge 6–7 mill. kr over 
budsjett. Samlet årsprognose for fondet ligger dermed på rundt 23 mill. kr. Dette er 
likevel ikke tilstrekkelig for å innfri kravet som komme, og det er behov for ytterligere 
bruk av fondsmidler. Fylkesutvalget vil bli holdt løpende orientert om utviklingen i 
saken.  
 
2.3 Rentekompensasjon til skolebygg og transporttiltak 
Fylkeskommunens rentekompensasjon til disse formålene mottas hvert år i 
desember. Kompensasjonen beregnes på bakgrunn av Husbankens til enhver tid 
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flytende rente, samt Statsbudsjettets føringer. I forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett har Stortinget vedtatt at rentekompensasjonen for transporttiltak 
skal økes fra 1 til 1,5 prosent. Dette vil medføre at Vest-Agders rentekompensasjon 
for transporttiltak øker med litt over 3 mill. kr.   

 
3. Utgifter – rapportering på de ulike rammeområdene  
 
3.1 Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 
Innenfor politisk område ser fylkestinget ut til gå mot et merforbruk, mens 
fylkesutvalget går mot et mindreforbruk. Det forventes samlet balanse ved årsslutt. 
 
3.2 Utdanning 
Sektoren har et samlet mindreforbruk i forhold til periodiserte driftsbudsjetter på  
19,9 mill. kr per 2. tertial. I tillegg har skolene foretatt driftsfinansierte investeringer på 
om lag 6 mill. kr på ulike skoler, som ennå ikke er belastet driftsregnskapet.   
 
De videregående skolene har fått aktivitetsendring for høsten, slik at budsjettene er 
oppdatert i henhold til tilbudsstrukturen 2018/2019 og justert for årets lønnsoppgjør. 
Kostnad ved aktivitetsendringen ble noe lavere enn budsjettert som følge av lavere 
lønnsvekst. Sommerfullmakten førte til økning av en innføringsklasse på Flekkefjord 
videregående skole, som vil bli finansiert av statlige midler. Videreføring av Vg1 
studiespesialisering på Byremo videregående skole blitt dekket innenfor sektorens 
avsatte lønns- og prisreserve (jf. vedtak i FT-sak 30/18). 
  
3.2.1 Sentrale tjenesteområder   
De sentrale tjenesteområdene har et samlet mindreforbruk per 2. tertial på 11,2 mill. 
kr. Plan og utvikling har mindreforbruk på 2,5 mill. kr knyttet til kompetansemidler, 
gjennomføringskurs og midler til fagforum, som vil bli overført til skolene. I tillegg har 
Fagskolen mottatt høyere tilskudd for 2. halvår til nye studieplasser.  
 
Inntak og gjennomføring har mindreforbruk på 3,6 mill. kr. Hovedårsaken er lavere 
overføring av midler til spesialundervisning til private skoler på grunn av færre elever 
med behov, samt utestående utgifter vedrørende statlige tilskudd til nasjonale 
prosjekter. Kjøp og salg av elevplasser har merforbruk som skyldes kjøp av mer 
opplæring enn budsjettert. Årsprognosen for kjøp og salg er ved utgangen av august 
noe usikker. Vi vil komme tilbake til dette i avviksrapporten per 1. november. 
 
Fagopplæring har et mindreforbruk på 4,8 mill. kr som i hovedsak gjelder 
periodiseringsavvik av lærlingtilskudd. Videre garanterer fylkeskommunen for midler 
fra Utdanningsdirektoratet til lærlinger med særskilte behov. Det er usikkert hvor stor 
del av utgiften som blir refundert. Eventuelt merforbruk vil bli dekket inn av 
tiltaksmidler. 
 
Det er behov for styrking av energibudsjettene på skolene som følge av høyere 
energipriser enn forutsatt. Det overføres 2 mill. kr fra lønns- og prisreserven til delvis 
inndekning av de økte utgiftene. Det er fortsatt behov for økt tilskudd til etablering av 
ny simulator ved Fagskolen på Kjøita, og reetablering av Vg3 Fagopplæring innenfor 
Teknisk og industriell produksjon i 2. etasje på Reinhardt-bygget/Elvegata 4. 
Midlertidige løsninger på skoler med pågående byggeprosjekter er kostnadskrevende 
å finansiere over skolenes egne driftsrammer. 
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Det styres mot budsjettbalanse ved årsslutt innenfor de sentrale tjenesteområdene. 
  
3.2.2 De videregående skolene, SMI og PP-tjenesten  
De fleste enheter rapporterer om balanse eller mindreforbruk ved årsslutt.  
 
SMI-skolen har noe usikkerhet vedrørende årsprognose for barnevern. Dette gjelder 
elever som bor i institusjon, der det er refusjonsordning mellom fylkene for elever 
som har plass utenfor eget bostedsfylke. Variasjon i omfanget gjør det vanskelig å 
forutsi årsresultatet. Vårhalvåret viste et merforbruk på 1,8 mill. kr, og det er forventet 
at dette vil øke innen utgangen av året. 
 
Skoler med varslede negative avvik er kommentert nedenfor:  
 
Vågsbygd videregående skole har et merforbruk på 0,2 mill. kr per 2. tertial. Skolen 
rapporterer om forventet merforbruk på grunn av økte kostnader ved reduksjon av en 
klasse og flomskader i musikkfløyen. Foreløpig årsprognose er merforbruk på 1 mill. 
kr. Det er igangsatt tiltak ved redusert vikarbruk og overtid for 
å minimere merforbruket.  
 
Kvadraturen skolesenter har et merforbruk på 5,2 mill. kr per 2. tertial medregnet 
investeringskostnad på 2,5 mill. kr ved fagskolen. En av årsakene til merforbruket er 
merkostnad på 1,2 mill. kr ved infrastrukturen til simulatoren på Kjøita. Skolen melder 
om økt forbruk på drift og vedlikehold, der noe skyldes flyttingen av elever til 
midlertidige lokaler som følge av ventilasjonsprosjektet. Utfordringer i elevmiljøet er 
ressurskrevende, blant annet ved behov for tolker for å kunne gi en sikker og 
tilpasset opplæring i enkelte grupper. Det rapporteres om balanse for 
kursvirksomheten, fengselsundervisningen og eksamenskontoret ved årsslutt. 
Årsprognosen samlet for den ordinære skoledriften og fagskolen, er merforbruk på 
2,6 mill. kr. 
 
Søgne videregående skole har et merforbruk på 0,3 mill. kr per 2. tertial.  Overført 
merforbruk fra 2017 er 1,9 mill. kr. Skolen har hatt fokus på optimalisering av driften 
og redusere merforbruket. Et av tiltakene skolen har valgt å iverksette, er å legge ned 
gartneriutsalget fra 15. august. Årsprognosen er et merforbruk på 0,9 mill. kr.  
 
Mandal videregående skole har et samlet mindreforbruk på 1,6 mill. kr per 2. tertial. 
Skoledriften har merforbruk på 1 mill. kr som skyldes avvik på energi- og 
lønnsutgifter. Karrieresenteret har et mindreforbruk på 2,6 mill. kr. Skolen hadde 
overført merforbruk på 3,3 mill. kr og mindreforbruk på 2 mill. kr på henholdsvis 
skoledrift og karrieresenter fra 2017. Innsparingstiltak på skoledriften har gitt god 
effekt, og det anslås et samlet merforbruk ved årsslutt på 1 mill. kr. 
  
Byremo videregående skole har foretatt enkelte investeringer over egne driftsrammer 
per 2. tertial. Store deler av dette vil nå bli kompensert via avsetninger til inventar og 
utstyr i byggeprosjektet som er tilnærmet ferdigstilt. Vi kommer tilbake i 
avviksrapporten per 1. november om hvorvidt skolen klarer balanse ved årsslutt.   
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3.2.3 Investeringer – utdanning 
Statusrapportering på alle vedtatte investeringsprosjekter i 2018 per 2. tertial følger i 
egen kolonne i vedlegg 1. Oppbyggingen av rapporten følger samme inndeling som i 
budsjettet.  
 
Byggeprosjektene som er i en tidlig fase, har utfordringer med å holde fremdrift som 
forventet iht. de investeringsrammer som ble lagt for 2018. Det rapporteres fra 
aktuelle prosjektledere at de reduserte kostnadspådragene for inneværende år ikke 
skal påvirke planlagt ferdigstillelse for det enkelte prosjekt.  
 
3.2.3. Kjøp av Elvegata 4 AS / Reinhardt-bygget 
Fylkestinget fattet i juni 2018 (sak 32/18) vedtak om kjøp av alle aksjene i dette 
selskapet. I sommer er det foretatt noen tekniske oppgraderinger innvendig i bygget, 
og etablert fire nye klasserom som Kvadraturen skolesenter disponerer. I høstferien 
monteres nye stoler i auditoriet i 2. etasje.  
 
Kjøp av aksjene skjedde som planlagt 1. september 2018, ut fra en midlertidig 
balanse per denne dato. Kjøpesum ble satt til 80 mill. kr. Endelig kjøpesum settes 
etter 45 dager, hvor en utarbeider en oppdatert balanse med korreksjon for aktiva- og 
passivaposter. Kjøpesummen er finansiert med 40 mill. kr fra disposisjonsfond og 
30,3 mill. kr fra driftsfinansiering av investeringer. Det resterende (i underkant av 12 
mill. kr) er lånefinansiert i selskapet Elvegata 4 AS. Som følge av lavere 
kostnadspådrag på øvrige pågående investeringsprosjekter, vil fylkeskommunen 
samlet sett få lavere låneopptak i innværende år, selv med 30,3 mill. kr mindre i 
driftsfinansiering.   
 
3.3 Tannhelse 
Tannhelsetjenesten styrer mot et mindreforbruk i driftsregnskapet på 2 mill. kr ved 
årsslutt. Det er avsatt 1 mill. kr i investeringer til oppgradering av dentalutstyr. Det er 
behov for ytterlig oppgradering, og tjenesten velger derfor å omdisponere mye av 
mindreforbruket fra drift til å øke investeringer ytterligere. Det er behov for utskiftning 
av fire behandlingsstoler, og utvide Slottet tannklinikk med et behandlingsrom. 
Utvidelsen skjer på senhøsten 2018. Tannhelsetjenesten styrer mot balanse ved 
årsslutt.  
 
3.4 Regionale tjenester 
3.4.1 Samfunn og næring 
For seksjonen samlet er det ingen større avvik fra budsjett. Avvik innen drift av 
seksjonen skyldes kostnader som viderefaktureres mot slutten av året. Rammene 
innen områdene Utviklingsprosjekter i kommunene og Regionale utviklingsmidler er 
disponert, og det er kun små midler igjen til nye tiltak. For noen tilsagn vil det være 
behov for å overføre midler ved årsslutt. For seksjonen forventes det balanse ved 
årsslutt. 
 
Arbeidet med nasjonalt folkehelseprogram er godt i gang. Programmet har fire store 
satsinger, som involverer 26 av 30 kommuner i Agder. Det er stort behov for 
oppfølging av programmet og veiledning av kommunene fremover. Det er i 2018 gitt 
tilsagn for tilsammen 17 mill. kr (gjelder årene 2017 og 2018). Administrasjon av 
programmet dekkes ikke av tilskuddsmidlene, og løses innenfor seksjonens 
budsjettramme. 
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3.4.2 Samferdsel 
Sentrale ansvar 
Per 2. tertial er årsprognosen at aktivitetene i seksjonen holdes innenfor disponible 
budsjettrammer.  
 
Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-transport) 
Som nevnt i 1. tertial rapportering ble det avholdt anbudskonkurranse høsten 2017 
på TT-kjøring og skoleskyss. Konkurransen medførte 10–15 prosent lavere priser 
enn tidligere anbud. Tjenestetilbudet opprettholdes på tilsvarende nivå. Det er 
nødvendig å omdisponere deler av mindreforbruket til prioriterte tiltak innen drift og 
vedlikehold på fylkesvei. Av prioriterte tiltak kan nevnes: 
 

 reasfaltering av krysset Festningsgaten/Dronningensgate i Kristiansand 
 midlertidig veibelysning på Fv 203/230 Strømsvika i Mandal  
 oppgraderingstiltak på Fv 44 på bysiden av Flekkefjord sentrum 

 
Drift og vedlikehold fylkesvei 
Som følge av flommen i 2017 og den krevende vinteren 2018 er den justerte 
budsjettrammen innen drift og vedlikehold på 249,6 mill. kr. Det styres mot balanse 
ved årsslutt. 
 
Seksjonen følger opp definerte tiltak og fokusområder for 2018, og styrer samlet sett 
mot budsjettbalanse ved årsslutt. 
 
3.4.3 Plan og miljø 
Det er ingen unormale avvik fra budsjettet. Det forventes mindreforbruk på enkelte 
områder ved årets slutt. Mye av dette skyldes etterslep i utbetalinger av tilskudd samt 
ubrukte lønnsmidler.  
 
Det er fortsatt etterslep på utbetaling av tilsagn innen området Historiske byer og 
stedsutvikling. Noe forventes utbetalt i løpet av året når igangsatte prosjekter blir 
sluttført. Et eventuelt mindreforbruk ved utgangen av året vil være bundet mot gitte 
tilsagn. 
 
Som nevnt i 1. tertialrapportering, er det innen vannforvaltning igangsatt et større 
prosjekt for problemkartlegging i de østre vannområdene. Her er vårt bidrag på om 
lag 0,9 mill. kr. Utbetaling vil skje etappevis fra oktober 2018. 
 
Fylkeskommunen har overtatt oppgavene knyttet til krypsiv fra fylkesmannen. Vi har 
fått overført 3,8 mill. kr fra fylkesmannen og 0,8 mill. fra kommuner/private til 
administrasjon og tilskudd. Det er i 2018 budsjettert med tilskudd til fjerning av 
krypsiv med ca. 0,3 mill. kr og FoU-midler på 1,7 mill. kr. Tilskudd vil bli tildelt 
fortløpende. Foreløpig er administrasjon dekket av interne ressurser.  

 

3.4.4 Fylkeskonservatoren 
Merforbruk på 0,3 mill. kr fra 2017, forsøkes dekket inn ved enda mer rasjonell drift 
av seksjonen og ved å kutte/fremskyve enkelte prosjekter. 
 
Det varsles fortsatt om et mulig merforbruk på 0,5 mill. kr på området Kulturhistoriske 
eiendommer, som gjelder utskiftning av varmepumpe på Nordberg fort.  
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Det er fortsatt høy aktivitet innen arkeologiske registreringer. Inneværende år er det 
leid inn fire arkeologer til å gjennomføre store registreringer. 
  
3.4.5 Kultur 
Det rapporteres om ingen avvik mellom årsbudsjett og årsprognose innenfor dette 
tjenesteområdet.  
 

3.4.6 Investeringer – regional 

Statusrapportering på alle vedtatte investeringsprosjekter per 2. tertial, følger i egen 
kolonne i vedlegg 2 (Regional) og 3 (Handlingsprogram–fylkesvei). Oppbyggingen 
følger inndelingen i budsjettet.  
 
Statens vegvesen rapporterer om lavere kostnadspådrag innenfor flere prosjekter. 
Samlet utgjør dette om lag 34 mill. kr for 2018, og vil måtte overføres til 2019. 
Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) får en sak om 
justering/overføring mellom programområder/prosjekter innen nedjustert økonomisk 
ramme i møte 31. oktober.  
 

4. Finans og likviditet 
 
4.1 Bankbeholdning 
Hittil i år har likviditeten vært tilfredsstillende. Per utgangen av august hadde 
fylkeskommunen 284,9 mill. kr på foliokonto. Gjennomsnittlig renteavkastning på 
foliokonto hittil i år er 1,49 prosent (omregnet til årsrente).   
 
Ved inngangen av 2018 var saldo på kapitalkonto 457 mill. kr, og er ved utgangen av 
august på 513 mill. kr. Det er overført 50 mill. kr fra folio til kapitalkonto. 
Renteavkastningen på kapitalkonto er per august på 1,64 prosent (omregnet til 
årsrente). Plasseringene på kapitalkonto har oppsigelse på en måned.  
 
Fylkeskommunens solide likviditet er resultat av flere år med mindreforbruk, samt at 
øremerkede midler har en forsinkelse fra de blir mottatt og til de blir anvendt. Fra 
2017 til 2018 ble det overført nær 294 mill. kr i øremerkede midler. Det forventes å 
være god likviditet for hele året. Likviditeten reduseres alltid ved årets slutt.  
 
4.2 Finansielle omløpsmidler 
Fylkeskommunen har plassert 100 mill. kr i et høyrentefond i Handelsbanken. 
Fondet har hittil i år gitt en avkastning på 1,49 prosent. Sammenlignet med 
referanseindeks ST1X (Oslo børs 3 mnd. statssertifikat), viser denne i samme 
periode en renteavkastning på 0,31 prosent. Handelsbankens høyrentefond 
investerer i rentebærende papirer tilknyttet det norske rentemarkedet. Fondet 
investerer i solide kredittobligasjoner og ansvarlige lån i solide nordiske banker 
(etablert i Norge) og finansinstitusjoner. 
 
Som følge av god likviditet vil det avgjøres i løpet av høsten om det skal plasseres 
ytterligere midler i pengemarkedsfond med lav risiko. Plasseringen vil i så fall følge 
retningslinjene til finansreglementet.  
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4.3 Langsiktig gjeld 
Lånenivået er uendret siden årsskiftet og beløper seg 1 413 mill. kr. Det er ikke 
foretatt nye refinansieringer i 2. tertial. Andel flytende lån utgjør ved utgangen av april 
54 prosent og fastrenteavtalene utgjør 46 prosent. Fylkeskommunen har samlet 
kapitalbindingstid på 1,71 år og rentebindingstid på 1,6 år. De lånene som er knyttet 
til fastrenteavtaler har en samlet løpetid på 3,36 år. 
 
Rentebindingstid brukes ofte for å måle renterisiko. Det er et utrykk for hvor følsom 
kontantstrømmene til lånene er for en endring i markedsrentene. Rentebindingstid 
under ett år, vil ses på som svært sensitivt og over fem år som svært forutsigbart.  
 
Sammensetningen mellom flytende rente og fastrente er innenfor rammen som er 
definert i fylkeskommunens finansreglement. 
 
Vektet gjennomsnittsrente for den totale gjeldsporteføljen er på 1,97 prosent per 
2.tertial, mot 2,16 prosent per 1. januar 2018. Budsjettert rente for 2018 er på 2,1 
prosent. Styringsrenten ble satt opp i september, og det forventes en gradvis 
renteoppgang i årene fremover. Dette vil det slå ut på Vest-Agder fylkeskommunes 
rentekostnader på flytende lån og opptak av nye fastrentelån. Rentesensitivitet ved 1 
prosent økning ett år frem i tid, er estimert til å være 7,6 mill. kr på dagens 
låneportefølje (total gjeld x rentebinding under 1 år x 1 prosent). 
 
I løpet av de neste 12 månedene vil gjeld tilsvarende 604 mill. kr forfalle og må 
refinansieres. For å være sikret mht. refinansieringsrisiko, søkes det å spre 
låneporteføljen på ulike finansieringskilder, løpetid, beløp og forfall iht. 
finansreglementet. Anbud på lån vil bli foretatt via Bergen Capital Management AS, 
og markedet gir fylkeskommunen flere tilbydere å velge mellom. Det er ikke vanskelig 
å få refinansiert lånene i finansmarkedet.  
   
Figuren nedenfor viser hvordan lånene forfaller i perioden 2018–22: 
 

 
Innlån til Lister bompengeselskap AS er uendret siden årsskiftet og er på 30 mill. kr. 
Lånet lånes videre i sin helhet til selskapet. Bompengeselskapet er nå innfusjonert i 
det regionale selskapet Ferde AS. Vest-Agder fylkeskommune er i dialog med Ferde 
AS om nedbetalingsplan for lånet. I slutten av september vil de nedbetale ytterligere 
10 mill. kr av lånet til fylkeskommunen. Gjennomsnittlig lånerente på dette lånet er 
1,54 prosent.  
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5. Stabsenheter og fellestjenester 
Gode prosesser for å innplassere overtallige ved justeringer av tilbudsstrukturen på 
de videregående skolene, har medført at det per 2. tertial er et mindreforbruk på 
avsetningen til Omstillingsmidler. Et eventuelt mindreforbruk i 2018 foreslås overført 
til 2019, da det kan forventes at behovet kan øke i forbindelse med sammenslåing av 
Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.  
 
Avsetningen til kjøp av juridiske tjenester i 2018 er allerede brukt opp, som følge av 
større behov for bruk av ekstern støtte knyttet til flere saker på utdannings- og 
personalområdet. Vil behovet vedvare utover høsten, vil det være behov for 
omprioriteringer fra andre tjenesteområder.  
 
Det er nylig tilsatt personvernombud i Vest-Agder fylkeskommune. Nytt direktiv 
General Data Protection Regulation (GDPR-området), krever at fylkeskommunen 
ivaretar dette ansvaret på en formell måte. Stillingen deles mellom Aust- og Vest 
Agder fylkeskommune og AKT (prosentvis fordeling 40/40/20). 
 
Som varslet i 1. tertial er det økt behov for å leie midlertidige undervisningslokaler i 
forbindelse med gjennomføring av byggeprosjektet ved Kvadraturen skolesenter og 
Eilert Sundt videregående skole–studiested Lyngdal. Disse utgiftene kan ikke 
belastes byggeprosjektet og må utgiftsføres i drift. Fylkesrådmannen foreslår å styrke 
husleiebudsjettet med 3 mill. kr inneværende år.   
 
Det er færre større IT-prosjekter per 2. tertial som følge av Agder 2020-prosessen, og 
avventing av oppstart av nye felles prosjekter i 2019. Det er bestemt at Vest-Agder 
fylkeskommune selv skal finansiere kostnader knyttet til avlevering av gamle arkiver. 
Det foreligger et tilbud fra IKAVA på 2,5 mill. kr for å gjøre jobben. IT-seksjonen vil 
benytte deler av avsatte prosjektmidler til oppstart av dette tiltaket allerede i 
inneværende år. 
  
Prosessen rundt fylkessammenslåing krever mye ressurser, og det må prioriteres 
stramt på alle områder i staben for å få balanse ved årsslutt.   
 
Pensjonskostnader 
Det antas at våre samlede pensjonskostnader vil ligge under budsjettert nivå. Vi 
trenger mer dialog med KLP for å bekrefte dette, og vi vil komme tilbake til dette i 
avviksrapporten per 1. november. Foreløpige anslag på positivt premieavvik for KLP 
og SPK som forfaller til betaling i 2019, vil ligge på om lag 25 mill.kr. Dette vil vi også 
komme tilbake i avviksrapporten. 
 
Kristiansand, 18. mai 2018 
 
 
 
Kristin Tofte Andresen 
kst. fylkesrådmann 
        Lise Solgaard 
   økonomisjef 
 

 Vedlegg 1:  Investeringer - Utdanning  
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Tiltak: Beskrivelse/status: Status: 2. tertial 2018 

1. Miljø- og 
klimatiltak–
skolebygg                                                          

 oppgradering av ventilasjonsanlegget i 
"gamlebygget" 1905 ved Eilert Sundt 
videregående skole–Farsund er 
planlagt gjennomført sammen med 
hovedutbyggingen ved skolen 

 
 

 det er behov for ny kartlegging av 
eiendomsmassen etter dagens 
forskrifter og tekniske krav, og denne 
fremmes for politisk behandling høsten 
2018  

Rammen på 13 mill. kr 
er overført til 
hovedprosjektet ved 
skolen i tråd med 
vedtak i Fylkestinget i 
juni (FT sak 41/18). 
 
Kartleggingsarbeidet 
ses på ifm. med 
utredning om elevvekst 
i Kristiansandsregionen 
etter 2024 – dette 
arbeidet er ennå ikke 
igangsatt. 

 
2. Miljø- og 
klimatiltak –
Kvadraturen 
skolesenter 

 tiltaket omhandler en omfattende 
rehabilitering av blokk A og B, for å 
tilfredsstille kravene til inneklima fra 
Arbeidstilsynet.  

 planlagt oppstart 2018, og 
ferdigstillelse ila. 2019 

Saken ble godkjent av 
Fylkestinget i juni (FT 
sak 42/18. 
Iht. forventet 
kostnadspådrag i 2018, 
foreslås en reduksjon 
på 10 mill. kr.  

3. Byremo 
videregående 
skole 

 tiltaket omfatter nybygg på om lag  
700 kvm og en del ombygging av 
eksisterende bygningsmasse 

 ferdigstilles til skolestart 2018 
 

Noen mindre tiltak 
gjenstår, og disse tas 
fortløpende i prosjektet. 
Offisiell åpning finner 
sted 25. september.   
Avsatt økonomisk 
ramme er tilstrekkelig.  

4. Flekkefjord 
videregående 
skole 

Fase 1: 

 arbeider vedrørende oppgradering av 
hovedinngangen, samt etablering av et 
kjølerom for matavfall på studiested 
Kvinesdal er i hovedsak ferdig. På 
studiested Flekkefjord er det etablert 
varemottak og varelager. 

 
Fase 2: 

 tiltaket omfatter fraflytting av 
personalbrakke og etablering av 
arbeidsplasser for lærere i Kvinesdal 
når spesialklassene innen 
hverdagslivstrening flytter til Eilert 
Sundt videregående skole–Farsund  

 det planlegges at tiltaket blir sluttført i 
løpet av 2021 

 
Avsatt ramme på 3 mill. 
kr i 2018 er tilstrekkelig 
for å ferdigstille 
tiltakene. 

5. Eilert Sundt 
videregående 
skole–Farsund 

 skisseprosjekt ble lagt frem for politisk 
behandling i juni 2018 

 forprosjekt vil bli fremlagt for politisk 
behandling så snart det foreligger 

 byggeprosjektet forventes å være 
ferdigstilt til skolestart 2021 

Saken ble godkjent av 
Fylkestinget i juni (FT 
sak 42/18). 
Iht. forventet 
kostnadspådrag 
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reduseres avsetningen 
i 2018 med 10 mill. kr. 

6. Eilert Sundt 
videregående 
skole–Lyngdal 

 

 forprosjekt godkjent i Fylkestinget (FT-
sak 4/18) 

 byggeprosjektet forventes å være 
ferdigstilt til skolestart 2019 

 
Kontrakt med 
entreprenør ble inngått 
i april. Prosjektet går 
som planlagt iht. 
økonomi og fremdrift. 

7. Søgne 
videregående 
skole–Tangvall 

 tiltaket omhandler etablering av ny 
videregående skole på Tangvall 

 prosjektet er et samarbeid med Søgne 
kommunes planer om etablering av ny 
ungdomsskole i samme 
bygningsmasse 

 skisse- og forprosjekt vil bli fremlagt for 
politisk behandling etter hvert som det 
foreligger 

 byggeprosjektet forventes å være 
ferdigstilt til skolestart 2024 

Mulighetsstudie for alle 
funksjoner som er 
tiltenkt på tilgjengelige 
arealer på Tangvall ble 
ferdigstilt før påske.  
 
Forslag til 
reguleringsplan er ute 
på høring.  
 
Planforslaget skal 
behandles politisk 
første gang i Søgne 
kommune i september. 
 
Vedtatt rom- og 
funksjonsprogram, 
sammen med 
ovennevnte studie, 
danner grunnlag for en 
design- og bygge- 
konkurranse som er 
utlyst i markedet. 
Tilbudsfristen er  
23. november 2018. 
 

8. Søgne 
videregående 
skole–
Søgnetunet 

 tiltaket omhandler etablering av 
praksisarealer for Naturbruk 

 etter vurdering av flere skisseprosjekter 
for å løse foreliggende rom- og 
funksjonsprogram, godkjente 
Fylkestinget (FT-sak 78/17) 
skisseprosjekt "Grisgrent strøk" 

 planlagt ferdigstillelse av alle 
bygningsmessige tiltak er utgangen av 
2019 

Søgne kommunes 
rekkefølgekrav om 
gang- og sykkelvei 
gjennom 
reguleringsområdet ble 
frafalt juni 2018. 
 
Elever fra Vg3 Byggfag 
fra Tangen er i 
sluttfasen med 
oppgradering av 
dagens 
traktorgarasje/verksted.  
 
Øvrige utførende tiltak 
settes i gang så fort 
byggesøknad Søgne 
kommune godkjennes. 
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Iht. forventet 
kostnadspådrag i 2018 
foreslås en reduksjon i 
avsetning med 15 mill. 
kr. 
 

9. Oppfølging av 
skolebruksplanen  
2019–21 

 skolebruksplanen ivaretar 
restfinansieringen av følgende 
prosjekter; Flekkefjord, Eilert Sundt 
(begge studiesteder), Søgne (Tangvall 
og Søgnetunet) 
 

 utredning av elevvekst for 
Kristiansandsregionen etter 2024  

Følges opp ifm. 
rullering av 
økonomiplanen 
 
 
 
Arbeidet forventes å 
starte opp i 3 tertial.  
 
Planen fremmes for 
politisk behandling i 
Fylkestinget i juni 2019. 
 
Iht. forventet 
kostnadspådrag 
foreslås en reduksjon i 
avsetningen med 10 
mill. kr i 2018. 
 
 
 

10. Vennesla 
videregående 
skole 

 prosjektering av nytt inngangsparti (FT-
sak 62/17) 

Samtale med brukere 
og ansatte ved skolen 
er gjennomført. 
 
Videre prosess må ses 
i sammenheng med 
planlagt politisk sak om 
elevvekst i 
Kristiansandsregionen. 
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Vedlegg 2 
 

Investeringer – Regional  

Tiltak: Beskrivelse: Status: 2. tertial 2018 

 
1. Listerpakken                                                          

 Fv 43 Farsund: Tiltak for etablering av 
ny vei med fortau gjennom Farsund 
sentrum avsluttes våren 2018. 

 Fv 43 mellom Farsund og Lyngdal: 
Oppgradering av tekniske anlegg i 
tunnelene iht. 
tunnelsikkerhetsforskriften. Forventes 
ferdigstilt i 2018. 

 Gjenstående prosjekter i opprinnelig 
pakke: Fv 656 Agnefestveien (avventer 
regulering) og Fv 43 Viksvannet 
(mangler finansiering).  

 
Sluttoppgjør pågår.  
 
 
Arbeidet lyses ut, og 
planlegges utført i løpet 
av høsten 2018. 
 
Lyngdal kommune 
utarbeider 
reguleringsplan, og 
planforslaget er lagt ut til 
offentlig ettersyn i april 
2018.  
 
Prosjekteringsarbeidet for 
Agnefestveien avventes til 
reguleringsplan er vedtatt. 
Vil bli fulgt opp med egen 
politisk sak i 2019 og 
realiseres for midler til 
TS-tiltak Farsund–
Lyngdal. 
 

 
2. Samferdselspakke 
fase 1 - 
Kristiansandsregionen                  

 Tiltakene i pakken omfatter flere 
prioriterte prosjekter knyttet til gang- og 
sykkelvei, ulike trafikksikkhetstiltak, 
samt planleggingsmidler til kommende 
Byvekstavtale for 
Kristiansandsregionen. 

 Pakken er forlenget inntil år 2020 for å 
fullføre påbegynte tiltak/prosjekter.  

Avventer ankebehandling 
for Vågsbygdveien våren 
2019. 
 
Entreprenøren i prosjekt 
Fv 405 Hagen–Samkom 
har gått konkurs, og det 
må lyses ut nytt anbud. 
Ny kjørebro er planlagt 
ferdig høsten 2018.  

 
3. Byvekstavtale i 
Kristiansandsregionen 

 Avtalen vil overta tiltak planlagt i 
Samferdselspakke 1 og sikrer 
byvekstmidler (tidligere 
belønningsmidler). 

 Hovedformålet er nullvekst for 
personbiltrafikken, og 
transportsystemene må dermed legge 
til rette for at all vekst i 
personbiltrafikken tas av kollektiv, 
sykkel og gange.  

 Forhandlingene om innholdet i avtalen 
håper vi vil starte tidlig i 2018. 
 

 
Vi avventer dato fra 
staten om oppstart av 
forhandlingene. 
 
Det er sagt at de største 
byene skal være før. 

 
4. Hidra landfast  

 Rapport om tre ulike bru- og 
tunnelalternativer fremlagt av Statens 
vegvesen i desember 2017. Rapporten 
omhandlet nye kostnadsanslag på de 
ulike alternativene.  

 anbefalt alternativ ble fremmet for 
politisk behandling i februar 2018. 

Fylkestinget (FT-sak 2/18) 
har stilt prosjektet i bero, 
men kan gjenopptas 
dersom Stortinget bedrer 
de økonomiske 
betingelsene for bruk av 
ferjeavløsningsmidler.   
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5. Fv 45 i Sirdal                                                                

 Etablering av rundkjøring og 200 meter 
gang- og sykkelvei mot Tjørhom-fjellet.  

 Økonomiske utfordringer knyttet til 
finansiering gjennom 
bompengeselskapet innebærer at 
prosjektet sannsynligvis ikke kan starte 
opp før i 2020. 
 

Anlegget er ferdig 
prosjektert. Utlysning av 
arbeidene er stilt i bero i 
påvente av avklaring om 
finansiering.  

 
6. Handlingsprogram Se egen beskrivelse av aktuelle tiltak i vedlegg nr. 3. 

7. Bussanlegg i 
Kristiansand - Dalane 

 Prosjektet omfatter omlag 4 000 kvm 
bygningsmasse, og over 41 dekar med 
utearealer til oppstilling av 150 busser. 

 Anlegget ble ferdigstilt  juni 2018 og ny 
bussoperatør startet opp 1. juli 2018. 

Offisiell åpning ble foretatt 
19. juni. Enkelte 
reklamasjonsarbeider 
gjenstår. Prosjektet 
forventes ferdigstilt 
innenfor vedtatt 
prosjektramme. 
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Vedlegg 3 
 

Handlingsprogram for fylkesvei 2018 

Nr.  Beskrivelse av 
tiltak 

Ramme 
2018 

Beskrivelse Status: 2. tertial 2018 

4 Diverse planlegging 2,3 
 

Programområdet omfatter 
små og mellomstore 
prosjekter.   

Fremdrift og økonomi 
etter oppsatt plan. 

5 Diverse grunnerverv 0,2 Programområdet omfatter 
små og mellomstore 
prosjekter.   

Fremdrift og økonomi 
etter oppsatt plan. 

6 Rekkverk og 
trafikksikkerhets-
tiltak – TS 

12,9 
 

Programområdet omfatter 
små og mellomstore 
prosjekter.   

Fremdrift og økonomi 
etter oppsatt plan. 

7 Kollektivtiltak  1,7 Programområdet omfatter 
små og mellomstore 
prosjekter.   

Fremdrift og økonomi 
etter oppsatt plan. 

8 Fast dekke og 
utbedring av 
grusveier 

6,5 Programområdet omfatter 
små og mellomstore 
prosjekter. 

Fremdrift og økonomi 
etter oppsatt plan. 

9 Skredsikring 6,8 Programområdet omfatter 
små og mellomstore 
prosjekter. 
 
Aktuelle: Fv975, Fv465 ved 
Kvinlog, Fv42 ved Valevika og 
Fv42 i Gyadalen. 

På grunn av statlige 
ekstra bevilgninger og 
noe redusert fremdrift, 
foreslås overført 6,5 mill. 
kr av ramme til 2019. 
 

10 Fornying av 
veifundament og 
utstyr 

6,8 Programområdet omfatter 
små og mellomstore 
prosjekter.  

Fremdrift og økonomi 
etter oppsatt plan. 

11 Miljø- og støytiltak 0 Programområdet omfatter 
små og mellomstore 
prosjekter.  

Ingen planlagte tiltak i 
2018. 

12 Oppgradering av 
tunneler 

4,4 Programområdet omfatter 
små og mellomstore 
prosjekter. 

Iht. fremdrift foreslås 
overført 3 mill. kr. til 2019. 

13 Fv44 Flekkefjord 
bybru 

32,8 Ny bru for å øke 
trafikksikkerhet, spesielt for 
myke trafikanter. Prosjektet 
omfatter rivning av gammel 
bru og etablering av ny bru 
med gang- og sykkelvei. 
Prosjektramme er på 113,5 
mill. kr, og planlagt 
ferdigstillelse er høsten 2018. 

Noe forsinket 
ferdigstillelse 
medfører at sluttoppgjør 
ikke skjer inneværende 
år, og 4,5 mill. kr foreslås 
overført til 2019. 

14 Fv452 Justvik–
Ålefjær  

12,1 Strekningsvis utbedring 
for trafikksikkerhet og 
fremkommelighet. 
Prosjektramme er 20 mill. kr, 
ferdigstilles 2018. 

Prosjektet ferdigstilles 
innenfor planlagt 
økonomisk ramme. 

15 Fv461 Vatneli–Kilen  15 Opprinnelig ATP-prosjekt for 
bygging av gang- og sykkelvei 
fra boligområdet på Vatneli til 
Kilen. Øker trafikksikkerheten 
for myke trafikanter. 
Prosjektramme fra 
fylkeskommunen er 28 mill. kr, 

Inngått kontrakt på 
bygging av GS-vei. 
På grunn av forsinket 
oppstart foreslås  
3,8 mill. kr overført til 
2019. 
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i tillegg til 3 mill. kr fra ATP og 
3 mill. kr fra Songdalen 
kommune. Ferdigstilles 2019. 

16 Fv202 Gang- og 
sykkelbru ved 
Bankebrua 

13,5 Bygging av gang- og sykkel 
bru for trafikksikker 
sammenkobling mellom 
Sånum og sentrum for myke 
trafikanter.  
 
Prosjektramme er 34 mill. kr; 
av dette er 19 mill. kr 
statstilskudd og 5 mill. kr er 
tilskudd fra Mandal kommune.  
 
Broen var planlagt ferdigstilt 
2018, men grunnet at broen 
raste sammen under støp i 
februar 18, er det utarbeidet 
en ny fremdriftsplan der 
ferdigstillelse er satt til april 
2019. 

Fylkestinget godkjente i 
juni en styrking av 
prosjektet med 2,5 mill. kr 
fra Fylkestingets ufordelte 
ramme og 3,2 mill. kr fra 
Sykkelbytiltak. (FT-sak 
30/18. 
 
Iht. svakere fremdrift 
grunnet bruhavari, 
foreslås 9 mill. kr overført 
til aktivitet 2019. 

17 Fv303/452/453 
Nodeland–Ryen     

16,2 Strekningsvis utbedring for 
trafikksikkerhet og 
fremkommelighet. Første 
prosjekt er Nodelandsbakken 
på Fv 303. Prosjektramme er 
30 mill. kr. Oppstart våren 
2018. 

Fysisk arbeid i 
Nodelandsbakken er 
ferdigstilt.  
Det fremmes egen sak for 
SAM – utvalget i oktober 
om overføring av antatt 
mindreforbruk (om lag 7 
mill. kr) til Fv 456 
Stokkeland bru som sikrer 
finansiering av planlagt 
aktivitet på dette 
prosjektet i 2018. 

18 Fv460 Rødberg–
Snik, GS-vei    

8,8 Bygging av gang- og sykkelvei 
for trafikksikker ferdsel mellom 
Rødberg og Snik. Prosjektet 
er 900 meter langt. 
Prosjektramme er 18 mill. kr. 
Forventet ferdigstillelse i 2019. 

Oppstart er utsatt til våren 
2019. 7,3 mill. kr av årets 
ramme foreslås overført til 
2019. 

19 Fv456 Stokkeland 
bru 

0,8 Bygging av ny og bredere bru 
over Songdalselva for å bedre 
trafikksikkerhet og 
fremkommelighet. Dårlige 
grunnforhold har gitt behov for 
detaljkartlegging for å avgjøre 
prosjektet. Det legges frem ny 
sak for Hovedutvalg for 
samferdsel, areal og miljø når 
det er grunnlag for dette. 
Rammen er 43 mill. kr.  

Ny reguleringsplan er 
utarbeidet, og kostnaden 
for ny bro er estimert til 
112 mill. kr. 
Erosjonssikring av 
området på ca. 30 mill. 
må gjennomføres 
uavhengig av bygging ny 
bro. Tiltak planlegges 
startet senhøstes 2018. 
Det foreslås å overføre 
mindreforbruket fra 
prosjekt Fv 303 Nodeland 
– Ryen, i egen sak til 
SAM-utvalget i oktober.  
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20 Fv405 GS-bru 
Samkom 

3 Bygging av gang- og 
sykkelbru som del av ATP-
prosjekt med gang- og 
sykkelvei i området. 
Eksisterende bilbru kunne ikke 
utvides og det var behov for 
egen gang- og sykkelbru som 
finansieres av Vest-Agder 
fylkeskommune. 
Prosjektramme er 3 mill. kr. 

Fremdrift og økonomi 
etter oppsatt plan. 

21 Fv466 Klungland 
bru 

7,4 Bygging av ny bru som følge 
av at forrige bru ble tatt av 
ekstremværet Synne. 
Prosjektramme var opprinnelig 
på 12 mill. kr.  

Det er inngått kontrakt på 
bygging av ny bru. 
Oppstart senhøstes 2018 
og ferdigstillelse høsten 
2019.  
Iht. inngått kontrakt må 
prosjektrammen 
oppjusteres til 18,5 mill. kr 

22 Fv804 Fedåna bru 10,3 Bygging av ny bru på Feda 
etter at den forrige ble tatt av 
ekstremværet Synne. Det 
tilrettelegges samtidig for 
fortau på brua for å bedre 
trafikksikkerheten. 
Prosjektramme var opprinnelig 
satt til 25 mill. kr. Ferdigstilles i 
2019. 

Det er inngått kontrakt på 
bygging av ny bru, med 
oppstart høsten 2018. 
Prosjektrammen må 
oppjusteres til 33,5 mill. kr 
i iht. inngått kontrakt.   

23 Fv42 Eiken 
feriesenter–
Tveitosen  

1,4 
 

Bygging av 1900 meter gang 
og sykkelvei for 
sammenkobling av gang- og 
sykkelanlegg i nord- og 
sørenden av anlegget, for økt 
trafikksikkerhet i området. 
Prosjektramme 26 mill. kr. 
Ferdigstilles i 2020.  

Reguleringsplan har vært 
ute til offentlig ettersyn. 
Planlagt oppstart på 
bygging er høsten 2019.  

24 Sykkelbytiltak 1,8 Realisering av 
sykkelprosjekter for å øke 
sykkelandelen i utpekte 
sykkelbyer. Årlig 
prosjektramme 5 mill. kr, som 
kan søkes økt med statlige 
tilskudd.  

3,2 mill.kr av årets ramme 
er disponert til 
fullfinanseringer av Fv 
202 GS Bankebrua iht. 
vedtak i Fylkestinget  
(FT-sak 30/18) 

25 Fv456 Hølleveien 0,7 Bygging av ca. 400 meter ny 
gang- og sykkelvei, samt 
videreutvikling av 
eksisterende gang- og 
sykkelvei mellom Tangvall og 
Stauslandsveien for å bedre 
trafikksikkerheten i området. 
Planlegging pågår, 
prosjektramme er ikke 
fastsatt.  

Regulering pågår i 
henhold til planlagt 
fremdrift. Finansering av 
byggingen vil bli 
behandlet i egen sak til 
SAM-utvalget.  
Det er omdisponert 1 mill. 
kr fra Diverse planlegging 
til oppstart av arbeidet.  
(FT-sak 30/18)  

26 Fv203/230 GS-vei og 
utbedring mot 
Strømsviga 

1 Realisering av rekkefølgekrav 
for gang- og sykkelvei og 
utbedring av Fv 203 fra 
Jåbekk mot Strømsviga for å 
bedre trafikksikkerheten.   

Det er satt i gang 
planlegging av prosjektet 
for å se på mulighetene 
for raskere realisering. 
Prosjektet er per i dag 
ikke finansiert. 
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27 Fv410x656 
Ubostadkrysset 

 
Utbedring av et åpent og 
uoversiktlig kryssområde for å 
bedre trafikksikkerheten. Det 
må utarbeides ny 
reguleringsplan. 
Prosjektramme er ikke 
fastsatt.  

  

28 Fv44x925 
Sundekrysset 

 
Utredning av mulighetsrom og 
bygging av nytt kryss for å 
bedre trafikksikkerhet. 
Omfang og kostnad er ikke 
kjent.  

  

29 Fv405 GS-vei 
Holtevegen–
Granlivegen  

 
Sammenkobling av 
eksisterende gang- og 
sykkelveier nord og sør for 
anlegget for å bedre 
trafikksikkerheten i området. 
Omfang og kostnad er ikke 
kjent.  

  

30 Fv43 GS-vei 
Skråveien–
Kjørrefjord  

 
Etablering av gang- og 
sykkelvei mot Kjørrefjord for å 
bedre trafikksikkerheten i 
området. Det må utarbeides 
ny reguleringsplan. Omfang 
og kostnad er ikke kjent.  

  

31 Adkomst Mjåvann 
fra E39 

 
Del finansiering av ny 
adkomstveg til 
industriområdet, tilpasset 
modulvogntog. Omfang og 
kostnad er ikke kjent.  

  

32 Fv42 Sandvatn–
Rogaland gr. 

 
Strekningsvis utbedring for å 
bedre trafikksikkerhet og 
fremkommelighet på 
strekningen. Prosjektramme 
ikke fastsatt.  

  

33 Fv43 Lyngdal–
Skeiekrysset  

 
Strekningsvis utbedring for å 
bedre trafikksikkerhet og 
fremkommelighet på 
strekningen. Prosjektramme 
ikke fastsatt.  

  

34 FT-vedtak  
(sak-63/17) 

 
Ufordelt ramme  Midlene er overført til Fv 

202 Gang- og sykkelbro 
ved Bankebrua.  
(FT-sak 30/18) 

  Sum  166,4 
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Oppfølging av selskapskontroll i Agder kollektivtrafikk AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingene til orientering og forutsetter at rapportens anbefalinger følges 

videre opp i forbindelse etableringen av den nye fylkeskommunen og arbeidet med den nye 

fylkeskommunens eierstrategi. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune behandlet i møte 12.02.18 sak 2/18 rapport fra 

selskapskontroll av AKT som ble gjennomført sammen med Aust-Agder fylkeskommune og 

Kristiansand kommune. Det var besluttet at Agder Kommunerevisjon IKS skulle gjennomføre en 

felles kontroll for de tre kontrollutvalgene. 

 
Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontrollen, og innebærer at revisjonen undersøker 

hvordan kommunenes eierinteresser i selskapet forvaltes, herunder at det kontrolleres om de som utøver 

eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Rammer for 

selskapskontrollen er gitt i kommuneloven med forskrift. Sentrale bestemmelser er nærmere omtalt i 

rapporten. 

 

 

Revisjonens rapport for selskapskontrollen i Agder kollektivtrafikk AS hadde problemstillingene: 

 

 Har eierne etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 

 Fører eierne kontroll med sine eierinteresser? 

 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 

 Utøves eiernes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets og fylkestingenes vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 

 

 

På grunnlag av de vurderinger revisjonen gjorde i forbindelse med selskapskontrollen av AKT AS kom 

revisjonen med følgende anbefalinger: 

 

Anbefalinger til eierne 

- Eierne bør vurdere å opprette felles valgkomite. 

- Eierne bør unngå å velge medlemmer av generalforsamlingen som styre-medlemmer. 
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- Ved sammenslåing av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune og opprettelsen av nye Kristiansand 

kommune bør eierne vurdere organiseringen av virksomheten, herunder om det fortsatt er 

hensiktsmessig at virksomheten er organisert som et aksjeselskap. 

 

Anbefalinger til virksomheten  

- Styret bør ut fra en risiko- og sårbarhetsanalyse vurdere behovet for egenkapital. 

- Styret bør i fremtiden ha aktiv fokus på å utvikle styringsindikatorer knyttet til ressursbruk og 

kapasitetsutnyttelsen i AKTs virksomhet. 

- Styret bør oppdatere instruks for daglig leder som inkluderer prokura 

- Styret bør, i samsvar med kommuneloven § 80, varsle kontrollutvalgene og valgte revisorer i 

kommunen og fylkeskommunene om selskapets generalforsamling. 

 

Det gikk frem av rådmennenes høringssvar at de sluttet seg til revisjonens anbefalinger i rapporten. 

Kontrollutvalget følgende vedtak i saken: 

 

«Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS til orientering, og 

oversender rapporten til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:  

 

Fylkestinget tar rapport om selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS til orientering, og slutter seg 

til rapportens anbefalinger til eierne og virksomheten.  

 

Rapporten oversendes styret for videre oppfølging av anbefalingene til virksomheten.  

 

Fylkestinget ber om at det gis en tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalgene i 

første møte etter sommeren.». 

 
Fylkestinget vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling i saken. Tilnærmet likelydende vedtak ble 

fattet i de øvrige kontrollutvalgene for eierne med påfølgende enstemmige vedtak i fylkesting og bystyre. 

 

Saksopplysninger: 
I tråd med vedtaket skal rapporten følges opp av de respektive kontrollutvalgene. Fylkesrådmannen og 

administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk AS er bedt om å gi en tilbakemelding på oppfølgingen 

av rapporten til kontrollutvalget. 

 

Av rapporten anbefalinger er det fire som skal følges opp av Agder Kollektivtrafikk AS og tre følges opp 

av eierne som er fylkeskommunene og Kristiansand kommune. Under følger de tilbakemeldingene 

sekretariatet har mottatt under den enkelte anbefaling. 

 

Anbefalinger til eierne: 

1. Eierne bør vurdere å opprette felles valgkomite. 

 

Administrasjonen skriver i sin tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten at begge 

fylkeskommunene i holder på med en felles gjennomgang av selskapene de eier. De vil ta med 

seg anbefalingene om å opprette en felles valgkomite for selskapets styre i forbindelse med 

utarbeidelse av ny eierstrategi for selskapet i den nye fylkeskommunen. 

 

 

2. Eierne bør unngå å velge medlemmer av generalforsamlingen som styre-medlemmer. 

 

Fylkeskommunen vil også følge opp anbefalingen om at man bør unngå å velge medlemmer av 

generalforsamlingen som styremedlemmer i forbindelse med utarbeidelsen av den nye 

eierstrategien. 
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3. Ved sammenslåing av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune og opprettelsen av nye Kristiansand 

kommune bør eierne vurdere organiseringen av virksomheten, herunder om det fortsatt er 

hensiktsmessig at virksomheten er organisert som et aksjeselskap 

 

I tilbakemeldingen fremgår det at de to fylkeskommunene vil vurdere organiseringen av 

virksomheten og om det fortsatt er hensiktsmessig at virksomheten er organisert som et 

aksjeselskap. Dette anses som en beslutning som krever grundig analyse og som kan utstå til etter 

01.01.2020. 

 

Anbefalinger til virksomheten 

4. Styret bør ut fra en risiko- og sårbarhetsanalyse vurdere behovet for egenkapital. 

 

Selskapet har siden Skatt Sør-saken ble avklart juni 2018 arbeidet på flere nivåer for å fastsette 

riktig nivå for egenkapitalen i AKT. Styret i AKT har behandlet saken i møte 18.06.2018, og 

saken blir endelig behandlet i styremøte 06.12.2018. I tilbakemeldingen fra AKT. 

I tilbakemeldingen skriver administrerende direktør at i vurderingene rundt risiko- og sårbarhet 

har blant annet forhold som markedsrisiko, motpartsrisiko og finansiell risiko blitt vektlagt. 

 

Det er for selskapet særlig Skatt Sør-saken og usikkerheten rundt korte belønningsavtaler med 

staten som har utgjort en betydelig risiko de siste årene. Skatt Sør-saken er avsluttet med forlik 

juni 2018 og eksisterende belønningsavtaler varer til og med 2019. For 2019 utgjør overføringene 

til drift av kollektivtilbudet i Kristiansandsområdet kr. 73 mill. Ved en bortfall av 

belønningsmidler vil selskapet kunne foreta en forsvarlig nedtrapping og omstilling av 

kollektivtilbud over en periode på 2-3 år ved å benytte egenkapitalen. 

 

5. Styret bør i fremtiden ha aktivt fokus på å utvikle styringsindikatorer knyttet til ressursbruk og 

kapasitetsutnyttelsen i AKTs virksomhet. 

 

I tilbakemeldingen til kontrollutvalget skriver AKT at effektivitet handler om å gjøre de rette 

tingene, i denne sammenheng utvikle tilbudet i tråd med markedsbehovene. AKT vil fortløpende 

måle kollektivtrafikkens markedsandel, og prioritere arbeidet med enda mer detaljert 

markedsanalyser fremover for å sikre at rutetilbudet møter behovene.  

 

Frem til årsskiftet 2018/19 etableres det nå et heldekkende nett av målesystemer i samtlige busser 

som kjører på oppdrag for AKT. Dette nye systemet vil gi høyere presisjon på måling av 

kapasitetsutnyttelse og reel etterspørsel etter kollektivtilbud. Det nye systemet vil kunne gi innsikt 

i: 

1. Påstigende pr. avgang samt hvor disse går av bussen 

2. Antall passasjerer pr rutekilometer pr linje. 

3. Antall passasjerer pr rutekilometerer i geografiske områder 

4. Miljøkostnader og –effekter pr avgang. 

 

 

 

6. Styret bør oppdatere instruks for daglig leder som inkluderer prokura 

 

Av tilbakemeldingen fremgår det at daglig leder fikk prokura for virksomheten 18.10.16 og at 

instruksen foreløpig ikke er oppdatert utover dette. 

 

7. Styret bør, i samsvar med kommuneloven § 80, varsle kontrollutvalgene og valgte revisorer i 

kommunen og fylkeskommunene om selskapets generalforsamling. 

 

Ny rutiner for informasjon om generalforsamling iverksettes fra og med generalforsamlingen 

2019. 
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Vedlagt til saken følger tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten fra Agder Kollektivtrafikk AS og 

rådmennene i de tre respektive eierkommunene. Tilbakemeldingen fra fylkesrådmannen i Vest-Agder er 

referert i sakspapirene over. Økonomisjef Lise Solgaard vil i møtet kunne svare på eventuelle spørsmål 

vedrørende oppfølgingen av rapporten. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Selskapet har i stor grad fulgt opp anbefalingene i rapporten, med unntak av anbefaling nr. 6. Når det 

gjelder anbefaling nr. 1 om størrelsen på selskapets egenkapital vil saken bli endelig behandlet i styret 6. 

desember. Ellers er sekretariatet sin vurdering av tilbakemeldingene er at de fleste av anbefalingene er 

blitt eller blir fulgt opp i forbindelse med gjennomgangen av fylkeskommunens eierskap i selskaper. 

Dette anses som en hensiktsmessig løsning tatt i betraktning av den kommende sammenslåingen.  

 

 

Vedlegg:  

- Rapport selskapskontroll Agder Kollektivtrafikk AS 

- Tilbakemelding fra AKT på oppfølging av selskapskontrollen i AKT 

- Tilbakemelding fra fylkesrådmannen VAF på oppfølgingen av selskapskontrollen i AKT 

- Tilbakemelding fra fylkesrådmannen AAFK på oppfølgingen av selskapskontrollen i AKT 

- Tilbakemelding fra rådmannen Kristiansand kommune på oppfølgingen av selskapskontrollen i 

AKT 
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1 Sammendrag 
 
Bestilling 
Kontrollutvalgene i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder 
fylkeskommune har bestilt selskapskontroll av Agder Kollektivtrafikk AS (AKT). Agder 
Kommunerevisjon IKS gjennomfører en felles kontroll for de tre kontrollutvalgene.   
 
 
Problemstillinger 
Revisjonen har tatt utgangspunkt i problemstillingene for selskapskontroll som en finner 
i «Selskapskontroll fra A til Å» fra Norges Kommunerevisorforbund: 
 

 Har eierne etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 
 Fører eierne kontroll med sine eierinteresser? 
 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 
 Utøves eiernes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets og fylkestingenes 

vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 
eierstyring og selskapsledelse? 

 
 
Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) 
AKT ble stiftet som et aksjeselskap av Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand 
kommune i 2007. I juli 2013 kom Aust-Agder fylkeskommune inn på eiersiden. De to 
fylkeskommunene eier 40 % hver av aksjene. Kristiansand kommune eier de resterende 
20 %.   
 
Formålet og målsettingen for virksomheten er beskrevet i vedtektene § 3: 
Selskapets formål er å tilby kollektiv persontransport, gi informasjon til befolkningen om 
tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rute-
trafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Selskapet står fritt til å 
organisere deler av sin virksomhet i egne resultatenheter/selskaper. 
 
Selskapets hovedkontor ligger i Kristiansand. Selskapet hadde i 2016 30,5 årsverk fordelt 
på 34 medarbeidere. Selskapets inntekter var på 624,6 mill. kr i 2016. Det ble 
gjennomført totalt 12,9 mill. passasjerreiser i Vest-Agder og 4,3 mill. passasjerreiser i 
Aust-Agder fylke dette året. Selskapet rapporterer om økning i antall reiser, økt 
kundetilfredshet og reduserte utslipp pr. rutekilometer.  
 
 
Eierne har en aktiv eierstyringen 
De tre eierne har vedtatt eierskapsmeldinger der deres strategi for eierskap i heleide og 
deleide selskaper er beskrevet.    
 
Fylkeskommunene, som har ansvaret for kollektivtilbudet, har i tillegg til eierskaps-
meldingene klart uttrykt eierstrategi for eierskapet i AKT. Ut fra angivelsen av 
virksomheten (formålet) i vedtektene, strategiske mål for kollektivtilbudet i «Plan for 
kollektivtransporten i Vest-Agder 2015–2020», og konkrete leveransemål i budsjett og 
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ytelsesavtaler mellom eierne og selskapet, er revisjonens vurdering at eierne har klare 
mål og forventninger til selskapet.  
 
I samsvar med aksjonæravtalen utarbeides det årlige leveranseavtaler mellom de to 
fylkeskommunene og AKT. AKT rapporterer tertialvis og det avholdes månedlige opp-
følgingsmøter med de to eierne. Revisjonens inntrykk er at eierne har en aktiv eier-
oppfølging i samsvar med anbefalinger fra KS.  Eierne har fokus på at AKT leverer i 
samsvar med den årlige budsjettildelingen. Etter revisjonens vurdering er eierstyringen i 
samsvar med bestemmelser i aksjeloven, vedtekter for virksomheten og eiernes eier-
strategier.  
 
Etter revisjonens vurdering er generalforsamlingens valg av styremedlemmer i samsvar 
med aksjelovens bestemmelser. Av hensyn til uavhengighet mener revisjonen at 
generalforsamlingen ikke bør velge eierrepresentanter i generalforsamlingen som 
styremedlemmer.  
 
I samsvar med anbefalinger fra KS er revisjonens vurdering at eierne bør velge en felles 
valgkomite som vil kunne styrke arbeidet med en koordinert og helhetlig vurdering av 
aktuelle styrekandidater. Etter revisjonens vurdering bør eierne vedtektsfeste bruk av 
valgkomite og det bør utarbeides instruks for valgkomiteens arbeid.  
 
 
Valg av selskapsform 
I forbindelse med sammenslåingen av Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder 
fylkeskommune vil det være naturlig at eierne foretar en vurdering av organiseringen av 
virksomheten. Utgangspunktet er at en AS-modell gir grunnlag for mindre politisk styring 
og kontroll enn en ren fylkeskommunal virksomhet. Revisjonen oppfatter imidlertid at 
AS-modellen gir AKT handlingsrom og mulighet for raske tilpasninger som er 
hensiktsmessig i en tid preget av omfattende teknologisk utvikling. På den annen side 
oppfatter revisjonen at eiernes tette oppfølging av virksomheten (uttrykt i de årlige 
budsjett og leveranseavtalene), i utgangspunktet tilsier at eieren i forbindelse med 
sammenslåingen av fylkeskommunene bør vurdere om AS-modellen er den mest 
hensiktsmessige. Revisjonen mener at ledelsen i AKT har en god forvaltningskompetanse 
og forståelse for rolle mellom fag og politikk. Denne forvaltningskompetansen medfører 
at AS-modellen synes å fungere godt, samtidig som det må understrekes at denne 
kompetansen er personavhengig.  
 
Revisjonen ser at Kristiansand kommunes bidrag i AKT er viktig i og med at det største 
trafikk-knutepunktet ligger her. Dersom deler av ansvaret for kollektivtransporten i nye 
Kristiansand kommune legges til kommunen1, vil en få en ny situasjon, hvor 
hensiktsmessighetsvurderingen av en AS-modell bør vurderes opp mot hva som kan 
løses gjennom ATP-utvalget2.  
 
 
 

                                                        
1
 En mulig løsning hvor kommunene har over 100.000 innbyggere. 

2
 Kristiansand kommune har ikke egen eierstrategi eller eierskapsmelding hvor formålet med eierskapet i 

AKT er vurdert.  
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Virksomheten i samsvar med lovkrav og eiernes forventninger 
Revisjonen har vurdert i hvilken grad virksomheten i AKT utøves i samsvar med 
gjeldende lover og regler og eiernes forventninger for virksomheten. Revisjonens 
vurdering er at styret forvalter virksomheten i samsvar med aksjelovens bestemmelser 
og i henhold til eiernes krav og forventninger. Revisjonen oppfatter at styret har sørget 
for forsvarlig organisering, og de har utarbeidet rutiner og fastsatt planer og budsjetter 
for selskapets virksomhet.  Gjennom rapportering og orientering fra daglig leder holder 
styret seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter. Styret påser at 
virksomheten, regnskapet og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
Styret har i samsvar med krav i aksjeloven innkalt til årlig generalforsamling og lagt frem 
regnskap og årsberetning. Etter revisjonens vurdering er AKTs virksomhet i samsvar 
med eiernes forventninger.   
 
AKT har etter revisjonens vurdering en tilfredsstillende økonomi. Styret har, blant annet 
på grunn av tidligere års usikkerhet knyttet til merverdiavgiftskrav fra Skatt Sør og 
eventuelt bortfall av statlige tilskudd, bygget opp en betydelig egenkapital. Som følge av 
nye statlige tilskudd i 2017, og avklaring når det gjelder kompensasjon for 
merverdiavgiftskravet, er usikkerheten etter revisjonens oppfatning redusert. Revisjonen 
mener derfor at AKT i samråd med eierne bør vurdere å redusere egenkapitalen fra ca 
116 mill. kr (jf Årsrapport for 2016) til et nivå som, vurdert ut fra aksjelovens 
bestemmelser, styrets ansvar og handlingsrom og eiernes forventninger, er forsvarlig ut 
fra gjeldende risikosituasjon.3 
 
Etter revisjonens vurdering synes det som om AKT når målene som er satt for 
virksomheten. AKT rapporterer at antall reisende vokser, kundetilfredsheten er stigende, 
og bussene har lavere miljøforurensende utslipp enn tidligere. Etter revisjonens 
vurdering bør imidlertid AKT i fremtiden ha aktiv fokus på å utarbeide indikatorer som 
gir grunnlag for å vurdere om selskapet leverer kostnadseffektive kollektivtjenester i 
samsvar med vedtektene.  
 
Revisjonen mener det er positivt at AKT fra og med sommeren 2018 vil implementere 
nytt datavarehus og nye målinger av blant annet reiser og reiselengder innenfor de ulike 
rutene. Dette vil styrke datagrunnlaget for selskapets rapportering.  
 
Revisjonen vil også bemerke at AKTs nettside, med lett tilgjengelig informasjon, og 
selskapets satsing på mobil-app med sanntidsinformasjon, gir et positivt inntrykk av at 
AKT er et selskap med kundene i fokus.  
 
 

                                                        
3
 I aksjeloven § 3-4. «Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet» står det; Selskapet skal til enhver tid ha en 

egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. 
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Anbefalinger 
På grunnlag av de vurderinger revisjonen har gjort i selskapskontrollen av AKT har 
revisjonen i kapittel 6 kommet med anbefalinger knyttet til følgende områder: 
 

 Eierne bør vurdere å opprette felles valgkomite. 
 Eierne bør unngå å velge medlemmer av generalforsamlingen som styre-

medlemmer.  
 Ved sammenslåing av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune og opprettelsen av nye 

Kristiansand kommune bør eierne vurdere organiseringen av virksomheten, 
herunder om det fortsatt er hensiktsmessig at virksomheten er organisert som et 
aksjeselskap.  

 Styret bør ut fra en risiko- og sårbarhetsanalyse vurdere behovet for egenkapital. 
 Styret bør i fremtiden ha aktiv fokus på å utvikle styringsindikatorer knyttet til 

ressursbruk og kapasitetsutnyttelsen i AKTs virksomhet.  
 Styret bør oppdatere instruks for daglig leder som inkluderer prokura 
 Styret bør, i samsvar med kommuneloven § 80, varsle kontrollutvalgene og valgte 

revisorer i kommunen og fylkeskommunene om selskapets generalforsamling.   
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2 Bakgrunn og problemstillinger 
 

2.1 Bestilling 

Bystyret i Kristiansand vedtok i sak 134/16 kontrollutvalgets forslag til Plan for 
selskapskontroll for perioden 2016 – 2019. Fylkestingene i Vest-Agder- og Aust-Agder 
fylkeskommune vedtok tilsvarende planer for selskapskontroll for perioden 2016 – 2019 
i henholdsvis sak 64/16 og sak 17/31. Ut fra en vurdering av AKTs betydning for inn-
byggerne i fylket, selskapets viktige samfunns- og miljøansvar, og den store økonomiske 
betydning selskapet har for eierne, inngår AKT i alle de tre eiernes plan for gjennom-
føring av selskapskontroll i perioden 2016 - 2019.  
 
Kontrollutvalget i Kristiansand kommune gjorde i følgende vedtak (sak 55/16): 
«Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS for 
selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS». Prosjektplanen ble lagt frem for kontroll-
utvalget i møte 09.02.17. 
 
På forslag fra revisjonen vedtok kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune i møtet 24. 
januar 2017, (sak 3/17) at kontrollutvalget ønsket å delta i selskapskontrollen i AKT som 
kontrollutvalget i Kristiansand hadde bestilt. I samråd med Aust-Agder Revisjon IKS la 
Agder Kommunerevisjon IKS frem prosjektplan for selskapskontroll i AKT også for 
kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune. Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkes-
kommune vedtok i sak 24/17 forslaget til prosjektplan. Revisjonsenhetenes vurdering 
var at det ville være en effektiv løsning og en fordel med hensyn til helheten i kontrollen 
om fylkeskommunene, som er de store eierne og har hovedansvaret for den operative 
styringen av AKT, var med som bestillere av selskapskontrollen. Revisjonsenhetenes 
vurdering var at én selskapskontroll på vegne av alle tre eiere ville gi et mer fullstendig 
grunnlag for vurdering av den samlede eieroppfølgingen, og av selskapets virksomhet i 
forhold til eiernes forventninger.  
 

2.2 Formålet med selskapskontroll 

Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontrollen, og innebærer at 
revisjonen undersøker hvordan kommunenes eierinteresser i selskapet forvaltes, her-
under at det kontrolleres om de som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Rammer for selskapskontrollen er gitt i 
kommuneloven med forskrift. Sentrale bestemmelser er omtalt i avsnittet under.  
 

2.3 Sentrale lov- og forskriftsbestemmelser 

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og nærmere omtalt i forskrift om 
kontrollutvalg kapittel 6, §§ 13 - 15. 

 
Etter kommuneloven § 77, nr. 5 er ansvaret for selskapskontroll lagt til kontrollutvalget: 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 
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Hvilke selskaper som skal omfattes av selskapskontrollen og revisors mandat er regulert 
i koml. § 80: «I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale 
styrer etter § 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller 
sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte 
eller indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og 
revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra 
selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning 
det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og fylkeskommunens revisor selv foreta 
undersøkelser i selskapet.» 

 
I departementets merknader til paragrafen fremgår det at eierskapskontrollen primært 
dreier seg om å kontrollere at den som utøver fylkeskommunens eierinteresse, utøver 
myndigheten på den måte som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven (for eksempel 
aksjeloven). 
 
Forskrift om kontrollutvalg § 13 omhandler selskapskontroll. Her fremgår det at: 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll.” 
 

Forskrift om kontrollutvalg § 14 omhandler selskapskontrollens innhold. Her står det: 
”Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eier-
interessene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den 
som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i 
samsvar med kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskaps-
kontroll).  

 
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner kap. 3.” 

 
Forskrift om kontrollutvalg § 15 omhandler rapportering om selskapskontrollen, hvor 
det fremgår: ”Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal 
rapporteres til utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er 
omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle 
kommentarer skal fremgå av rapporten.  
 
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 
avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført 
samt om resultatene av disse.” 
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Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

2.4 Innhold i selskapskontrollen 

Figuren under er hentet fra NKRFs veileder «Selskapskontroll – fra A-Å» og viser at 
selskapskontrollen består av en obligatorisk eierskapskontroll og en frivillig 
forvaltningsrevisjon. Forklaring på forskjellen mellom de to typene følger under.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter – eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskaps-
kontrollen. Den omfatter kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens eierinteresser, 
herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 
 
Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontrollen, og er nærmere 
omtalt i forskrift om revisjon kapittel 3 (§§ 6 – 8), jf. forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 
(§§ 9 – 12) og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommune-
styrets og fylkestingets vedtak og forutsetninger, jf. forskrift om revisjon § 7 første ledd. 
 

2.5 Problemstillinger i selskapskontrollen av AKT 

I samsvar med veileder «Selskapskontroll fra A til Å» fra Norges Kommunerevisor-
forbund vil revisjonen i denne kontrollen ta utgangspunkt i følgende problemstillinger: 
 

 Har eierne etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 
 Fører eierne kontroll med sine eierinteresser? 
 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 
 Utøves eiernes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets og fylkestingenes 

vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 
eierstyring og selskapsledelse? 

 
Revisjonen har lagt «Anbefalinger til eierstyring, selskapsledelse og kontroll» fra 
Kommunesektorens organisasjon (KS) fra 2015 til grunn for å vurdere i hvilken grad 
Kristiansand kommune sammen med de to fylkeskommunene, utøver et aktivt eierskap 
overfor AKT. Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkes-
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kommune har utarbeidet hver sine eierskapsmeldinger (vedtatt i bystyret i 2008,4 i 
Fylkestinget i Vest-Agder i 2010 og i fylkestinget i Aust-Agder i 2015). Meldingene inne-
holder kommunens og fylkeskommunens overordnede prinsipp for eierstyring. 
Prinsippene bygger blant annet på de nevnte anbefalinger til eierstyring fra KS. 
Revisjonen ønsker å se i hvilken grad kommunens og fylkeskommunens eieroppfølging 
av AKT skjer i samsvar med vedtatte prinsipper for eierstyring. Kontrollutvalget i Vest-
Agder fylkeskommune pekte i forbindelse med bestillingen av selskapskontroll (sak 
3/17) på at de ønsket fokus på den siste av de fire overordnede problemstillingene angitt 
over; Utøves eiernes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets og fylkestingets vedtak 
og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse?» Revisjonen vil følge opp dette punktet gjennom å vurdere styrets arbeid, 
og utøvelsen av virksomheten i forhold til krav i blant annet aksjeloven, anbefalinger fra 
KS og vedtak og forventninger fra eierne. Med utgangspunkt i lovkrav, veilederen fra KS 
og kommunens og fylkeskommunenes eierskapsmeldinger har revisjonen satt opp 
følgende problemstillinger for selskapskontrollen av AKT5: 
 
Eierstyring: 

 Hvilke prinsipp og føringer for eieroppfølging har Kristiansand kommune, Vest-
Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune (eierne) vedtatt i eierskaps-
meldingene og eventuelt i særskilt strategi for eieroppfølging av AKT? 

 Har eierne (generelle eller selskapsspesifikke) rutiner for eiermøter og 
rapportering fra selskapet? 

 I hvilken grad følges prinsippene for eierstyring av AKT?  
 Hvordan er samhandlingen mellom eierne i deres eierstyring? 
 Har eierne aksjonæravtale – som kan bidra til en enhetlig eieroppfølging? 
 Er vedtektene i samsvar med krav i aksjeloven? 
 Hvilke mål og forventinger har eierne til virksomheten (utover det som fremgår av 

vedtektene)? 
 På hvilket grunnlag velges styremedlemmer? 
 I hvilken grad evalueres styret? 
 Har eierne vedtatt å ha valgkomite? 

 
Selskapsledelsen: 

 Har selskapet system og rutiner for å sikre;  
o Utvikling av nødvendig kompetanse i styret? (herunder, er det fastsatt styre-

instruks, fastsatt instruks for daglig leder, gjennomført egenevaluering og 
kurs) 

o Riktig håndtering av habilitetskonflikt? 
o Håndtering av etiske utfordringer? 

 
Utøvelse av virksomheten: 

 Utøves virksomheten i AKT i samsvar med gjeldende lover og regler og innenfor 
de rammer som vedtektene gir?  

 Har AKT en effektiv og økonomisk forsvarlig drift?   

                                                        
4
 Bystyret i Kristiansand kommune har vedtatt ny revidert eierskapsmelding i 2017. 

5
 Spørsmålene samsvar i stor grad med forslag til kontrollpunkt som inngår i vedlegg til NKRFs veileder 

«Selskapskontroll fra A til Å»  
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o Har selskapet en forsvarlig egenkapital jf. aksjelovens § 3-4?  
 Rapporterer selskapet til eierne i samsvar med eiernes vedtak?  
 Etterleves lov- og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp av 

transporttjenester?  
 I hvilken grad har selskapet oversikt over brukertilfredshet med tjenestene som 

leveres? 
 Når selskapet de mål og forventninger som er satt til; 

o effektiv drift,  
o miljøtiltak,  
o kundegrunnlag, og  
o kundetilfredshet  

 

2.6 Metode, datainnhenting og avgrensing 
I denne kontrollen har revisjonen innhentet data gjennom dokumentanalyse og intervju. 
Hos eierne har revisjonen gått gjennom blant annet vedtak i bystyret og i fylkestingene 
angående mål for eierskapet og forvaltning av eierinteressene, eierskapsmeldingene, 
vedtekter for selskapet, aksjonæravtale, protokoll fra generalforsamlinger og referat fra 
eiermøter. Fra selskapet har revisjonen bedt om årsrapporter, budsjett og regnskap, 
instrukser, retningslinjer, styreprotokoller ol.  Det er gjennomført samtale med 
administrativ ledelse i fylkeskommunene. De tre eiernes representanter i general-
forsamlingen (ordføreren og fylkesordførerne) har svart på spørreskjema om eier-
styringen.   Fra selskapets side har revisjonen hatt samtale med styreleder og løpende 
dialog med daglig leder, samt økonomisjef og administrasjonssjef i selskapet.     
 
På bestilling fra kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune ble det gjennomført 
selskapskontroll av AKT i 2011. Rapporten fra selskapskontrollen ble behandlet i Fylkes-
tinget 25.10.11 (sak 62/11). Revisjonen har på enkelte områder bygd videre på 
vurderingene som ble gjort i 2011, men i all hovedsak er kontrollspørsmål blitt vurdert 
på nytt i denne kontrollen.  
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3 Agder Kollektivtrafikk AS  

3.1 Fakta om selskapet6 

 
Navn: 
Organisasjons nr.: 
Organisasjonsform: 
Stiftet: 
Hovedkontor: 
Daglig leder: 
 
Styret (2016): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling: 
 
 
Aksjekapital: 
 
Eiere: 
 
 
Revisor: 

 
Agder Kollektivtrafikk AS 
991 776 524 
Aksjeselskap 
2007 
Kristiansand 
Siv Elisabeth Wiken 
 
Solveig Løhaugen (leder) 
Espen Ulvin (nestleder) 
Mathias Bernander (Vest-Agder fylkeskommune) 
Randi Øverland (Vest-Agder fylkeskommune) 
Grete Kvelland Skaara (Kristiansand kommune) 
Torunn Ostad (Aust-Agder fylkeskommune) 
Tellef Inge Mørland (Aust-Agder fylkeskommune) 
Ståle Sætre (ansattes medlem i styret) 
 
Ordfører i Kristiansand kommune, fylkesordfører i Vest-Agder 
og fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune 
 
Kr. 160 000,-   
 
Vest-Agder fylkeskommune (40 %), Aust-Agder fylkeskommune 
(40 %) og Kristiansand kommune (20 %),  
 
Deloitte AS 

 
Fylkeskommunene har ansvar for det lokale og regionale kollektivtilbudet i fylkene. 
Kollektivtransporten er en del av fylkeskommunenes samlede samferdselspolitikk. 
Fylkeskommunene har skilt ut ansvaret for driften av kollektivtransporten i et eget 
administrasjonsselskap - Agder Kollektivtrafikk AS (AKT). 
 
Formålet med virksomheten 
AKT skal tilby kollektivtransport. Selskapet skal primært ikke selv utføre rutetrafikk, 
men kjøpe tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Målet er å tilby innbyggerne et 
velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skoleskyss-
oppgaver. Selskapet skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling. 
 
Første året med driftsansvar for kontrakter i Aust-Agder var 2015. Fra og med 2015 vil 
selskapet i nye anbud om kollektivtrafikken slå produksjonen i Vest- og Aust-Agder 
sammen.  

                                                        
6
 Opplysninger i dette kapitlet, knyttet til selskapets organisasjon, økonomi, passasjertall osv er i all hovedsak 

hentet fra selskapets årsrapport for 2016 og årsrapport for 2015.  
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Styret 
Selskapet ledes av et styre bestående av åtte styremedlemmer (jf årsrapporten 2016).      
I samsvar med aksjeloven og selskapets aksjonæravtale velges styret av general-
forsamlingen for to år av gangen. Da AKT har flere enn 30 ansatte velges i tillegg ett 
styremedlem, i samsvar med aksjelovens § 6-4 (1), av og blant de ansatte. To kandidater 
til styret er utpekt av Vest-Agder fylkeskommune, to kandidater er utpekt av Aust-Agder 
fylkeskommune og en kandidat er utpekt av Kristiansand kommune. General-
forsamlingen velger styret.   
 
Styret har tegnet styreansvarsforsikring. De politisk utpekte styremedlemmene er 
registrert i KS sitt styrevervregister. Generalforsamlingen fastsetter hvert år honorar for 
styremedlemmene for siste år. 
 
Organisasjon 
Ved utgangen av 2016 var det 30,5 årsverk fordelt på 34 medarbeidere i AKT. Ved 
selskapets hovedkontor i Kristiansand var det ca 25 årsverk innen administrasjon, 
ledelse og kundebehandling. Selskapet har avdelingskontor med 2,6 årsverk i Lyngdal, 2 
årsverk i Flekkefjord og 1 årsverk i Arendal. Bemanningen er redusert med 0,3 årsverk 
sammenlignet med 2015. 
 
AKT er IA-bedrift. Det totale sykefraværet (kortids- og langtidsfravær) var på 5,9 % i 
2016 mot 2,3 % i 2015. 
 

3.1.1 Økonomi 

Selskapet hadde i 2016 driftsinntekter på 624,6 mill. kr. Dette er en økning på ca 26 mill. 
kr sammenlignet med 2015 da driftsinntektene var 598,1 mill. kr. Driftskostnadene var i 
2016 på 597,2 mill. kr, en økning på 24,4 mill. kr sammenlignet med nivået i 2015. Dette 
gav et driftsresultat på 27,4 mill. kr i 2016 mot 25,3 mill. kr i 2015. Selskapets fikk et 
årsresultat i 2016 på 30,8 mill. kr mot 27,3 mill. kr i 2015. Resultatet i 2016 og i 2015 ble 
i sin helhet avsatt til annen egenkapital. Ved utgangen av 2016 var selskapets opptjente 
egenkapital7 på 91,3 mill. kr. 
 
Belønningsmidler fra Staten til utvikling av kollektivtrafikken utgjorde 47,3 mill. kr i 
2016. Belønningsavtalen mellom Kristiansand kommune og Staten varte til og med 2016. 
I årsrapporten for 2016 ble det uttrykt usikkerhet knyttet til hvilken finansiering 
kollektivtrafikken vil ha gjennom ny bymiljøavtale og ved eventuelt bortfall av dagens 
belønningsordning. Ny bymiljøavtale gjelder først fra 2018 og det er dermed knyttet 
usikkerhet til manglende finansieringsordninger av kollektivtilbudet også i 2017. 
Selskapet skrev i årsmeldingen at uten statlig finansiering i 2017 vil de mangle 
finansiering i størrelsesorden 45-55 mill. kr for å opprettholde dagens ruteproduksjon.8  
 
AKT har i lengre tid hatt en merverdiavgiftssak gående med Skatt Sør. I mars 2015 
mottok selskapet et varsel om etterberegning av mva. på 109 mill. kr. AKT sendte tilsvar 
til varselet innen gjeldende frister. Innen utarbeidelsen av årsregnskapet for 2016 var det 

                                                        
7
 Sum innskutt egenkapital på 24,9 mill. kr kommer i tillegg. Sum egenkapital er på 116,2 mill. kr. 

8
 AKT opplyser at de, etter at årsrapporten for 2016 var ferdig, fikk bevilget 55 mill. kr i Statlige 

belønningsmidler for 2017. 
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ikke truffet et endelig vedtak fra Skatt Sør sin side. AKT mottok i september 2017 
merverdiavgiftskrav fra Skatt Sør på 104 mill. kr. Dette var forventet da Vestviken 
Kollektivtrafikk AS, et tilsvarende kollektivselskap i Vestfold og Buskerud, hadde mottatt 
tilsvarende merverdiavgiftskrav som AKT hadde fått varsel om. (Se omtale av 
merverdiavgiftssaken i punkt 3.1.4) 
 
Selskapet opplyser at usikkerhet knyttet til belønningsmidler, og til det varslede 
merverdiavgiftskravet, har medført tilbakeholdenhet i forhold til å øke produksjonen 
eller å redusere takstene. Selskapet skrev i årsrapporten for 2016 at «inntil forholdene er 
avklart vil dette være til hinder for optimal utvikling av det totale kollektivtilbudet». De 
skriver også at «det er fortsatt viktig for AKT å ha en høy egenkapital slik at selskapet kan 
håndtere naturlige og uforutsette svingninger i rammebetingelsene uten at dette går ut-
over passasjerene». AKT skrev videre at; «Overskuddet for 2016 avsettes derfor i sin 
helhet til annen egenkapital og vil kunne benyttes til økt produksjon i årene som kommer 
dersom finansieringen sikres og kravet fra Skatt Sør bortfaller i tråd med AKTs syn».  

 
Inntekter 
I 2016 hadde AKT samlede driftsinntekter på 624,6 mill. kr. Tabellen under viser hvor 
inntektene kom fra.  
 
AKTs inntekter i 2016 og 2015 (alle beløp i 1000 kr) 
Inntektskilder 2016 2015  
Tilskudd og vederlag fra Vest-Agder fylkeskommune 189 600 185 100 
Tilskudd og vederlag fra Aust-Agder fylkeskommune 104 900 100 400  
Tilskudd fra Kristiansand kommune 4 300 4 300 
Belønningsmidler fra Staten 47 300 43 000 
Vederlag fra kommunene 78 200 72 700 
Billettinntekter 192 100 185 100 
Annen driftsinntekt 8 300 7 500 
Sum inntekter 624 600 598 100  
 
AKT fikk 189,6 mill. kr i rammetilskudd og vederlag fra Vest-Agder fylkeskommune, 
104,9 mill. kr i tilskudd og vederlag fra Aust-Agder fylkeskommune,9 og i underkant av 
4,3 mill. kr i tilskudd fra Kristiansand kommune. Selskapet mottok 47,3 mill. kr i 
belønningsmidler fra staten, og 78,2 mill. kr som vederlag fra kommunene for 
skoleskyss.10 Til sammen utgjorde dette tilskudd og vederlag på 424,3 mill. kr. I tillegg 
hadde AKT billettinntekter på 192,1 mill. kr og andre driftsinntekter på 8,3 mill. kr.  
 

3.1.2 Passasjertall og kundetilfredshet 

I 2016 ble det gjennomført totalt 12,9 mill. passasjerreiser i Vest-Agder fylke. Det 
utgjorde en økning på 0,4 mill. reiser fra året før. 78 % av passasjerreisene fant sted i 
Kristiansandsregionen. Av totalt antall passasjerreiser i Vest-Agder i 2016 var 3 mill. 
skolereiser. 
 
                                                        
9
 Fylkeskommunenes betaling for skoleskysstjenestene inngår i det årlige vederlag til AKT 

10 Kommunene i Vest-Agder betalte 49 mill. kr og kommunene i Aust-Agder 24,5 mill. kr for skoleskyss i 
2016.   
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I Aust-Agder fylke ble det foretatt 4,3 mill. passasjerreiser. Her utgjorde skolereiser i 
underkant av 2,1 mill. reiser - omlag halvparten av samlet antall passasjerreiser i 2016.  
 
AKT gjennomførte fire kundetilfredshetsundersøkelser, to i Vest-Agder og to i Aust-
Agder i 2016. Reisende blir bedt om deres vurdering på en skala fra 1 – 5 på blant 
annet i hvilken grad de er tilfreds med selve busstilbudet, tilgang til reiseinformasjon, 
om bussene holder rutetidene, bussenes tilstand og sjåførenes servicenivå. AKT er 
tilfreds med tilbakemeldingene. I Aust-Agder gis en score på rundt 4, det samme nivået 
som i 2015. Dette er en viss bedring fra tilsvarende undersøkelser i 2014. I Vest-Agder 
ligger nivået på mellom 3,9 i Kristiansandsområdet, 4,0 i Mandal-Lista og 4,3 (på 
målingen for november) i Flekkefjord-området. Tilbakemeldingene er stort sett 
uendret fra tilsvarende undesøkelse i 2015. Opplevelsen av om bussen holder rutetiden 
scorer lavest, mens vurdering av tilgang på reiseinformasjon scorer høyest i 
undersøkelsene i Vest-Agder.  
 

3.1.3 Miljø 

Det var 330 busser som kjørte på oppdrag for AKT i Agder i 2016. Dette var en økning 
på 30 busser fra året før. 140 av bussene var i Kristiansandsregionen, 90 langs kysten i 
Aust-Ager, 70 i Mandal/Lindesnes og 30 i Flekkefjord-området. Til sammen ble 
bussene kjørt ca 15,2 mill. km. I årsrapporten er det angitt årlige utslipp av klimagasser 
(CO2) og lokal forurensing (partikler og nitrogenoksider). Stadig mer miljøvennlige 
busser, med nye mer effektive motorer og bedre rensing av utslipp, bidrar til betydelig 
reduksjon i utslippene.  
 
Informasjon og kundesenter 
Informasjon om kollektivtilbudet er en viktig del av AKTs oppgave. Markedsføringen i 
begge agderfylkene har hatt fokus på «Oppdag AKT» gjennom å bygge kjennskap til 
AKT som leverandør av informasjon om kollektivtilbudet.  
 
AKT jobber mye med sanntidsinformasjon – informasjon om kollektivtilbudet til 
passasjerer før og under reisen.  Det jobbes med appen «Akt Reiser» som gir sanntids-
informasjon på mobil for dem som laster ned appen. I distriktene har det vært fokus på 
at skoleskyss er åpent for alle – at det er en vesentlig del av rutetilbudet til alle. Kunde-
sentrenes oppgaver har, med den teknologiske utviklingen, blitt vridd over fra salg til 
problemløsing knyttet til mobilbilletter, apper, nettbutikk osv.  
 

3.1.4 Merverdiavgiftskrav fra Skatt Sør11 

AKT har hatt en sak gående mot Skatt Sør som omhandler selskapets håndtering av mer-
verdiavgift. AKT har ut fra fortolkningsuttalelser fra Skattedirektoratet og 
Finansdepartementet fra 2004 og 2007 lagt til grunn at administrasjonsselskapet (AKT) 
ikke omsetter skoleskysstjenester til fylkeskommunen og kommunene. I forbindelse med 
bokettersyn i 2010 vedtok Skatt Sør å nekte fradrag for inngående merverdiavgift for 

                                                        
11 Informasjonen i dette avsnittet er hentet fra Vest-Agder fylkeskommune sitt brev til 
Samferdselsdepartementet 10.06.15 der Vest-Agder fylkeskommune ber om en rask avklaring av den 
rettslige situasjonen. Fra Skatt Sørs varsel om etterberegning av utgående merverdiavgift (brev til 
advokatfirma Rune H Eriksen AS av 27.03.15) og tilsvar fra Advokatforum til Skatt Sør, (brev av 11.09.15). 
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årene 2008 - 2010. I 2013 mottok AKT et krav fra Skatt Sør om innbetaling av 25,7 mill. 
kr med tillegg av renter og tilleggsavgifter. AKT påklaget kravet og i forbindelse med 
klagen ble kravet om tilleggsavgift frafalt. Grunnlaget for at Skatt Sør frafalt kravet var 
utfallet i tilsvarende sak hvor Vestviken Kollektivtrafikk AS tok ut søksmål mot staten. 
Borgarting lagmannsrett kom frem til at selskapet drev avgiftspliktig omsetning og at de 
således hadde full fradragsrett etter de alminnelige reglene i merverdiavgiftsloven.  
 
I brev av 27.03.15 til Advokatfirma Rune H Eriksen AS, som representerer AKT, varslet 
Skatt Sør om etterberegning av utgående merverdiavgift for perioden 2008 – 2014. Skatt 
Sør la dommen i Borgarting lagmannsrett til grunn. De viste til at når unntaks-
bestemmelsene (fortolkningene fra 2004 og 2007) ikke kom til anvendelse får AKT 
likevel full fradragsrett for inngående merverdiavgift (noe de i det første vedtaket ble 
nektet). Årsaken til at de nå fikk full fradragsrett var at all omsetning ble å betrakte som 
avgiftspliktig, dette innebære full fradragsrett for inngående merverdiavgift i henhold til 
symmetriprinsippet.12 Skatt Sør varslet om samlet etterberegning av merverdiavgift for 
årene 2008 – 2014 på totalt 108,9 mill. kr. 
 
AKT har via sin advokat (Advokatfirma Rune H Eriksen AS) gitt tilsvar (11.09.15) til den 
varslede etterberegningen. Advokaten mente at Skatt Sør blant annet hadde 
etterberegnet merverdiavgift på overføringer til AKT, som advokaten påpeker 
«representerer tradisjonell subsidiering», som det ikke skal beregnes merverdiavgift på.  
 
Skatt Sør kom (19.09.17) med et endelig vedtak i saken. AKT blir her etterberegnet for 
104 mill. kr i merverdiavgift.13 Forståelsen av foreldelsesreglene for kompensasjonskrav 
ville ha stor betydning for fylkeskommunen og kommunene (betalerne) ved 
etterfakturering fra AKT. Dette pga fylkeskommunens og kommunenes mulighet til å 
kreve kompensasjon for den merverdiavgift som blir etterfakturert. Advokat Eriksen 
mener (i brev av 30.11.15 til AKT) at Skattedirektoratets tolkning (i brev av 15.10.15 til 
skattekontorene) må forstås slik at det vil være kompensasjonsrett for hele 
merverdiavgiftsbeløpet som blir etterberegnet. Det betyr at AKT, i samforståelse med 
Vest-Agder fylkeskommune, vil etterfakturere betalerne, Vest-Agder fylkeskommune og 
kommunene, som igjen vil få dette kompensert fra Staten. En slik utfakturering er 
allerede gjort i de andre sakene som gjelder samme type problemstilling, der har 
fylkeskommuner og kommuner fått kompensert den etterfakturerte merverdiavgift. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12 Symmetriprinsippet i merverdiavgiftssammenheng tilsier at om omsetning er avgiftspliktig følger retten 
til å fradragsføre inngående merverdiavgift. 
13

 Av samlet beløp på 104 mill. kr utgjør renter, som ikke kan viderefaktureres, 10 mill. kr. 
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3.2 Opprettelsen av selskapet 

Agder Kollektivtrafikk AS ble vedtatt opprettet i 200714 og selskapet var operativt fra 1. 
januar 2008. 
 
Bystyret og fylkestinget i Vest-Agder fylkeskommune gjorde i stor grad likelydende 
vedtak. I bystyrets vedtakspunkt 1 het det: «Bystyret mener fortsatt samarbeid om ut-
vikling av kollektivtrafikken er viktig for å kunne tilby et bedre kollektivt transporttilbud til 
trafikanten og for å bidra til å løse miljøutfordringene framover innen transportsektoren.» 
 
I saksfremlegget15 ble det lagt vekt på at ATP- samarbeidet (Areal- og transportplan-
samarbeidet) mellom Vest-Agder fylkeskommune, som hovedtilskuddsyter, og 
Kristiansand kommune, som tilrettelegger og planmyndighet, hadde vært vellykket. 
Samarbeidet var viktig i arbeidet med å få til redusert klimautslipp fra transportsektoren. 
Tilrettelegging av nødvendig infrastruktur, som kommunen har ansvaret for, og drift av 
kollektivtransport som fylkeskommunen har ansvaret for, burde ses i sammenheng for å 
kunne tilby god og kostnadseffektiv kollektivtransport.  
 
Med bakgrunnen i et ønske om å sikre et best mulig kollektivtilbud i Kristiansand/ 
Kristiansandsregionen gikk Kristiansand kommune inn i selskapet til tross for at 
kollektivtransport primært er fylkeskommunens ansvar. Kommunen forpliktet seg til å gi 
et årlig bidrag til AKT på minimum 3 mill. 2007 kr. 
 
AKT var en videreføring av Vest-Agder Kollektivtrafikk, som var fylkeskommunens 
administrasjonsledd for kjøp av transport fra private transportører. Sterk økning i bil-
trafikken, og behovet for å se kollektivtransporten som en del av storbyens miljøpolitikk, 
var forhold som etter arbeidsgruppens vurdering krevde endringer. AKT ble etablert 
fordi Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune ønsket et formalisert 
samarbeid om driften av kollektivtrafikken.     
 
I saksfremlegget er begrunnelsen for å foreslå å organisere selskapet som et aksjeselskap 
at «det gir muligheter for å foreta de endringer i eierstruktur som fremtida vil kreve uten å 
«nullstille» organisasjonen hver gang det må gjøres endringer». Det står videre at det 
legges opp til at selskapet kan få flere kommuner som eiere og at Aust-Agder fylkes-
kommune kan komme inn. Vedtektene og aksjonæravtalen tok høyde for det.  
 
Bystyret og fylkestinget godkjente opprettelsen av selskapet AKT med vedtekter datert 
23.04.07 og bevilgning for tegning av fylkeskommunens (66 % av aksjene) og 
kommunens (34 % av aksjene). Aksjonæravtalen datert 23.04.07 ble godkjent og de to 
styrene (bystyret og fylkestinget) vedtok at fylkesordfører og ordføreren i Kristiansand, 
eller de disse utpeker, møter på selskapets generalforsamling.  
 

                                                        
14 Fylkestinget (FT) i Vest-Agder fylkeskommune fattet sitt vedtak om opprettelsen i sak 26/07 (18.06.07) 
og Bystyret i Kristiansand kommune fattet sitt vedtak i sak 90/07 (13.06.07) 
15 Felles saksfremlegg for FT og bystyre var utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av to representanter 
for Vest-Agder fylkeskommune og to fra Kristiansand kommune 
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3.3 Aust-Agder fylkeskommune inn på eiersiden 

Fylkestinget i Aust-Agder fylkeskommune vedtok i desember 2011 å starte en prosess 
med sikte på at Aust-Agder fylkeskommune skulle bli medeier i AKT. Det ble etablert et 
felles prosjekt, der Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Aust-Agder 
fylkeskommune og AKT deltok, som resulterte i utkast til reviderte vedtekter og ny 
aksjonæravtale.  
 
Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og styret i AKT stilte seg positive til 
at Aust-Agder fylkeskommune kom inn på eiersiden. For å sikre ryddighet ble det fra AKT 
sin side, med støtte fra Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune uttrykt 
klart ønske om at Aust-Agder fylkeskommune måtte delegere takstmyndigheten til 
AKT.16     
 
Begrunnelsen for å ta inn Aust-Agder fylkeskommune som ny medeier var ønsket om en 
styrket samordning av kollektivtrafikken - en bedre samordning av transportressursene 
over fylkesgrensen.   
 
Fylkestinget i Vest-Agder fylkeskommune fattet 18.12.12 følgende vedtak i saken: 
1. ”Fylkestinget gir fylkesordfører fullmakt til å gjennomføre emisjonen og ivareta Vest- 
Agders interesser i generalforsamlingen. 
2. Fylkestinget tilrår at vedlagt aksjonæravtale og vedtekter godkjennes med følgende 
tilføyelse a. Fylkesrådmannen har observatørstatus i styret17 
3. Fylkestinget mener at harmoniseringen av takstene mellom fylkene er en viktig 
målsetting. Overordnet takstmyndighet ligger i fylkestingets bevilgning i AKT AS. 
Utforming av takstene ligger i AKT AS.” 
 
Ved Aust-Agder fylkeskommunes inntreden på eiersiden ble det inngått en emisjons-
avtale mellom de nye eierne der aksjekapitalutvidelsen ble gjennomført som en rettet 
emisjon (dvs. kun Aust-Agder fylkeskommune fikk tilbud om å delta i aksjeutvidelsen). 
Aust-Agder fylkeskommune gikk inn som medeier med en eierandel på 40 % av aksjene i 
AKT. Kristiansand kommunes andel av aksjene ble dermed redusert fra 34 til 20 % og 
Vest-Agder fylkeskommunes andel fra 66 til 40 %. Aksjefordelingen mellom eierne i Vest-
Agder (med 60 %) og eierne i Aust-Agder (med 40 %) gjenspeiler innbyggerfordelingen i 
de to fylkene. Vederlaget Aust-Agder fylkeskommune måtte betale for de nye aksjene ble 
fastsatt med bakgrunn i AKTs bokførte egenkapital pr 31.12.12. Tegningskursen ble satt 
til ca 29 500 kr pr aksje, til sammen ca 19 mill. kr i vederlag for de 660 aksjene Aust-
Agder fylkeskommune skulle eie. Egenkapitalen som Aust-Agder fylkeskommune gikk 
inn med skulle brukes som buffer for driften av kollektivtrafikken i Aust- Agder. 
 
Etter at forslag til vedtekter og aksjonæravtale ble vedtatt i de to fylkeskommunene og i 
Kristiansand kommune var den videre prosessen (etter aksjeloven) at styret i AKT tok 
stilling til emisjonsforslaget. Styret valgte å fremme forslag til emisjon og tilhørende 
vedtektsendringer som ble forelagt generalforsamlingen i AKT.18  
 

                                                        
16

 Jf saksfremlegget til bystyrets behandling (13.02.13) av forslaget om at Aust-Agder fylkeskommune skulle inn 

som medeier i AKT. 
17 Revisjonen kan ikke se at denne retten er registrert i Foretaksregisteret. 
18

 Jf opplysninger i Foretaksregisteret fra 01.07.13 
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3.4 Rammer for virksomheten  

AKT er organisert som et aksjeselskap, noe som gjør at eierstyring og selskapsledelse må 
skje i samsvar med rammene gitt i aksjeloven. Nærmere omtale av aksjelovens 
bestemmer for eierstyring og selskapsledelse kommer i kapittel 4 og 5. Som et heleid 
administrativt kommunalt/ fylkeskommunalt kollektivselskap skal virksomhet også skje 
i samsvar med andre lover og regler. Under følger omtale av noen av de lover og regler 
selskapet må følge. 
 

3.4.1 Lov om offentlige anskaffelser 

Regelverket for offentlige anskaffelser kommer til anvendelse der stat, kommune og 
offentligrettslige organer foretar kjøp av varer og tjenester.  
 
AKT er et eget rettssubjekt og er dermed ikke en del av den kommunale/ fylkes-
kommunale myndighet. Spørsmålet blir dermed om selskapet kan anses som et 
offentligrettslig organ. I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2 annet 
ledd er et offentligrettslig organ en sammenslutning som; 
 
a) er opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller 

forretningsmessig karakter 
b) er et selvstendig rettssubjekt og 
c) har tilknytning til det offentlige ved at 
 

1. organet hovedsakelig er finansiert av offentlige myndigheter eller andre offentlig-
rettslige organer, 

2. organets forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers ledelses-
messige kontroll eller 

3. organet har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten 
av medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer. 

 
I henhold til vedtektene som sier at AKT ikke har erverv som formål er revisjonens 
vurdering at selskapet oppfyller vilkårene gitt i punkt a), b) og c); Selskapet skal tjene 
allmenhetens behov, det er et selvstendig rettssubjekt og det har tilknytning til det 
offentlige i samsvar med 1. - 3. punkt over. I forhold til 1. punkt mener revisjonen at 
dette vilkåret er oppfylt når overføringer, vederlag og støtte fra offentlige myndigheter 
utgjør omlag 2/3-deler av selskapets inntekter.  
 
Etter dette legger revisjonen til grunn at AKT er å anse som et offentligrettslig organ 
som må følge reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vest-Agder 
fylkeskommune skriver også i sitt tildelingsbrev at AKT betraktes som et 
offentligrettslig organ i innkjøpssammenheng.  
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3.4.2 Forvaltningsloven  

Forvaltningsloven gir regler knyttet til utferdigelsen av enkeltvedtak; herunder regler 
om utrednings – og informasjonsplikt, forhåndsvarsling og klagerett. Loven gir også 
regler om habilitet. 
 
I forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a finner vi definisjon av «vedtak» og 
«enkeltvedtak»: Vedtak: avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og 
som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private 
personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter); 

 
Enkeltvedtak: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer. 
 
Lovens virkeområde er definert i § 1, hvor det fremkommer at loven gjelder for «den 
virksomhet som drives av forvaltningsorganer». I henhold til lovens forarbeid (Ot.prp. 
nr. 53 1997-98) gjelder i utgangspunktet ikke loven for virksomhet som er skilt ut som 
et eget rettssubjekt. Det kan likevel bli spørsmål om loven gjelder dersom virksom-
heten som er skilt ut har en særlig offentlig tilknytning. Det må for hvert enkelt selskap 
foretas en konkret vurdering hvor det legges vekt på virksomhetens art, hvorvidt 
selskapet er redskap for offentlig politikk, om virksomheten driver i konkurranse med 
andre o.l.». 
 
På fylkeskommunenes nettsider ligger det informasjon om at fylkeskommunene etter 
opplæringsloven har ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående 
opplæring. Det er også informert om at AKT er ansvarlig for det praktiske 
driftsansvaret for skoleskyssen til grunn- og videregående skole. Det er AKT som 
behandler og innvilger søknader om skoleskyss, inkludert spesialskyss. I budsjett og 
ytelsesavtalen for 2016 mellom Vest-Agder fylkeskommune og AKT heter det i punkt 
7.2 at: «Enkeltvedtak vedr. skoleskyss etter forvaltningsloven fattes av AKT.» AKT er 
således delegert myndighet til å fatte enkeltvedtak om tildeling av skoleskyss etter 
opplæringsloven. Enkeltvedtakene skal være i samsvar med de krav til vedtak som 
gjelder i forvaltningsloven.  
 

3.4.3 Offentlighetsloven 

I offentlighetsloven § 2 er det angitt hvem loven gjelder for. Her står det: 
 
Lova gjeld for 

a) staten, fylkeskommunane og kommunane, 
b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift, 
c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller 

indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste 
organet i rettssubjektet, og 

d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller 
indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i 
det øvste organet i rettssubjektet. 

Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte 
konkurranse med og på same vilkår som private. 
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AKT behandler og innvilger søknader om skoleskyss, jf omtalen i punkt 3.4.2 foran. For 
AKT har fylkeskommunene og kommunen både eierandel som gir mer enn halvparten 
av stemmene i generalforsamlingen, samtidig som de kan velge mer enn halvparten av 
stemmene i generalforsamlingen. Etter punkt b), c) og d) gjelder således offentlighet-
sloven for AKT. 
 
På selskapets nettsider er det også informasjon om at «Agder Kollektivtrafikk AS er 
omfattet av offentlighetsloven og fører offentlig journal etter reglene i arkivlov-
forskriften. Alle kan be om innsyn i AKTs saksdokumenter som utleveres på fore-
spørsel».  
 

3.4.4 Skatte- og avgiftsforhold 

Hovedregelen er at aksjeselskap har plikt til å betale skatt, jf. skatteloven § 2-2. Dersom 
selskapet ikke har erverv som formål, kan unntaksbestemmelsene i skattelovens § 2-32 
komme til anvendelse. AKT har ikke erverv som formål19 og er dermed unntatt 
skatteplikt etter § 2-32.  
 
Merverdiavgift  
Revisjonen har i punkt 3.1.4 foran kort omtalt saken Skatt Sør hadde mot AKT om etter-
beregning av merverdiavgift. AKT har viderefakturert denne merverdiavgiften 
(eksklusive renteutgifter som utgjør 10 mill. kr av samlet merverdiavgifts krav på 104 
mill. kr) til Vest-Agder fylkeskommune og kommunene som har kjøpt tjenester av AKT. 
Uttalelser fra Skattedirektorat som gir fortolkninger/ veiledning til merverdi-
kompensasjonsregelverket20 for kommuner og fylkeskommuner tilsier at Vest-Agder 
fylkeskommune og kommunene vil få kompensert denne merverdiavgiften. AKT har 
allerede innrettet seg iht. det nye regimet og fakturerer med mva, som i sin tur blir 
kompensert. Betaling av utgående merverdiavgift, med utgangspunkt i at AKT driver 
avgiftspliktig omsetning, gir dermed ikke noen økonomiske konsekvenser for selskapet, 
eierne eller kommunene som kjøper skysstjenester fra selskapet.   
 

                                                        
19

 Jf. § 3 i vedtektene og aksjonæravtalen punkt 2.4  
20

 Jf. skriv av 15.10.15 (ref. 2015/997744) fra Skattedirektøren til skattekontorene  
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4 Eierstyring 
Selskapsorganisering innebærer at kommunen gir slipp på den tradisjonelle formen for 
forvaltningsstyring. Styring av virksomheter som er organisert som selskaper må skje i 
henhold til de rammer som følger av blant annet selskapslovgivningen. Selskapsdannelse 
endrer dermed mulighetene for direkte politisk styring og kontroll. For å kompensere for 
redusert direkte styring er et viktig verktøy å etablere mål og forventninger til 
selskapene og prinsipper for eierstyring gjennom generell og selskapsspesifikke eier-
strategier. For å sikre en best mulig forvaltning av verdiene anbefales det at kommunene 
har en klar strategi for oppfølging av eierskapet. Eier bør avklare sine forventninger og 
kommunisere tydelige mål for de enkelte virksomheter. Avklarte forventninger og 
tydelige mål for eierskapet vil gi grunnlag for klare rammer for styrenes strategiske 
oppfølging av virksomheten. Tydelig definerte mål gir også grunnlag for presis 
rapportering fra virksomheten til eier. 
 
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har21 uttalt at når kommunene 
velger å organisere deler av virksomheten i selskaper, krever det økt bevissthet fra de 
folkevalgte i kommunen om behovet for å ha en overgripende eierskapspolitikk og eier-
strategi. Det forutsetter at kommunene forankrer eierskapspolitikken i brede politiske 
prosesser, og at de har en god støttefunksjon i kommunens administrasjon.  
 
Eiernes strategi angir overordnede prioriteringer og mål for eieroppfølgingen av 
selskapene. Fokuset er på hvordan eier skal opptre for å sikre at virksomheten forvaltes 
på en best mulig måte.  
 
Under vil vi gjøre rede for lovkrav og anbefalinger for eierstyring, og kommunens og 
fylkeskommunens eierpolitikk som danner rammer for eierstyringen av AKT.  
 

4.1 Rammer for eierstyringen i lov og forskrift og anbefalinger fra KS 

4.1.1 Aksjeloven 

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, jf. aksjelovens § 5-1. Eierne kan 
ikke gi pålegg til selskapet uten at dette skjer i form av en beslutning i general-
forsamlingen. Utenfor generalforsamlingen har aksjeeierne ingen direkte myndighet i 
selskapet.   
 
Gjennom generalforsamlingsvedtak kan eier fastsette rammer og gi nærmere regler for 
styret og daglig leder av selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styre-
medlemmer, jf aksjelovens § 6-3. Eierne utøver sitt eierskap gjennom vedtak i general-
forsamlingen. Fylkestingene i begge Agderfylkene og bystyret i Kristiansand har vedtatt å 
gi ordførerne fullmakt til å ivareta de respektive eiernes interesser i general-
forsamlingen. Dette er i samsvar med den delegasjon av myndighet som de tre eierne har 
i sine eierskapsmeldinger. 
   

                                                        
21

 I pressemelding (16.03.15) til NIBRs rapporten "Kommunale selskaper og folkevalgt styring gjennom 
kommunalt eierskap". 
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Etter aksjelovens § 6-12 har styret det overordnede ansvar for forvaltningen av 
selskapet. Som hovedregel er det styret som ansetter daglig leder og er dennes over-
ordnede. Daglig leder skal styre selskapet etter de planer, retningslinjer og prinsipper 
styret har vedtatt, (jf. aksjel. § 6-14).  
 

4.1.2 Anbefalinger om eierstyring 

KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har utarbeidet 
«Anbefalinger om eierstyring selskapsledelse og kontroll». Siste oppdatering av KS sine 
anbefalinger er fra 2015. Anbefalinger bygger i stor grad på NUES22  sine anbefalinger til 
eierstyring og selskapsledelse, men KS sine anbefalinger er tilpasset kommunalt og 
fylkeskommunalt eierskap og ikke spesielt børsnoterte selskaper.  
 
Formålet med anbefalingen er at selskaper skal ha eierstyring og selskapsledelse som 
klargjør rolledeling mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse utover det som følger av 
lovgivningen. God eierstyring og selskapsledelse vil styrke tilliten til selskapene og bidra 
til størst mulig verdiskaping over tid. 
 
Noen av de viktigste områdene KS gir anbefalinger til er følgende:  

 
 Opplæring av de folkevalgte – i selskapsformer og styringsmuligheter  
 Utarbeidelse av eiermelding  
 Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi, selskapsavtaler og vedtekter 
 Eiermøter 
 Eierorganets sammensetning og funksjon 
 Sammensetning av styret 
 Styreinstruks og instruks for daglig leder 
 Etiske retningslinjer 
 Tilsyn og kontroll - eierskapskontroll, selskapskontroll 
 
KS poengterer at kommunene bør ha en åpen og klart uttrykt strategi for eierskapet i de 
ulike selskapene. Kommunene bør utarbeide eierskapsmelding hvor eierprinsippene 
fremgår. Selskapets virksomhet bør tydelig fremgå av vedtektene og; «En grunnleggende 
forutsetning for en strategisk drift av selskapene er en klar og presis eierstrategi for 
selskapene hvor eiers forventninger til selskapet formuleres. Dette vil også være en 
forutsetning for selskapskontroll. Det er anbefalt at eier klargjør sine forventninger til 
styret og selskapet gjennom eierstrategien». 
 
Det påpekes også at formålet i selskapsavtale/vedtekter bør vurderes med jevne 
mellomrom, for å se om det er behov for endringer.  

                                                        
22 Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) består av: Den norske Revisorforening, 
Eierforum, Finans Norge, Oslo Børs, NHO, Aksjonærforeningen i Norge, Norske Finansanalytikeres 
Forening, Pensjonskasseforeningen, Verdipapirfondenes forening 
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4.2 Eierskapspolitikk – eierskapsmeldinger 

Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har 
utarbeidet eierskapsmeldinger der de overordnede prinsippene for kommunenes 
eierstyring og retningslinjer for fullmaktsrepresentasjon er angitt.  Eierskapsmeldingen 
for Kristiansand, som har vært gjeldende frem til revidert melding ble vedtatt i bystyret i 
mai 2017, ble vedtatt av bystyret i 2008. Eierskapsmeldingen for Vest-Agder 
fylkeskommune ble behandlet i fylkestinget i 2010. Aust-Agder fylkeskommunes siste 
versjon av eierskapsmelding ble vedtatt i fylkestinget i 2015. Aust-Agder fylkeskommune 
har skilt ut fylkeskommunens eierstrategi i egen sak som ble vedtatt i fylkestinget i 
februar 2017.23 
 
Hensikten med eierskapsmeldingene er blant annet å «sikre rutiner for systematisk 
politisk og administrativ oppfølging av foretak og selskap, slik at kommunen blir en aktiv 
og langsiktig eier, samt å sikre at selskapene driver i tråd med vedtektene og politiske og 
administrative føringer» (jf. Vest-Agder fylkeskommunens eiermelding) 
 
Eierskapsmeldingene inneholder oversikt over selskapene kommunen og fylkes-
kommunen eier helt eller delvis. Meldingene inneholder omtale av rutiner kommunen og 
fylkeskommunen har for å sikre god rapportering fra selskapene og en god overordnet 
styring av selskapene. Meldingen inneholder videre hvilke rutiner kommunen har for 
valg av representanter til selskapene.  
 
Det redegjøres også for ulik motivasjon for eierskap, der selskapene deles inn i politisk 
(samfunnsansvarlig) motivert eierskap vs finansielt motivert eierskap.  AKT er, i samsvar 
med formålet i vedtektene, hvor det heter at selskapet ikke er opprettet med sikte på å gi 
økonomisk overskudd, et selskap med politisk motivert eierskap.  
 
Innholdsmessig er de tre eiernes eierskapsmeldinger forholdsvis like.24 Under har vi 
derfor valgt å trekke frem krav og forventninger til eier og til selskapene som vi finner i 
Vest-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding. Det er i stor grad de samme krav og 
forventninger en finner også i de to andre eiernes eierskapsmeldinger. Alle de tre eierens 
strategi for eierskap bygger på KS sine «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og 
kontroll». 
 

4.2.1 Vest-Agder fylkeskommune – overordnet eierstrategi 

De overordnede prinsippene for eierstyring inneholder bl.a. følgende hovedpunkter: 
 
Krav rettet mot fylkeskommunen som eier: 
 Det skal være åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskap: 

                                                        
23 Også Kristiansand kommune har skilt omtalen av kommunens eierinteresser i eget dokument mens den 
siste eierskapsmelding som ble vedtatt i bystyret 31.05.17 (sak 49/17) har fokus på kommunens 
eierstrategi. 
 
24

 Dette gjelder særlig i forhold til eierskapsmeldingen til Kristiansand kommune som har vært gjeldende 
frem til revidert melding ble vedtatt våren 2017.  
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o Meroffentlighet bør være et prinsipp for virksomheter som ikke er i et 
konkurransemarked. 

 Før fylkeskommunen oppretter en virksomhet bør den ha vurdert hva den ønsker å 
oppnå ved å opprette virksomheten fremfor en mer tradisjonell etatsorganisering. 

 Fylkeskommunen skal bidra til at det utvikles forutsigbare og kontrollerbare mål for 
virksomheten. Styret er ansvarlig for å realisere disse målene: 

o Eierskapet skal være forutsigbart og langsiktig. 
o Gjennom krav til resultat og rapportering (budsjett- og ytelsesavtaler) gir 

eieren tydelige signaler om hva som forventes av virksomheten. Eier kan sette 
resultatkrav i forhold til avkastning på den kapitalen virksomheten forvalter, 
kundetilfredshet, HMS forhold, likestilling og lignende. 

 Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og 
mangfold ut fra virksomhetens egenart. Styresammensetningen må sees i forhold til 
virksomhetens formål og behov og styrets totale sammensetning. 

 Det skal utarbeides og vedlikeholdes eierskapsmelding om fylkeskommunenes 
samlede eierskap. 

 
Krav rettet mot virksomheten 
 Samfunnsansvar: 

o Virksomhetene bør rapportere etter bærekraftige prinsipper, det vil si en 
integrert økonomisk, miljømessig og sosial rapportering. 

o Virksomhetene skal ha etikk, miljø og likestilling som en del av strategiplanen. 
 Likebehandling av aksjonærer: 

o Det skal legges til rette for god dialog på generalforsamlingen mellom eiere, 
styret og ledelsen. 

 Strategi: 
o Styret utarbeider virksomhetens strategiplan med visjoner, mål og handlings-

plan. 
o Styret utarbeider plan for eget arbeid og egen kompetanseutvikling, samt 

evaluere sin virksomhet. 
o Styret skal sørge for at det er gode rutiner for internkontroll. 
o Styret skal påse at virksomheten har gode rutiner for utnyttelse og utvikling av 

ansattes kompetanse og ferdigheter. 
 Styreinstruks 

o Styret skal utforme styreinstruks som beskriver styrets mandat, styremøtenes 
forretningsorden, saker som skal styrebehandles, saksbehandlingsregler (lov-
grunnlag), og informasjon utenom styremøter. 

 
Det redegjøres for behovet for aktivt eierskap. Dette er særlig viktig overfor 
virksomheter som ikke har et profittmaksimerende formål men der eierskapet har et 
strategisk fokus i fylkeskommunens samfunnsutvikling. I dette perspektivet er det i 
fylkeskommunens og mottakernes interesse at fylkeskommunen utøver aktiv eierstyring.  
 
Fastsetting og endring av vedtekter, utnevning av styre og styreleder, fastsetting av 
økonomiske og andre rammebetingelser som gir forutsigbarhet, samt aktiv og ryddig 
oppfølging av resultater er omtalt som eiernes viktigste virkemidler i en aktiv eier -
oppfølgning.  
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Det står at fylkesutvalget (i Vest-Agder fylkeskommune) bør etablere en ordning med 
kontaktmøter med de viktigste fylkeskommunale foretakene, heleide aksjeselskaper og 
deleide aksjeselskaper.25 På disse møtene bør virksomhetenes styre og ledelse møte. 
Kontaktmøtene skal gi fylkesutvalget som utvalg for eierstrategier mulighet til å ta opp 
forhold det mener virksomhetene bør vurdere for sin virksomhet og utvikling. 
Virksomhetene kan informere om ulike sider ved sin virksomhet. 
 

4.2.2 Aust-Agder fylkeskommunes overordnede eierstrategi 

I februar 2017 ble forslag til Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi behandlet i fylkes-
tinget. Fylkesrådmannen la der frem forslag til prinsipp, som skal ligge til grunn for eier-
styringen.  
 
Strategien omhandler forhold som bør vurderes ved valg av selskapsform. Det er eiers 
ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, eierstyringsbehov, 
markedsforhold og konkurranseregelverket. Det vises til anbefalinger fra KS hvor det 
fremgår at en i valg av selskapsform blant annet bør legge vekt på behovet for – og 
muligheten for politisk styring og kontroll, økonomiske forhold, ansvar risiko, forholdet 
til lover og regelverk, fleksibilitet i forhold til flere eiere og delegering av myndighet.   
 
Styremedlemmers oppgaver og funksjon er drøftet. Det påpekes at de enkelte styre-
medlemmer representerer ikke fylkeskommunen eller de politiske partier, men skal 
ivareta selskapets interesser. Videre er forutsetninger for god eierstyring og prinsippene 
som bør ligge til grunn omtalt. Disse er i stor grad de samme som i Vest-Agder fylkes-
kommunes eierskapsmelding og i Kristiansand kommunes eierstrategi.   
 

4.2.3 Kristiansand kommunes overordnede eierstrategi 

Kristiansand kommunes prinsipp for eierskap omtalt i kommunens eierskapsmelding 
som har vært gjeldende frem til 31. mai 2017 var i stor grad likelydende med de som 
gjelder for Vest-Agder fylkeskommune omtalt i punkt 4.2.1 foran.   
 
Også den ny reviderte eiermeldingen som ble vedtatt i bystyret 31.05.17 «bygger i all 
hovedsak på de prinsippene bystyret vedtok i 2008, anbefalinger fra KS og Norsk utvalg 
for eierstyring og selskapsledelse(NUES)» (jf. saksfremlegget til bystyret 31.05.17). 
Eierstyringsprinsippene er i all hovedsak de samme, men strategien og tiltakene for å nå 
målene er oppdatert på grunnlag av nye rammebetingelser, oppdaterte anbefalinger og 
kommunens erfaring med eieroppfølging siden forrige eiermelding ble vedtatt. I den nye 
meldingen er det økt fokus på blant annet styresammensetning og valg av 
styremedlemmer og oppfølging av de enkelte selskapene kommunen eier helt eller delvis. 
Revisjonen kommer tilbake til noen av de konkrete forslagene i den nye eiermeldingen 
under punkt 4.5 «Revisjonens vurdering av eierstyringen» av AKT. 

                                                        
25

 I Kristiansand kommune har kommunalutvalget tilsvarende rolle. I eiermeldingen er det anbefalt at 
utvalget, i tillegg til å være generalforsamling for heleide aksjeselskaper, har eiermøter med deleide 
selskaper.   
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4.3 Styringsdokumenter- mål og strategi for eierskapet i AKT  

Når eier har vedtatt å organisere virksomheten i et aksjeselskap må de i samsvar med 
aksjeloven utforme stiftelsesdokument, vedtekter for virksomheten og de kan inngå en 
aksjonæravtale. I aksjelovens § 2-2 er minstekrav til vedtektene angitt. I tillegg til 
vedtekter, hvor eierne som et minstekrav skal angi selskapets virksomhet (formål), så 
anbefaler KS at eierne i tillegg til en overordnet eierskapsmelding utarbeider egen 
strategi for eierskapet i den enkelte virksomhet som er skilt ut som eget selskap. 
  

4.3.1 Vedtekter og aksjonæravtale  

Vedtektene som gjelder i dag ble vedtatt på ordinær generalforsamling 15. juni 2015.  
 
Formålet og målsettingen for virksomheten er beskrevet i vedtektenes § 3: 
Selskapets formål er å tilby kollektiv persontransport, gi informasjon til befolkningen om 
tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre rute-
trafikk, men kjøpe slike tjenester fra eksterne tjenesteleverandører. Selskapet står fritt til å 
organisere deler av sin virksomhet i egne resultatenheter/selskaper. 
 
Målsettingen for selskapet er å tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt 
kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skyssoppgaver på en formålstjenlig måte. Selskapet 
skal bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling. 
 
Når selskapet inngår nye kontrakter om levering av kollektivtransporttjenester eller 
eksisterende kontrakter skal fornyes, skal dette som hovedregel skje gjennom konkurranse-
utsetting. 
 
Selskapet har ikke erverv som formål og er opprettet med sikte på effektivisering og 
samordning av kollektivtilbudet i Agder-fylkene. Selskapet er ikke opprettet med sikte på å 

gi økonomiske overskudd til eierne og det skal ikke utbetales utbytte til eierne. 
 
Formålet og målsettingen for virksomheten er i all hovedsak uendret i forhold til det som 
lå i opprinnelig vedtekter fra 2009. (vedtatt av Vest-Agder fylkeskommune og 
Kristiansand kommune). Det nye er at avsnittet om at inngåelse av nye kontrakter som 
hovedregel skal skje gjennom konkurranseutsetting, er kommet inn.   
 
Utover angivelse av virksomhetens formål og målsetting inneholder vedtektene blant 
annet foretakets navn, forretningskontor, aksjekapital og informasjon om ledelse og 
generalforsamling. Selskapets styre skal bestå av 5-9 medlemmer som velges av 
generalforsamlingen. Styret ansetter daglig leder.  
 
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år. Generalforsamlingen skal godkjenne års-
regnskap og årsberetning, velge styre og behandle andre saker som etter loven, 
vedtektene eller aksjonæravtalen hører under generalforsamlingen.  
 
Aksjonæravtalen 
Etter at Aust-Agder fylkeskommune kom inn på eiersiden inngikk aksjonærene (partene) 
en aksjonæravtale. «Aksjonæravtalen skal regulere aksjonærenes rettigheter og for-
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pliktelser i egenskap av aksjonærer i selskapet» jf. punkt 1.3 i avtalen.  Aksjonæravtalen 
gir også utfyllende bestemmelser og føringer for virksomheten i forhold til det som følger 
av vedtektene. 
 
I avtalen er det angitt at saker av særlig viktighet, beslutning om å ta inn nye aksjonærer i 
selskapet, og beslutning om å endre vedtektene krever enstemmighet i selskapets 
generalforsamling.  
 
I avtalens punkt 5 står det at; «alle avtaler, foruten avtaler om offentlige tilskudd mv, 
mellom Selskapet og Aksjonærene, deres nærstående og tilknyttede selskaper, skal 
inngås på markedsmessige betingelser og priser og være basert på prinsippet om arm-
lengdes avstand. Hver av Partene har rett til innsyn i prisfastsettelsen». 
 
Aksjonæravtalens punkt 6 «Kapitalforhold – økonomiske tilskudd» angir at aksje-
kapitalen er 166 000 kr. Selskapet skal ha forsvarlig egenkapital i samsvar med aksje-
lovens bestemmelser og selskapet er ikke opprettet med sikte på å oppnå økonomisk 
overskudd. «Selskapets styre og administrasjon skal sørge for en mest mulig effektiv 
forvaltning av de midler Selskapet disponerer innenfor selskapets formål» (jf. punkt 6.3). 
Det er også angitt at Selskapets virksomhet finansieres i form av (i) tildeling fra 
aksjonærene for det enkelte budsjettår, (ii) kommunal delfinansiering for grunnskole-
skyss, (iii) billettinntekter, (iv) statlige belønningsmidler og (v) annet (finansinntekter 
mv).  
 
Produksjonen skal til enhver tid tilpasses rammer som er gitt innenfor de geografiske 
områder.     
 
Det er også angitt at ved eventuelle uoverensstemmelser mellom aksjonæravtalen og 
vedtektene så har aksjonæravtalen forrang fremfor vedtektene.  
 
Ledelse 
I aksjonæravtalens punkt 3 står det at styret består av 5–9 medlemmer. Av disse utpeker 
Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune to medlemmer hver og 
Kristiansand kommune ett medlem til styret. Det står videre at ansatte får møte i styret 
med en representant som har observatørstatus, men dersom selskapet omfattes av 
representasjonsforskriften, skal de ansatte ha representasjon i styret.26 General-
forsamlingen velger styret, for to år av gangen.   
 
I samsvar med aksjelovens § 5-527 er det i vedtektene § 6 angitt at generalforsamlingen 
avholdes hvert år. Generalforsamlingen skal behandle årsregnskap og årsberetning, velge 
styre og behandle andre saker som etter loven, vedtektene eller aksjonæravtalen hører 
inn under generalforsamlingen.  

                                                        
26

 Selskapet omfattes av representasjonsforskriften hvor det i § 3 heter; «De ansatte har rett til å velge 

medlemmer, observatør og varamedlemmer til selskapets styre etter aksjeloven § 6-4 første ledd eller 

allmennaksjeloven § 6-4 første ledd, når selskapet har flere enn 30 ansatte». De ansatte har valgt medlem til 

styret, jf omtale i punkt 4.5.5. 
27

 Hvor det er angitt; Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet holde ordinær 

generalforsamling 
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4.3.2 Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015–2020 

Vest-Agder fylkeskommune, som har ansvaret for å tilby og tilrettelegge det lokale og 

regionale kollektivtilbudet i fylket, gir sine styringssignaler til AKT gjennom overordnede 
planer og årlig budsjett- og ytelsesavtale.28 
 
Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015–2020 angir fylkeskommunens hovedmål 
og delmål for kollektivtransporten, samt overordnede strategier og prinsipper for 
videreutvikling av kollektivtilbudet i fylket. Planen viser hvordan kollektivtransporten 
bør inngå i et samlet transportsystem hvor ulike transportmidler sees i sammenheng og 
hvor man utnytter den enkelte transportforms fortrinn. 
 
Kollektivtransportplanen er fylkeskommunens styringsdokument til AKT i perioden. 
Fylkeskommunen vil gjennom sitt ansvarsområde, uttalelser og samarbeid med andre 
aktører bidra til å fremme planens mål og strategier. Planen ble endelig vedtatt av 
fylkestinget i april 2016. 
 
Planens målformuleringer er forankret i overordnede mål for samferdselssystemet og 
legger til grunn statlige mål om at all vekst i persontransporten i byene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange.  
 
Kollektivtransportplanen legger til grunn økt kollektivsatsing i byområdet. Nullvekst-
målet vil innebære at antall kollektivreiser skal nær dobles innen 2030 og tredobles 
innen 2050. Regionale linjer skal bidra til å binde byer og regioner sammen. 
Kollektivtilbudet inngår i en helhetlig strategi for miljøvennlig transport for 
Kristiansandsområdet. Planen formulerer mål og strategier for kollektivtransporten som 
bygger på arbeidsprosesser i regi av bymiljøavtalen og areal- og transportplan-
samarbeidet (ATP-samarbeidet) for Kristiansandsregionen. Planen omfatter mål og 
strategier for kollektivtransporten i trafikkområder som er fylkesoverskridende og 
dermed felles for Agderfylkene. Dette er samordnet i forhold til Regional transportplan 
for Agder 2015-2027. 
 

4.3.3 Budsjett og ytelsesavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og AKT  

Vest-Agder fylkeskommune utarbeider årlig tildelingsbrev til AKT. Tildelingsbrevet har 
som formål; «å sikre at de oppgaver fullmakter og krav til strategisk og taktisk valg AKT 
foretar innen driften av kollektivtrafikken er i tråd med Vest-Agder fylkeskommunes 
overordnede forvaltning av kollektivtrafikken og transportsystemer i fylket» (jf. Budsjett 
og ytelesesavtale for 2016). Det stilles krav om at de samlede midlene som er stilt til 
rådighet gjennom avtalen skal utnyttes i samsvar med avtalen og dens intensjoner samt 
andre overordnede planer og vedtak.   
 
Det står at driften skal utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og grunnlaget 
og formålet for virksomheten for øvrig er regulert gjennom selskapsdokumenter, styret 
og generalforsamling. Hovedmålsettingen er å tilby innbyggerne i Vest-Agder best mulig 
kollektivtilbud innenfor de disponible rammene. 
 

                                                        
28

 jf. nettsiden til Fylkeskommunen 
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Rapporteringsrutiner og samarbeid 
AKT skal i henhold til avtalen sende tertialvis situasjonsrapport til Vest-Agder 
fylkeskommune. Tredje tertialrapport vil være årsregnskap. AKTs årsrapport inkludert 
årsregnskap skal være klart til fremleggelse for fylkestinget senest til junimøtet.  
 
Samferdselssjefen sin rådgivergruppe og AKT sin ledergruppe vil samles til jevnlige 
informasjons- og samarbeidsmøter. AKT skal delta i ATP-samarbeidet og i annet 
tilsvarende utviklingsarbeid.  
 
AKT har, etter punkt 7.1 i Budsjett og ytelsesavtalen, «alle fullmakter til å ordne den 
offentlig kjøpte kollektivtrafikken slik AKT anser best». Dette inkluderer å ordne 
administrasjon, lokaler, ruteopplegg, billettyper og takstendringer. De skal utføre 
lovpålagt skoleskyss og fatte enkeltvedtak vedrørende skoleskyss etter forvaltningsloven.  
 
Bevilgningen som stilles til disposisjon samsvarer med vedtatt årsbudsjett.  
 

4.3.4 Rammeavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og AKT  

Aust-Agder fylkeskommunens oppfølging av AKT reguleres gjennom en rammeavtale og 
en årlig leveranseavtale. Rammeavtalen skal avklare roller, ansvar og samarbeidsform 
slik at kollektivtransporten, skoleskyss m.v. gjennomføres i henhold til fylkeskommunens 
mål og føringer.  
 
I leveranseavtalen mellom Aust-Agder fylkeskommune og AKT er de overordnede målene 
for AKT angitt;  

 AKT skal tilby innbyggerne et velfungerende og kostnadseffektivt kollektivtilbud, 
 Utføre lovpålagt skoleskyssoppgaver på en formålstjenlig måte og 
 Bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling 

 
Avtalen inneholder fylkestingets føringer for eksempel i forhold til å avklare 
forutsetninger for felles billettering buss-båt-ferje, ruteendringer, skoleskyss, takster, 
ruteinformasjon og andre tiltak og prosjekter. Iht. avtalen skal det gjennomføres årlige 
brukerundersøkelser som grunnlag for måling og rapportering av kundetilfredshet.  
 
Frister for rapportering, omfatter frist for tertialrapportering, budsjettinnspill, innspill til 
fylkeskommunens årsrapport, og frist for AKTs årsrapport er angitt. Det skal avholdes 
månedlige møter mellom partene.   
 

4.3.5 Kristiansand kommunes mål for eierskapet i AKT 

Kristiansand kommune har ikke en egen strategi for sitt eierskap i AKT. Målet for eier-
skapet er knyttet til areal- og transportsamarbeidet i regionen. (ATP-samarbeidet). 
Kommunen jobber sammen med Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen og 
omkringliggende kommuner med en bymiljøavtale med staten (ved Samferdsels-
departementet). Bymiljøavtalen i Kristiansandsregionen er en helhetlig plan for 
transport i byområdene og omfatter vei, kollektiv, sykkel og gange (jf, informasjon på 
nettsiden til Vest-Agder fylkeskommune). I avtalen legges det opp til at kollektivsystemet 
må styrkes slik at kapasiteten blir vesentlig forbedret og det kan fraktes opp mot dobbelt 
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så mange reisende. Dette er de samme målene for kollektivsatsingen som vi finner i «Plan 
for kollektivtransport i Vest-Agder for 2015-2020» omtalt foran.   
 
I henhold til budsjett og ytelsesavtalen mellom Vest-Agder fylkeskommune og AKT skal 
AKT delta og bidra i ATP-samarbeidet og i utviklingsarbeidet av bymiljøavtalen for 
Kristiansandsregionen.  
 
I forbindelse med opprettelsen av AKT ble det i saksfremlegget til bystyret trukket frem 
at ATP- samarbeidet mellom Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, som 
tilrettelegger og planmyndighet, hadde vært vellykket. I arbeidet med å få til redusert 
klimautslipp fra transportsektoren var dette samarbeidet viktig. Det ble videre pekt på at 
tilrettelegging av nødvendig infrastruktur, som kommunen har ansvaret for, og drift av 
kollektivtransport som fylkeskommunen har ansvaret for, burde ses i sammenheng for å 
kunne tilby god og kostnadseffektiv kollektivtransport i Kristiansandsregionen. Eierskap, 
og således direkte påvirkningsmulighet inn mot AKT, ble vurdert som en styrke for å nå 
målene.  
 

4.4 Eiernes oppfølging av eierstrategiene 

Over har revisjonen omtalt eiernes eierskapspolitikk, og eierstrategien overfor AKT, 
uttrykt i vedtektene, aksjonæravtalen, i plan for kollektivtransport og årlige budsjett og 
ytelsesavtaler mellom de ulike eierne og selskapet.  
 
Revisjonen har sendt spørreskjema til eierrepresentantene i generalforsamlingen (de tre 
ordførerne) og hatt samtale med den administrative ledelsen i Vest-Agder 
fylkeskommune og i Aust-Agder fylkeskommune for å høre hvordan eierstrategien og 
forventninger til virksomheten følges opp. Under følger en oppsummering av de svar 
revisjonen har fått på spørreskjema og i samtalene med den administrative ledelsen hos 
de to største eierne. 
 

4.4.1 Svar fra eierrepresentanten på spørreskjema 

Selskapsform 
På spørsmål én om hvordan eierne vurderer hensiktsmessigheten av å organisere Agder 
Kollektivtrafikk AS som eget selskap, herunder valg av selskapsform, svarer ordførerne i 
Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand at organiseringen og valg av selskapsform 
har vært hensiktsmessig. Fylkesordfører i Vest-Agder fylkeskommune mener det har 
vært positivt at den største kommunen også er på eiersiden.  «Organiseringen har fungert 
bra i flere år nå. Den gir eierinnflytelse samtidig som selskapet har nødvendig 
handlefrihet til å foreta justeringer og prioriteringer innenfor gjeldende tilskuddsrammer 
uten at dette krever detaljerte politiske vedtak», skriver fylkesordfører i Vest-Agder 
fylkeskommune. 
 
Fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune viser til at de har et betydelig antall reiser 
over fylkesgrensen, noe som gjør det hensiktsmessig å være med i et felles selskap med 
Vest-Agder fylkeskommune. Fylkesordføreren peker også på at det er en fordel å samle 
de kollektivfaglige ressursene i landsdelen i AKT. «Blant annet når det gjelder 
utarbeidelse av anbudsdokumenter, er det viktig med en solid fagkompetanse, noe jeg 
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opplever at vi får gjennom AKT». Fylkesordføreren skriver videre; «Organiseringen som 
et AS medfører nok at fylkestinget i mindre grad kan være i inngripen når det gjelder den 
daglige driften av kollektivtilbudet. Dette er noe fylkestinget har akseptert gjennom 
behandlingen av saker knyttet til vår deltakelse i AKT». 
 
Eierstrategi 
På spørsmål om eierne har utarbeidet eierskapsstrategi, og eventuelt andre styrings-
dokument for virksomheten, svarer de at de ikke har utarbeidet en felles eierstrategi men 
at de har inngått en aksjonæravtale. Fylkeskommunene viser blant annet til rammeavtale 
og leveranseavtale og eiermeldinger med eierstrategi.  
 
Når det gjelder spørsmålet om eierne har gitt føringer til styret om at det skal utarbeides 
(målformuleringer, risikoprofil, verdidokumenter/etiske retningslinjer, strategier/ 
instrukser) som skal gjelde for styret og/eller administrasjonen av virksomheten, viser 
eierne til at eierskapsmeldingene gjelder. Der er det gitt føringer overfor styrene til blant 
annet å utarbeide etiske retningslinjer. 
 
Rutiner for rapportering 
Spørsmål fire og fem gikk på om det er utarbeidet rutiner for rapportering til eierne av 
virksomheten, og hvilken rapportering som gis til de folkevalgte om virksomheten. 
Vest-Agder fylkeskommune svarer at det gis jevnlig info fra selskapets direktør til 
politiske organer, primært til fagutvalget.   Det avholdes eiermøter ved behov.  Selskapets 
årsmelding behandles som egen sak i fylkestinget.   
 
Fylkestinget i Aust-Agder fylkeskommune får hvert år en egen eierskapsmelding som 
omfatter alle de selskapene fylkeskommunen er involvert i. I tillegg kommer en egen 
behandling av årsregnskapet og årsmeldingen til AKT. Videre opplever fylkesordføreren 
at den administrative ledelsen i AKT stiller opp for å orientere og ha dialog med de folke-
valgte i ulike sammenhenger, for eksempel i fylkesutvalget eller i samferdselskomiteen. 
 
Det er ikke utarbeidet rutiner for rapportering til Kristiansand kommune. De folkevalgte i 
kommunen får, fra og med 2015, en kort informasjon om selskap med utvalgte nøkkeltall 
og hendelser.  
 
Administrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune og i Aust-Agder fylkeskommune viste 
også til den tertialvise rapportering som gis til samferdselssjefene i fylkeskommunene 
iht. de årlige leveranseavtalene. De pekte også på at det er faste møter på administrativt 
nivå hvor det rapporteres på de mål som er satt for virksomheten i leveranse- og ramme-
avtalene.   
 
Vest-Agder fylkeskommune skriver også at AKT jevnlig informerer om sin virksomhet i 
ATP-samarbeidet for Kristiansandsregionen, hvor det er representasjon fra begge fylkes-
kommunene og samtlige kommuner i Knutepunkt Sørlandet. 
 
Eieroppfølging utover deltakelse på generalforsamling 
På spørsmålet om hvilken eieroppfølging som skjer utover deltagelse på general-
forsamling viser eierne til eiermøter og jevnlig kontakt med selskapets daglige leder og 
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styremedlemmer. Det vises for øvrig til svar over som er gitt på spørsmål knyttet til 
rapportering fra selskapet.  
 
Styremedlemmer – kriterier for utvelgelse, evaluering og valgkomite 
De tre siste spørsmålene til eiernes representanter i generalforsamlingen dreide seg om 
eierne har definert kriterier for valg og sammensetning av styret i selskapet, om det 
gjøres evalueringer av styret, og om eierne har vedtatt å ha valgkomite, eventuell felles 
valgkomite. 
 
Vest-Agder fylkeskommune svarer delvis ja til at det er definert kriterier for valg av 
styremedlemmer. «Styreleder hentes primært eksternt uten konkret tilhørighet til noen 
av eierne. Ellers en blanding av godt kvalifiserte både faglig og politisk tilhørighet». Også 
ordfører i Aust-Agder fylkeskommune viser til at det er angitt hvor mange politikere som 
skal inn fra hver eier. Ordfører i Kristiansand svarer at det ikke er definert kriterier 
utover de generelle føringer som ligger i eiernes separate overordnede eierskaps-
meldinger. Det er ingen formell samordning knyttet til valg av styret i selskapet.   
 
Eierrepresentantene fra Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand svarer at det ikke 
foretas planmessig eller koordinert evaluering av styret men at eierne diskuterer 
sammensetningen i forkant av generalforsamlingen. Målet er å få en god balanse ut fra 
regional tilhørighet, ekstern tilhørighet, kjønnsbalanse og generell kompetanse.   
 
Eierne har ikke en felles valgkomite. Den enkelte aksjonær drøfter kandidater i sine valg-
nemnder, samt at eierne i felleskap gjennomgår totalsammensetningen før valget formelt 
finner sted. Kristiansand viser til at de i sin nye eierskapsmelding anbefaler at man gjør 
bruk av felles valgkomite for å fremme kandidater til styrer for aksjeselskaper med flere 
eiere.  
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4.5 Revisjonens vurdering av eierstyringen 

4.5.1 Valg av selskapsform og motivasjon for eierskapet 

Revisjonen oppfatter at et sentralt argument for å organisere virksomheten i et eget 
administrasjonsselskap, utenfor Vest-Agder fylkeskommunes forvaltning, var å åpne for, 
Aust-Agder fylkeskommune og flere kommuner på Agder skulle kunne komme inn på 
eiersiden. En styrking av kollektivtilbud på tvers av fylkesgrensen var et sentralt mål.  
 
Ved opprettelsen av selskapet ble det i saksutredningen pekt på at eierne enklere kunne 
ta inn nye eiere i et AS enn for eksempel i et interkommunalt selskap (IKS). I et IKS må 
endringer i eierstruktur godkjennes i alle eierkommunenes kommunestyrer, mens det i 
et AS ikke er krav til tilsvarende godkjenningsprosess.  
 
I Vest-Agder fylkeskommunes eiermelding er det redegjort for at virksomhet med 
samfunnsansvarlig motivert eierskap kjennetegnes ved at; «driften kan være lovpålagt 
eller utgjør fylkeskommunale kjerneoppgaver. Motivet for virksomhetsdannelsen kan være 
å effektivisere tjenesteproduksjonen. En annen begrunnelse kan være at fylkeskommunen 
gjennom virksomheten totalt sett vil oppnå bedre samfunnsøkonomiske resultater. En tredje 
begrunnelse for det samfunnsansvarlige eierskapet kan være av mer regionalpolitisk 
karakter, at virksomhetsdannelsen kan bidra til å binde regionen tettere sammen og styrke 
regionens muligheter for å gjennomføre oppgaver i forhold til andre regioner. Virksomheter 
der fylkeskommunen er deleier er ofte motivert ut fra at man skal løse oppgaver sammen 
med andre». 
 
Revisjonen oppfatter at motivene knyttet til samfunnsansvarlig eierskap, kombinert med 
ønsket om å få inn flere kommuner og Aust-Agder fylkeskommune som eiere, har ligget 
til grunn for å opprette AKT som en selvstendig virksomhet. Aksjeselskapsform ble valgt 
da den ble ansett som den mest fleksible organiseringen med tanke på å ta inn flere 
kommuner på eiersiden. I aksjonæravtalen har eierne vedtatt at beslutning om å ta inn 
nye aksjonærer krever enstemmighet i selskapets generalforsamling. Eierkommunenes 
eierskapsmeldinger slår fast at kjøp og salg av aksjer i kommunale/ fylkeskommunale 
selskaper skal behandles i fylkesting og bystyre.29 Bestemmelsen i aksjonæravtalen, 
kombinert med vedtak i eierskapsmeldingene, medfører etter revisjonens oppfatning at 
endringer på eiersiden vil kreve like omfattende politisk behandling i eierkommunene 
som ved tilsvarende endringer i et IKS.  
 
Når aksjeselskapsmodellens «fristilling» ikke var et sentralt moment, slik det gjerne er 
hvis selskapet skal operere i et konkurransemarked, har det ikke vært like klart å se 
hvorfor aksjeselskapsformen ble valgt fremfor et IKS eller et interkommunalt samarbeid 
(et såkalte § 27-samarbeid), når en legger til grunn at man har større grad av politisk 
styring og kontroll i et IKS og i et § 27-selskap enn et i AS. Vest-Agder fylkeskommunes 
eierrepresentant (fylkesordføreren) trekker frem at dagens organisering er hensikts-
messig. Den gir eierinnflytelse samtidig som selskapet har nødvendig handlefrihet til å 
foreta justeringer og prioriteringer innenfor gjeldende tilskuddsrammer. 

                                                        
29

 I Vest-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding står det: «Fylkestinget fatter, som fylkeskommunens 
øverste organ, vedtak om etablering og avvikling av fylkeskommunale foretak, avgjør saker om deltakelse i 
interkommunale selskap, og er beslutningsorgan for saker om kjøp og salg av aksjer i aksjeselskap». 
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4.5.2 Fremtidig organisering 

Anbefalingene til eierstyring fra KS, og eiernes egne eierskapsmeldinger tar utgangs-
punkt i at; «selskapsorganisering og fristilling innebærer at eierne gir slipp på den 
tradisjonelle formen for forvaltningsstyring. Styring må skje i henhold til de rammer som 
følger av selskapslovgivningen. Selskapsdannelse reduserer dermed mulighetene for direkte 
politisk styring og kontroll.»30 Sett bort i fra stiftelser blir aksjeselskap gjerne vurdert som 
den mest «fristilte» selskapsformen, der eierstyring i henhold til aksjeloven skal skje 
gjennom vedtak i generalforsamlingen. Figuren under illustrerer styringsmulighetene en 
kommune/ fylkeskommune har avhengig av organiseringen av virksomheten.  
 
Kommunale organisasjonsformer - styring og politisk kontroll31 

 
 
I eiermeldingene anbefales det å etablere mål og forventninger til selskapene og 
prinsipper for eierstyring gjennom generell og selskapsspesifikke eierstrategier. Til 
sammen danner dette en styringsmodell og gir rammer som skal være førende for styrets 
arbeid.  
 
Etter revisjonens vurdering har eierne, som vi skal drøfte i dette kapitlet, detaljerte krav 
til leveranse og rapportering, og en tett oppfølging av virksomheten. Etter revisjonens 
vurdering minner fylkeskommunenes oppfølging av virksomheten, som skjer gjennom de 
årlige leveranseavtalene, om mål- og resultatstyringen en finner i en etatsstyringsmodell. 
Når selskapet skal utføre lovpålagte tjenester, og selskapet ikke skal operere i et 
konkurransemarked, er det grunn til å vurdere om valgt selskapsform er den mest 
hensiktsmessige. Etter revisjonens oppfatning gir imidlertid AS-modellen, som Vest-
Agder fylkeskommunes eierrepresentant påpeker, virksomheten en hensiktsmessig 
fristilling med rom for å fatte raske beslutninger. Dette kan være særlig nyttig i en tid der 

                                                        
30Kilde; Reviderte eierskapsmelding for Kristiansand kommune 2017 
31

 Figuren er hentet fra NIBR rapport 2016:18 «Folkevalgt lederskap og kommunal organisering». 
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det skjer en rivende teknologisk utvikling som legger føringer for hvordan et fremtidig 
kollektivtilbud kan organiseres.  
 
Ved å gå inn på eiersiden i AKT ønsket Kristiansand kommune, i tillegg til å være en 
tilrettelegger og planmyndighet, å ta direkte del i utviklingen av kollektivtilbud i 
Kristiansandsregionen. Kommunen ønsket å videreføre et vellykket ATP samarbeid. For å 
nå målsettinger knyttet til byutvikling og miljø, blant annet nedfelt i bymiljøavtalen med 
staten, er utviklingen innen kollektivtilbudet sentralt for Kristiansand kommune. 
Kristiansand kommune har en forholdsvis stor eierandel i selskapet (20 % av aksjene). 
Det årlige tilskuddet til virksomheten og styringssignalene gjenspeiler, etter revisjonens 
oppfatning, ikke kommunens eierandel sammenlignet med de andre eierne.32 En naturlig 
forklaring her er at det er fylkeskommunene som har ansvaret for kollektivtrafikken, og 
som dermed i all hovedsak finansierer virksomheten, og har den kortsiktige og den 
strategiske eieroppfølging av AKTs virksomhet.  
 
I forbindelse med at fylkeskommunene fra og med 2020 slås sammen bør eierne, etter 
revisjonens vurdering, foreta en ny helhetlig vurdering av hensiktsmessigheten ved å ha 
AKT organisert som et aksjeselskap. Etter revisjonens oppfatning vil sammenslåing av de 
to fylkeskommunene tilsi at det kanskje viktigste argumentet for selskapsdannelsen og 
valg av selskapsform, - utvikling av et helhetlig og godt kollektivtilbud på tvers av 
fylkesgrensene, bli redusert. Revisjonen oppfatter dessuten at det ikke f.t er noe sterkt 
ønske fra andre kommuner på Agder om å bli medeiere i selskapet. Revisjonens inntrykk 
er at fylkeskommunene, som per i dag har ansvaret for kollektivtrafikken, ønsker 
detaljert styring og oppfølging med virkemiddelbruken. Det er derfor viktig at man har 
en gjennomgang av om organisering av virksomhet som et aksjeselskap er den mest 
hensiktsmessige. Sammenslåing av fylkeskommunene, opprettelsen av nye Kristiansand 
kommune, og en teknologisk utvikling som blant annet åpner for nye måter å organisere 
og utføre kollektivtilbudet (for eksempel med selvkjørende «matebusser» og utvikling av 
persontilpasset kollektivtilbud), tilsier at eierne bør vurdere organiseringen av 
virksomheten. Sammenslåing av fylkeskommunene og behovet for tett eieroppfølging 
tilsier etter revisjonens oppfatning at eierne bør vurdere om organisering av AKT 
innenfor den nye fylkeskommunale forvaltningen er mest hensiktsmessig, samtidig som 
det legges til rette for at Kristiansand kommunes påvirkningsmulighet i utviklingen av 
kollektivtilbudet i regionen ivaretas gjennom andre organ.33 På den annen side tilsier 
eiernes tilfredshet med dagens organisering, og en rask teknologisk utvikling som åpner 
for nye måter å levere kollektivtjenester, at virksomheten bør beholde sin fristilling som 
gir rom for raske beslutninger og strategiske tilpasning til eiernes forventninger og ny 
teknologi. Revisjonen er av den oppfatning at dagens ledelse i AKT har god 
forvaltningskompetanse og forståelse for samhandling mellom fag og politikk. Dette 
medfører at AS-modellen synes å fungere godt. Samtidig må det understrekes at dette 
siste poenget blir personavhengig og ikke basert på en juridisk organisering. 
 
                                                        
32

 Tilskuddet fra Kristiansand kommune var på ca 4,3 mill. kr i 2016 og utgjorde ca 1,4 % av AKTs samlede 

tilskudd dette året. Sml samlet tilskudd side 16. 
33

 Dette kan skje gjennom samarbeidet i Areal- og transportutvalget i Kristiansandsregionen (ATP-utvalget). 

Ordførerne i Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune er medlemmer av utvalget, og utvalget har et 

sekretariat bestående av personer fra administrasjonen i Kristiansand kommune og fra Vest-Agder 

fylkeskommune. Utvalget har ansvar for areal – og transportpolitiske saker i Kristiansandsregionen, herunder å 

søke om, og følge opp avtaler med Staten om belønningsmidler og ny bymiljøavtale.    
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Endring i oppgavefordeling mellom fylkeskommunene og storkommuner kan imidlertid 
gi en helt ny situasjon etter 2020. Stortinget har (12.06.17) vedtatt lov som åpner for 
overføring av ansvar for kollektivtransport34 til storkommuner. Kommunene som ønsker 
å overta ansvaret må omfatte et område som utgjør en felles bolig-, arbeids- og 
serviceregion (geografisk funksjonelt område) og ha et tilstrekkelig markedsgrunnlag til 
å kunne gi befolkningen et ønsket kollektivtransporttilbud (jf Prop. 91 L 2016-2017). 
Revisjonen antar at nye Kristiansand kommune med ca 110 000 innbyggere oppfyller 
vilkårene. Det er også et vilkår at det inngås et samarbeid med fylkeskommunen om å 
sikre et helhetlig kollektivtilbud i hele fylket. Fylkeskommunen skal fremdeles ha 
ansvaret for drift og kjøp av transporttjenester og tildeling av løyver i den øvrige delen av 
fylket, og for ruter som krysser grensen mellom kommunen og øvrige kommuner i fylket  
(jf Prop. 91 L 2016-2017). Dersom Kristiansand kommune overtar ansvaret for 
kollektivtransporten vil en igjen få en situasjon, der flere juridiske enheter har ansvar for 
kollektivtrafikken i fylket, og der samarbeidet dermed kan løses gjennom et felles 
administrasjonsselskap som AKT. Etter revisjonens vurdering bør fellesnemda for nye 
Kristiansand kommune, eventuelt i samråde med de andre eierne i AKT, starte arbeidet 
med en vurdering av fremtidig organisering av kollektivløsningen i den nye kommunen.  
  

4.5.3 Selskapsformens betydning for merverdiavgiftskravet fra Skatt Sør 

Etter revisjonens oppfatning ville ikke valg av selskapsform, om AKT ble etablert som et 
IKS eller AS, hatt noe innvirkning på kravet fra Skatt Sør om etterberegning av utgående 
merverdiavgift for perioden 2008–2014. Som omtalt i punkt 3.1.4 la Skatt Sør dommen i 
Borgarting lagmannsrett til grunn for kravet. Borgarting lagmannsrett kom frem til at 
Vestviken Kollektivtrafikk AS driver avgiftspliktig omsetning. Revisjonens vurdering er at 
også et IKS ut fra denne vurderingen vil drive avgiftspliktig omsetning, da det er 
aktiviteten som bestemmer avgiftsplikten, ikke organisasjonsformen. Det som har skapt 
usikkerhet i merverdiavgiftssaken er i hvilken grad AKT kan utfakturere en etter-
beregning av merverdiavgiften til Vest-Agder fylkeskommune og kommunene som har 
kjøpt tjenester fra AKT (og at disse mottar kompensasjon for den etterberegnede 
avgiften), jf. omtalen i punkt 3.1.4. Under «normal» drift har merverdiavgiftskravet ikke 
noen direkte økonomisk betydning for selskapet eller eierne. Fylkeskommunene og 
kommunene vil få kompensert merverdiavgiften de betaler til AKT, som AKT må betale til 
staten. De økonomiske konsekvensene for selskapet og eierne av at AKT må betale 
utgående merverdiavgift er derfor, etter revisjonens vurdering, i seg selv ikke et 
argument for eller i mot å foreta eventuelle endringer i organisering av virksomheten.  
 

4.5.4 Mål og forventninger til virksomheten utover det som ligger i 
eierskapsmeldinger 

Revisjonens vurdering er at alle de tre eierne gjennom vedtektene og aksjonæravtalen 
har klare mål og forventninger til virksomheten.  
 
Alle de tre eierne har vedtatt eierskapsmeldinger og/eller strategier for eierskap der 
prinsippene for eierskap er beskrevet. Fylkeskommunene, som har ansvaret for 
kollektivtilbudet, har i tillegg til eierskapsmeldingene, i samsvar med anbefalingene fra 

                                                        
34

 Jf jf. Prop. 91 L (2016-2017) og Innst. 376 L (2016-2017) 
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KS en «klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap» i AKT. De har utarbeidet langsiktige mål 
og delmål og årlige leveransekrav til selskapet. Revisjonens inntrykk er at 
fylkeskommunene har en aktiv oppfølging av sine eierinteresser, i samsvar med 
anbefalinger fra KS.  
 
Ut fra beskrivelse av mål og strategi for kollektivtilbudet i «Plan for kollektivtransporten i 
Vest-Agder 2015–2020», og konkrete leveringsmål i budsjett og ytelsesavtaler mellom 
fylkeskommunene og selskapet, er revisjonen vurdering at eierne (fylkeskommunene) 
har klare mål og forventninger til selskapet. Styreleder for AKT og daglig leder bekrefter 
dette inntrykket. De opplever å ha aktive eiere som viser interesse for virksomheten og 
som angir klare leveransekrav med tilhørende krav til rapportering.  
 
Fylkeskommunene ber om rapportering utover den lovpålagte rapporteringen til 
generalforsamlingen.  I tillegg til mål og forventninger uttrykt i skriftlige dokumenter har 
eierne eiermøter på politisk nivå og på administrativt nivå. (De administrative eier-
møtene, mellom den enkelte fylkeskommune og selskapet, er regulert i budsjett og 
ytelsesavtalene mellom fylkeskommunene og selskapet). I eiermøter informeres eierne 
om utfordringer virksomheten står overfor. Merverdiavgiftssaken og valg av drivstoff-
løsninger i pågående anbudsprosesser er eksempel på tema som drøftes med alle de tre 
eierne i eiermøter.35 Eierne uttrykker også at de får god orientering gjennom 
rapportering og dialog med selskapets ledelse i politiske organ og i eiermøter. Dette gir 
også eierne god kjennskap til virksomheten og dermed et godt grunnlag for tett og aktiv 
oppfølging av virksomheten.  
 
Revisjonens vurdering er at eierne, ved fylkeskommunene som har ansvaret for kollektiv-
tjenestene, har styringsdokument, strategier og rutiner for eierstyring av AKT, utover det 
som ligger i eierskapsmeldingene. I del 4.3 foran har revisjonen omtalt fylkes-
kommunenes strategier, rammeavtaler og leveranseavtaler for kollektivtrafikken. 
Fylkeskommunenes overordnede målsettinger for kollektivtilbudet, omtalt blant annet i 
«Regional transportplan 2015-2027», bygger på nasjonal målsetting om at veksten i 
persontrafikken i byområdene skal dekkes av kollektivtransport, sykkel og gange. Vest-Agder 
fylkeskommunes mål og strategi for kollektivtrafikken, omtalt i «Plan for kollektiv-
transporten i Vest-Agder 2015 – 2020», bygger på disse overordnede målene. Planen er 
fylkeskommunens overordnede styringsdokument overfor AKT for perioden.  
  
Begge fylkeskommunene har leveranseavtaler knyttet til de årlige overføringene til 
selskapet hvor forventninger til selskapets leveranser, deltakelse i ulike utvalg, og krav til 
rapportering og møter med eierne er angitt (jf. omtalen i punkt 4.3.3 og 4.3.4 foran).   
 
Revisjonens vurdering er at fylkeskommunene har en aktiv og tett oppfølging av eier-
skapet i selskapet. Forventninger til selskapets strategiske utvikling, knyttet til rute-
tilbud, busstyper, fremtidig valg av drivstoff osv er angitt. Fylkeskommunene har 
utarbeidet rutiner for møter (på administrativt nivå) og rapportering fra selskapet i 
tillegg til den rapportering som skjer til generalforsamlingen.  
 

                                                        
35

 Høsten 2016 ba styret om et eiermøte der pågående anbud om busstjenester i Kristiansandsregionen og valg av 

drivstoffløsninger var tema. 
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Selskapets ledelse opplever at eierne er aktive og engasjerte og at de har en god styrings-
dialog. Eierne ber om faglige råd og involverer selskapet i eiers strategiutvikling knyttet 
til fremtidig kollektivtilbud. Eiers uttrykte langsiktige mål og forventninger, sammen med 
årlige leveranseavtaler gir klare føringer for selskapets strategiske utvikling og rammer 
for den årlige virksomheten. Klare og tydelige krav til leveranser fra fylkeskommunene, 
og god dialog med eierne, bidrar til trygghet i forhold til veivalg i virksomheten.   
 
Revisjonen oppfatter at eier, ved fylkeskommunene, gjennom rammetildelingen, med 
tilhørende krav til tjenester og rapportering innenfor den enkelte eiers geografiske 
område, har en tett og aktiv oppfølging av virksomheten i samsvar med aksjonæravtalen.  
 

4.5.5 Er eieroppfølgingen i samsvar med krav i aksjeloven? 

Vedtektene 
Etter revisjonens oppfatning er vedtektene i samsvar med minstekrav til vedtekter i 
aksjelovens § 2-2. De inneholder selskapets navn, kommune hvor selskapet har 
forretningskontor, selskapets virksomhet er omtalt og aksjekapitalens størrelse og 
pålydende er angitt. I vedtektene er det også, i samsvar med § 2-2, andre ledd, angitt at 
ved eventuelt opphør skal eventuelle midler tilfalle kollektivtrafikken i Aust- og Vest-
Agder fylke.  
 
I aksjelovens § 6-4, om ansattes rett til å velge styremedlemmer, står det; «Når et selskap 
med flere enn 30 ansatte ikke har bedriftsforsamling kan et flertall av de ansatte kreve at 
ett styremedlem og en observatør velges av og blant de ansatte». Iht. årsrapporten for 
2016 har AKT 34 ansatte, noe som er tilstrekkelig for å kunne kreve et styremedlem.  
 
Fra protokollen fra generalforsamlingen i 2016 fremgår det at eierorganet, etter forslag 
fra styret, vedtok å utvide antall styremedlemmer med ett medlem fra de ansatte i 
selskapet. Revisjonen oppfatter det slik at de ansatte har krevd sin rett iht. aksjelovens 
§ 6-4.36 

Aksjonæravtalen regulerer forholdet mellom aksjonærene. Mens vedtektene må 
registreres i Foretaksregisteret og er tilgjengelige for enhver, har ikke aksjonæravtalen 
selskapsrettslig virkning.37 Aksjonæravtalen kan gi utdypende bestemmelser og føringer 
utover det som ligger i aksjeloven og vedtektene. I aksjonæravtalen for AKT er for 
eksempel valg av styremedlemmer og ansattes rettighet i styret utdypet i forhold til det 
som ligger i vedtektene. Avtalen inneholder også utdypende bestemmelser knyttet til 
beslutninger i styret og generalforsamlingen og om kapitalforhold og økonomisk 
tilskudd. 

                                                        
36

 Styret består av 8 medlemmer medregnet de ansattes medlem i styret. I vedtektene er det angitt at styret skal 

bestå av 5-9 medlemmer, noe som tilsier at ansattes inntreden ikke medfører behov for endring av vedtektene.  
37 «Den grunnleggende forskjell mellom vedtekter og aksjonæravtaler, er at vedtektene regulerer 
selskapets rettsforhold, mens aksjonæravtalen bare regulerer utøvelsen av aksjonærrettigheter. 
Aksjonæravtalen har som sådan normalt ingen selskapsrettslig virkning og faller i utgangspunktet utenfor 
selskapslovgivningens ramme. Avtalen skaper et kontraktsforhold mellom avtalepartene og må vurderes 
på bakgrunn av den alminnelige kontraktsrett. Dette innebærer at aksjonæravtalen bare binder de 
aksjonærene som er part i avtalen. Selskapets vedtekter er imidlertid bindende både for selskapets 
aksjonærer, for selskapsorganene og utenforstående», jf. Advokat Trond-Erik Andersen i fagartikkel på 
nettsiden Lederkilden.no 
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Dersom det oppstår uoverstemmelser mellom aksjonæravtalen og vedtektene skal 
aksjonæravtalen, Iht. punkt 9.1 i aksjonæravtalen, ha forrang. Dette synes å være i sam-
svar med alminnelig rettsoppfatning.38 
 
Generalforsamling 
Revisjonens vurdering er at aksjelovens bestemmelser knyttet til innkalling og gjennom-
føring av generalforsamling i all hovedsak er fulgt opp. Styret har sendt ut innkalling til 
ordinær generalforsamling, i 2016 ble generalforsamlingen avholdt 24. mai. I samsvar 
med aksjelovens § 5-5, (ordinær generalforsamling) ble årsregnskapet og styrets 
årsberetning for 2015, herunder disponering av årets resultat lagt frem til godkjenning.  
 
I samsvar med vedtektene for AKT valgte generalforsamlingen styret og i samsvar med 
aksjonæravtalen skjer valg av styret for to år av gangen.  
 
I aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier 
alle aksjer skal kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor, etter 
kommuneloven § 80, varsles og de har rett til å være tilstede på selskapets general-
forsamling. Revisjonen kan ikke se at vi har mottatt innkalling (blitt varslet) om 
generalforsamlingen i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven. Det er styret for 
selskapet som har plikt til å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i general-
forsamling.39   
 
Eierstyring versus selskapsledelse 
Revisjonen har vurdert om eiernes detaljerte leveranseavtale med tilhørende krav til 
rapportering er i samsvar med aksjelovens bestemmelser, og intensjonen med å 
organisere virksomheten i et AS. Etter aksjeloven skal eierstyringen av et aksjeselskap 
skje gjennom generalforsamlingen. Figuren illustrer dette: 

 

                                                        
38 «Den alminnelige oppfatning i dag heller i retning av at hvis vedtektene og avtalen ikke stemmer overens, 
går avtalen foran i det innbyrdes forholdet mellom avtalepartene» jf. Advokat Trond-Erik Andersen i 

fagartikkel på nettsiden Lederkilden.no. 
39

 Kilde: Bråthen, Frydenberg, Rogndokken; «Tilsyn og revisjon i kommunal sektor» 
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Aksjeloven inneholder som et minimumskrav at det skal utarbeides vedtekter der 
selskapets virksomhet (formålet) skal angis. Det er ingenting i veien for at eierne kan gi 
mer detaljerte styringssignaler og inngå avtaler som binder selskapets styre og 
virksomhet. I samsvar med anbefalinger fra KS vil eierne gjennom vedtektene, 
aksjonæravtaler og andre styringsdokumenter kunne ha en aktiv eierstyring innenfor 
aksjelovens rammer.  
 
Revisjonen har bedt om innspill fra KS på hvor grensene er for aktivt og detaljert 
eierstyring før en beveger seg inn på styrets ansvar – å lede selskapet. KS Konsulent40  
har svart at de ofte ser at eierne bedriver instruksjon av styret og på et detaljeringsnivå 
som hører inn under selskapsledelsen og ikke under eierstyringen. KS peker på at det kan 
være en utfordring å finne balansen mellom eierstyring og selskapsledelse. Det er et 
spørsmål om å skille ulike roller. Eierstyring og selskapsledelse kan også være 
situasjonsbestemt. KS ser at eierne noen ganger griper for sterkt inn i selskapsledelsen 
fordi det er situasjoner som er svært viktig for eier. De peker på at dette oftest skjer der 
eier bruker selskapet for å utføre kommunale/fylkeskommunale tjenester som like 
gjerne kunne ha vært organisert i egen kommune.  Rolleblandingen er nok sjeldnere når 
selskapene driver forretningsmessig virksomhet, og ikke kommunale tjenester. 
 
I aksjonæravtalen for AKT punkt 6.6 står det at «Endelig tildeling fra den enkelte aksjonær 
skal benyttes til oppfyllelse av virksomhetens formål, herunder de fullmakter og krav som 
fremkommer av det årlige tildelingsbrevet fra Aksjonæren, innenfor dennes geografiske 
område». Revisjonens vurdering er at den administrative oppfølging av de krav til 
leveranser og rapportering som ligger i ramme- og leveranseavtalene er i samsvar med 
aksjonæravtalen. Revisjonen oppfatter at oppfølgingen er knyttet til eiernes bestilling, til 
selskapets leveranser, og ikke direkte til styringen av virksomheter.  Revisjonen kan 
dermed ikke si at eiernes oppfølging er i strid med aksjelovens bestemmelser om 
selskapsledelse. Revisjonen oppfatter imidlertid at eierstyringen legger klare føringer og 
rammer for styrets handlingsrom.  
 
Revisjonen mener, som KS påpeker, at det er viktig med klar rolledeling for å unngå at 
eier i en slik situasjon ikke bedriver selskapsledelse. Ledelse og kontroll med 
virksomheten er styrets ansvar.  
 
I avsnitt 4.5.4 foran har revisjonen vurdert det som positivt for eierne og for selskapet at 
eieren har en aktiv oppfølging av sine eierinteresser. Engasjerte eiere med klare mål for 
eierskapet skaper engasjement og gir grunnlag for en effektiv og trygg styring av 
virksomheten. I henhold til innspill fra KS er risikoen ved detaljert eieroppfølging at 
eierne kan bedrive selskapsledelse som fratar styret dets rolle og ansvar. Eierstyringen 
som går over til å bli selskapsledelse er i ikke i samsvar med aksjelovens rammer for 
selskapsledelse, og i strid med intensjonen med å organisere virksomheten i en fristilt 
selskapsform. Som vi har drøftet foran er revisjonens vurdering at styringsbehovet synes 
å være så stort at eierne, i forbindelse med sammenslåing av fylkeskommunene, bør ha 
dette aspektet med i vurderingen av om virksomheten fortsatt skal organiseres som et 
AS.  
 

                                                        
40

 Ved Seniorrådgiver Arild Sørum Stana 
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4.5.6 Valg av eierrepresentanter og styremedlemmer   

Eierorganet (generalforsamlingen) 
KS anbefaler å oppnevne sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i 
eierorganet. Etter revisjonens oppfatning har eierne ved å utpeke sine fylkesordførere og 
ordfører som representanter til generalforsamlingen fulgt anbefalingen fra KS, og handlet 
i samsvar med sine egne eierskapsmeldinger.  
 
Valg av styremedlemmer 
Gjennom valg av styre har eier i generalforsamlingen delegert ansvaret for driften av 
selskapet frem til neste generalforsamling. I faglitteratur om eierstyring og 
selskapsledelse41 drøftes spørsmålet om hva som er hensikten med å velge et styre når 
eierne har generalforsamling - hvorfor ikke bare styre virksomheten selv? Ved siden av at 
det følger av aksjeloven, pekes det gjerne på at hensikten er at «styret kan skape verdier 
som eier ikke greier selv». Tanken er at eierne kan velge et styre med kompetanse til å 
forvalte selskapets verdier som eierne ikke besitter selv.  
 
Staten peker i sin eierskapsmelding (St. meld. 27) på at forventningene til at styrene skal 
ta en aktiv rolle for å kunne skape merverdi for organisasjonen er økende. Gode styrer, 
som fungerer som en effektiv sparringspartner og utfordrer ledelsen, blir en stadig 
viktigere komponent i et veldrevet selskap. 
 
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har42 påpekt at kompetanse og erfaring, 
særlig hos styreleder, er viktig for at styrene skal utøve en aktiv ledelse. Svakt fokus på 
kompetanse og erfaring som kriterium for utvelgelse av styremedlemmer kan bidra til at 
forvaltningen av selskapets verdier overlates fullt til selskapets daglige leder. Dette 
gjelder særlig dersom styreleder har svak kompetanse (NIBR). 
 
Etter revisjonens vurdering er generalforsamlingens valg av styreleder i AKT i samsvar 
med anbefalingene fra NIBR. Leder i styret har høy kompetanse, omfattende styre-
erfaring og god kjennskap til offentlig forvaltning. Hun er ikke valgt blant de styre-
medlemmene som hver av eierne selv har «utpekt». Revisjonen har for øvrig ikke vurdert 
kompetansen til styremedlemmene som hver av eierne har utpekt.  
 
Alle de fem styremedlemmene som, i samsvar med aksjonæravtalen punkt 3.1 er utpekt 
av eierne, er også folkevalgte representanter i sine respektive fylkesting og bystyre. Sett i 
lys av at AKT er et administrasjonsselskap med et klart definert mål knyttet til eiernes 
ansvar for å levere kollektivtilbud og skoleskyss, så er tung eierrepresentasjon i styret 
ikke uvanlig. I Vest-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding fra 2010 står det at «For 
virksomheter hvor det samfunnspolitisk formål er det viktigste, kan engasjement og faglig 
innsikt være viktigere. Politikere bidrar som styremedlemmer til demokratisk legitimitet i 
virksomhetene, samtidig som de ofte besitter erfaringer som styrker styrets og 
virksomhetens arbeid».  
 
I «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» anbefaler KS eierne å velge 
et styre som «gjenspeile og representerer selskapets behov og bør ha forskjellig og 

                                                        
41

 Kilde; Bøhren (2011) 
42

 I rapporten; Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap fra 2015 
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supplerende kompetanse innen økonomi, organisasjon og om markedet som selskapet 
opererer i. Videre bør styret inneha faglig innsikt og ha en interesse for selskapets 
formål». KS skriver videre at «kommunen må selv definere hva slags kompetanse og 
kapasitet som forventes av styremedlemmene».  Etter revisjonens vurdering bør eierne 
legge vekt på å velge styremedlemmer med relevant kompetanse, og ikke la forhold som 
politisk tilhørighet avgjøre styrevalg. Politisk erfaring kan imidlertid være nyttig 
kompetanse i et bredt sammensatt styre.43 
 
Eierrepresentant og styremedlem 
For inneværende periode (2016–2018) har generalforsamlingen valgt Tellef Inge 
Mørland fylkesordfører for Aust-Agder fylkeskommune som et av styremedlemmene fra 
Aust-Agder fylkeskommune.44 Fylkesordføreren representerer også fylkeskommunen i 
generalforsamlingen. (I forrige periode var fylkesordfører i Vest-Agder fylkeskommune 
styremedlem ved siden av å være fylkeskommunens representant i eierorganet).  
 
Å velge en eierrepresentant som styremedlem er ikke i strid med aksjelovens 
bestemmelser.  Bestemmelser om inhabilitet for representanter i en generalforsamling 
(aksjeloven § 5-3) er på generelt grunnlag ikke til hinder for at en aksjeeier kan delta i 
behandlingen av saker som en, som styremedlem, har vært med å utarbeide. «Her 
foreligger det i utgangspunktet bare inhabilitet i saker om det skal reises søksmål, eller 
rettes ansvar mot vedkommende aksjonær, eller mot andre hvor vedkommende aksjonær 
har en betydelig interesse i saken som kan være stridende mot selskapets. Det vil nok også 
foreligge inhabilitet i forbindelse med avgjørelser i generalforsamlingen som kan forhindre 
at selskapet gjør gjeldende ansvar eller søksmål mot vedkommende».45 Etter revisjonens 
vurdering er imidlertid et slikt valg ikke i samsvar med anbefalinger fra KS og eiernes 
egne eierskapsmeldinger. KS har skjerpet sin anbefaling på dette punktet fra at en 
kommune/fylkeskommune som en regel; «kritisk vurderer bruken av ledende politikere i 
selskapsstyrene», til å si at; «ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper.»46  
Vest-Agder fylkeskommunes skriver i sin eierskapsmelding (punkt 5.3.3 Habilitet); 
«Kontrollfunksjonen kan gi folkevalgte utfordringer med å skille rollene når de som fylkes-
tingsmedlem er satt til å ha en kontrollfunksjon overfor selskapet de er styremedlem i og 
lojal overfor. Uklarhet om habilitet kan bidra til å svekke virksomhetens og fylkes-
kommunens omdømme.» 
 
I saksfremlegget til fylkestingets behandling (14.02.17) av Aust-Agder fylkeskommunes 
eierstrategi er målsettinger for et klart organisatorisk skille mellom det politiske og 
administrative apparat drøftet. Spørsmålet om habilitet knyttet til utnevnelsen av 
politikere til styrer i selskaper er ikke nærmere behandlet i eierskapsmelding.  
  
I Kristiansand kommunes nye eierskapsmelding (vedtatt i bystyret 31.05.17) heter det; 
«For å unngå uheldig rolleblanding anbefales det som hovedregel at faste medlemmer av 
kommunalutvalget ikke sitter i styrer for kommunale heleide aksjeselskaper. Som eierorgan 
                                                        
43

 Jf Kristiansand kommune eierskapsmelding 2017. 
44

 Tellef Inge Mørland har med virkning fra 25. oktober fått innvilget fritak fra sine fylkeskommunale verv (sak 

17/63 i fylkestinget 24.10.17). Aust-Agder fylkeskommunen har valgt ny fylkesordfører som (revisjonen 

forutsetter) vil gå inn som ny eierrepresentant for Aust-Agder fylkeskommune i generalforsamlingen for AKT. 

Tellef Inge Mørland har ikke bedt om å bli skiftet ut som styremedlem i AKT.  
45 Kilde; Advokat John Sveinsvold Jusstorget 23.06.04. 
46 Anbefaling 15 i KS «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» 2015 



41/18 Oppfølging av selskapskontroll i Agder kollektivtrafikk AS - 17/00786-16 Oppfølging av selskapskontroll i Agder kollektivtrafikk AS : Selskapskontrollrapport AKT AS 05.02.18

                                                         Agder Kommunerevisjon IKS

 

  Side 46 av 66
   

bør kommunalutvalget være helt uavhengig til å behandle saker, velge, og avsette styrer for 
de kommunalt heleide aksjeselskapene. En god eieroppfølging, der virksomheten vurderes 
opp mot eiers mål og forventninger, ivaretas best dersom det ikke kan stilles spørsmål ved 
uavhengigheten til eierorganets medlemmer».  
 
I generalforsamlingen har hver eier bare én representant. Av hensyn til å sikre inn-
byggerne i de enkelte eierkommunene tillit til at deres ene representant ivaretar 
ansvaret for kontroll og oppfølging av virksomheten på en god og uavhengig måte, mener 
revisjonen at medlem av generalforsamlingen ikke samtidig bør velges som styremedlem 
i selskapet.  
 

4.5.7 Samhandlingen mellom eierne i eierstyringen 

Eierne har aksjonæravtale som regulerer forholdet mellom aksjonærene. Aksjonær-
avtalen gir bestemmelser utover det som står i vedtektene blant annet knyttet til valg av 
styremedlemmer, vedtak som krever enstemmighet i generalforsamlingen og 
rapportering til den enkelte eier.   
 
På eiermøter deltar eierne sammen. Eierrepresentantene opplyser også at de i 
forbindelse med valg av styret gjennomgår totalsammensetningen med de øvrige eierne 
før valget formelt finner sted.  Det opplyses også at det ikke gjennomføres planmessig 
styreevaluering, «men ved hvert valg drøftes sammensetningen mellom eierne med tanke 
på å få en god balanse utfra kompetanse, regional tilhørighet, ekstern tilhørighet, 
kjønnsbalanse samt generell egnethet», jf. tilbakemelding fra fylkesordfører i Vest-Agder 
fylkeskommune. 
 
Sentralt i aksjonæravtalen er også punktene som regulerer kapitalforhold og økonomisk 
tilskudd fra eierne. Her heter det at endelig tildeling fra den enkelte aksjonær skal 
benyttes til oppfyllelse av virksomhetens formål, herunder de fullmakter og krav som 
fremkommer av det årlige tildelingsbrevet fra aksjonæren, innenfor dennes geografiske 
område.  
 
Valgkomite 
I Kristiansand kommunes nye eierskapsmelding heter det: «KS og Norsk utvalg for 
eierstyring og selskapsledelse (NUES47) anbefaler bruk av valgkomite og at dette bør 
vedtektsfestes. Kompetente valgkomiteer med retningslinjer for arbeidet kan bidra til 
ryddige og gode prosesser med å vurdere og fremme egnede kandidater til de enkelte 
styrene. Det bør vedtektsfestes for alle interkommunale selskaper at representantskapene 
velger valgkomite. Det bør vedtektsfestes at deleide aksjeselskaper skal ha valgkomite. Det 
bør utarbeides egne instrukser for valgkomiteene der ansvaret for å fremme forslag til 
kompetente styrekandidater fremgår».  
 
Revisjonen anbefaler at eierne i AKT bør følge opp denne anbefalingen og opprette en 
felles valgkomité for valg av styremedlemmer til AKT. Valgkomiteene vil, i større grad 

                                                        
47 NUES består av: Den norske Revisorforening, Eierforum, Finans Norge, Oslo Børs, NHO, aksjonær-
foreningen i Norge, Norske Finansanalytikeres Forening, Pensjonskasseforeningen, Verdipapirfondenes 
forening 
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enn det som skjer i dag, kunne vurdere kandidater fra de tre eiere i sammenheng for å 
sikre en samlet kjønnsbalanse og kompetansemessig sammensetning som er til det beste 
for selskapet. En felles valgkomité vil også kunne fremme forslag til eksterne 
styremedlemmer, samt forslag til hvem som bør være styreleder og nestleder. En 
valgkomite bør ha kontakt med eierne og styret i sin vurdering av behov for 
styrekompetanse. 
   

4.5.8 Eierstyring – oppsummering av revisjonens vurdering 

Revisjonen har fått forståelse av at AKT ble etablert som et administrasjonsselskap, 
utenfor Vest-Agder fylkeskommunes forvaltning, for å kunne åpne for flere eiere. Målet 
var blant annet å styrke kollektivtilbud på tvers av fylkesgrensen. Aksjeselskapsformen 
ble valgt fordi den var best egnet ved eventuelt inntreden av nye eiere. Det er kun Aust-
Agder fylkeskommune som er kommet inn på eiersiden etter at selskapet ble etablert.  
 
Revisjonens vurdering er at eierne, ved fylkeskommunene, har styringsdokument,  
strategier og rutiner for eierstyring av AKT, utover det som ligger i eierskapsmeldingene. 
I samsvar med aksjonæravtalen utarbeides det årlige leveranseavtaler mellom de to 
fylkeskommunene og AKT. I samsvar med avtalene rapporterer AKT tertialvis og det 
avholdes månedlige oppfølgingsmøter med de to eierne. Revisjonens inntrykk er at 
eierne har en aktiv eieroppfølging av AKT der det er fokus på at selskapet leverer i 
samsvar med den årlige «bestillingen». Revisjonens inntrykk er at klare strategiske mål 
og bestillinger fra eierne bidrar til å skape trygghet og en effektiv drift av virksomheten.   
 
Revisjonen mener behovet for tett eieroppfølging tilsier at eierne i forbindelse med 
sammenslåing av fylkeskommunene bør vurdere hensiktsmessighet av å ha AKT 
organisert som et AS. Bruk av informasjonsteknologi, nye miljøvennlige energikilde som 
åpner for helt nye måter å tilby kollektivtjenester, tilsier at det er hensiktsmessig at 
virksomheten er organisert med en stor grad av frihet til å foreta raske beslutninger og 
tilpasninger i marked som er i rivende utvikling.  
 
Etter revisjonens vurdering er for øvrig eierstyringen i samsvar med kravene i aksje-
loven. Generalforsamlingens valg av styremedlemmer er i samsvar med aksjelovens 
bestemmelser. Revisjonen mener imidlertid at det er uheldig, med hensyn til å sikre 
eierrepresentantenes uavhengighet, at Aust-Agder fylkeskommunes eierrepresentant i 
generalforsamlingen48 også har vært valgt som styremedlem. Etter revisjonens 
vurdering, og i samsvar med anbefalinger i ny eierskapsmelding fra Kristiansand 
kommune, bør ikke medlemmer av generalforsamlingen velges som styremedlemmer.   
 
Eierne har i dag ikke valgkomite. I samsvar med anbefalinger fra KS er revisjonens 
vurdering at eierne bør vurdere å velge en felles valgkomite. Valgkomite vil kunne styrke 
arbeidet med å sette sammen et styre med god kjønnsbalanse og variert og god 
kompetanse for å lede virksomheten.  
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 Fra 25. oktober 2017 vil fylkeskommunens eierrepresentant (ny fylkesordføreren) ikke sitte som styremedlem i 

AKT. 
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5 Utøvelse av virksomheten  
I dette kapitlet vil revisjonen drøfte om virksomheten i AKT utøves i samsvar med 
gjeldende lover og regler og innenfor de rammer som er gitt i vedtekter og eiers styrings-
signal. Innledningsvis omtales rammer for virksomheten og krav og anbefalinger til styrets 

kontroll- og forvaltningsansvar. Vi vil så omtale styrets forvaltning av virksomhetene basert på 

informasjon fra møte med styreleder. Revisjonens vurdering av om virksomhetene utøves i 

samsvar med lover og innenfor de rammer som er gitt i vedtekter og krav fra eier følger i del 

5.3. 

5.1 Rammer for styrets oppfølging av virksomheten  

Det følger av aksjelovens § 6-1 at selskapet skal ha et styre med ett eller flere 
medlemmer.  
Styrets forvaltnings- og tilsynsansvar er gitt i aksjelovens §§ 6-12 og 6-13; 
 Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. 
 Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets 

virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. 
 Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at 

dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 
 Styret kan iverksette undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine opp-

gaver.  
 Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. 
 Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse. 
 
På vegne av eierne har styret ansvaret for forvaltningen av selskapet. Styret skal sørge 
for en forsvarlig organisering av virksomheten og gi overordnede rammer for 
virksomheten i form av målsettinger, strategiske planer og budsjett. Styret har ansvaret 
for all ledelse av selskapet og gjør det gjennom å ansette en daglig leder som får ansvaret 
for den daglige driften av virksomheten. Styret har også ansvaret for kontroll av, og tilsyn 
med den daglige ledelsen av selskapets virksomhet. 
 
Det er eiernes ansvar å velge et styre med nødvendige kompetanse for å nå selskapets 
mål. I kap 4.5.6 har revisjonen drøftet eiernes valg av styret til AKT.  KS anbefaler at eier 
også ber styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med 
selskapet. KS anbefaler flere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse, herunder at 
styret; 
 Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern 

ansvars- og oppgavefordeling. 
 Foretar en egenevaluering hvert år. 
 Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring 

om ansvar, oppgaver og rollefordeling. 
 Gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver. 
 Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og 

gjennomføring. 
 Gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport. 
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KS anbefaler videre at eierne bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, 
etiske retningslinjer for selskapsdriften. 
De enkelte eierne har i sine eierskapsmeldinger (omtalt i kap. 4.2) anbefalinger til styrets 
arbeid i samsvar med KS sine anbefalinger. I Vest-Agder fylkeskommunes retningslinjer 
for styrets arbeid heter det blant annet at styret skal utarbeide instruks for styrets 
arbeid. Styret skal klargjøre virksomhetens verdigrunnlag og i samsvar med dette 
utforme etiske retningslinjer. Styret skal fastsette en årlig plan for arbeidet sitt og det bør 
evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig. Tilsvarende anbefalinger inngår også i 
revidert eierskapsmelding (punkt 2.6) for Kristiansand kommune.    
 
I AKT har de ansatte, i samsvar med aksjelovens § 6-4, ett medlem i styret. Når de ansatte 
har representasjon i styret skal styret etter aksjelovens § 6-23 fastsette en styreinstruks 
som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling i selskapet. «Instruksen skal 
blant annet inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles og daglig leders 
arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også inneholde regler for 
innkalling og møtebehandling». 
 
Revisjonen har i kapittel 3 redegjort for at AKT, som et offentlige eid aksjeselskap, også er 
pålagt å følge offentlighetsloven, forvaltningsloven og lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser. Det er styrets ansvar å påse at virksomheten drives i samsvar med krav i lov 
og forskrift som gjelder for selskapet.  
 
I tillegg har eierne gjennom de årlige leveranseavtalene stilt krav til virksomhetens 
tjenesteproduksjon og rapportering som styret er pålagt å følge opp.    
 

5.2 Styrets forvaltning, tilsyn og kontroll med virksomheten    
Revisjonen har innhentet informasjon om styrets arbeid gjennom blant annet å lese 
strategiplan 2017-2030, styrets årsmelding (2015 og 2016), årsrapport for 2015 og 
2016, protokoller fra styremøtene, og gjennom samtale med eierne (ved Aust-Agder 
fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune), daglig leder i selskapet og styreleder.  
 

5.2.1 Instrukser og retningslinjer for styret og daglig leder 

Styreleder opplyser at hun tar initiativ til å planlegge og evaluere styrets arbeid og 
arbeidsform. Styreleder har tatt initiativ til at styret skal få innføring og kunnskap om 
AKTs virksomhet.  
 
På spørsmål om styret har vurdert egen kompetanse gir styreleder uttrykk for at hun har 
fokus på at styret må fungere godt som et kollegium og at det er viktig at styre-
medlemmene har god informasjon om virksomheten de er satt til lede. Hun forutsetter at 
eierne selv har vurdert styrerepresentantenes egnethet, og at de velger styremedlemmer 
med ønsket kompetanse til å ivareta eiernes mål for virksomheten.  
 
Styreinstruks 
Styret har vedtatt en styreinstruks som beskriver styrets ansvar og arbeidsområder. 
Instruksen angir hva som inngår i styrets overordnede forvaltnings- og tilsynsansvar, 
samt ansvar for regelmessig å vurdere selskapets egenkapital. Videre gir instruksen 
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retningslinjer for plan for styrearbeidet, innkalling, dagsorden og protokollføring samt 
regler knyttet til inhabilitet og taushetsplikt. Instruksen omhandler også daglig leders 
ansvar. Daglig leder skal stå for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, 
representere selskapet utad og i samråd med styreleder forberede saker for styret.  
 
Det er i styreinstruksen vist til at daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som 
styret har gitt og at dette skal nedfelles i egen ansettelsesavtale og stillingsbeskrivelse for 
daglig leder. Det er inngått ansettelseskontrakt med daglig leder i 2008 og styret har i 
2008 utarbeidet instruks for daglig leder. Det opplyses imidlertid fra selskapet at styret 
har gitt daglig leder prokura49 i ettertid uten at instruksen er oppdatert.  
 
Handlingsregler for hvordan vi jobber i AKT 
Styret har videre vedtatt «Handlingsregler for hvordan vi jobber i AKT». handlings-
reglene omfatter etiske retningslinjer for AKT, samspillsregler, varslingsplakat og 
retningslinjer for ansattes kontakt med leverandører.  
 
De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte, innleide og konsulenter og styre-
medlemmer.  Reglene beskriver den enkeltes ansvar, gir regler for blant annet kollegial 
opptreden, habilitet, gjennomføring av anskaffelser, mottak av gaver og andre fordeler. 
Essensen er etter revisjonens oppfatning uttrykt i følgende punkt: «Den enkelte med-
arbeider plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en slik måte at det kan tåle 
offentlighetens lys sett i forhold til allmenngyldige etiske normer og slik at det ikke skader 
AKTs eller kollektivtrafikkens omdømme». 
 
Når AKT har valgt å utarbeide egne retningslinjer for ansattes kontakt med leverandører 
så henger det sammen med at kontakt med leverandører av busstjenester og drosje-
tjenester er en viktig del av AKTs virksomhet. Sentralt i disse retningslinjene er at når 
AKT kjøper varer og tjenester fra bussoperatører, IT-leverandører, konsulenter og andre, 
så skal AKT følge regelverket for offentlige anskaffelser. Herunder fokuseres det på at 
leverandørene før og under konkurranser skal likebehandles. 
 
Styreleder opplyser at de har fastsatt plan (årshjul) for sitt arbeid.   
  

5.2.2 Organisering av virksomheten 

I forbindelse med strategiarbeidet legger styret vekt på å vurdere om selskapet er rigget 
for å nå målene som er satt for virksomheten. Styret har som mål at selskapet skal være 
en ressurs innenfor selskapets kjerneområder. I samsvar med ytelsesavtaler, er målet at 
selskapet, i samarbeid med eiere og samarbeidsparter, skal bidra i utviklingen av 
tjenestene. Selskapet har en forholdsvis liten organisasjon. Det er dermed ikke mulig å 
inneha spisskompetanse på alle områder. En del av strategiarbeidet er derfor å prioritere 
hvilken kompetanse som bør ligge i organisasjonen, og hvilke tjenester selskapet må 
kjøpe eksternt, eller samhandle med eierne, for å løse. Et eksempel her er kjøp av juridisk 
spisskompetanse til gjennomføring av store anskaffelsesprosesser.  
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 Prokura er den fullmakt som en eller flere personer har fra et selskap til å inngå avtaler i selskapets navn. Å 

meddele daglig leder i et selskap prokura er en praktisk ordning som gjør det mulig å foreta beslutninger i 

foretaket uten forutgående styrebehandling. 
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Foruten administrerende direktør består ledelsen i selskapet av en markeds- og 
utviklingssjef, som også er nestleder, en produktsjef, en plansjef, administrasjonssjef og 
økonomisjef. Det er tre kvinner og tre menn i ledelsen. Det er gjennomført årlige 
medarbeiderundersøkelse. AKT er en IA bedrift. Sykefraværet var på 5,9 pst. i 2016 mot 
2 pst i 2015.  Ledelsen skriver i årsrapporten for 2016 at de vurderer arbeidsmiljøet som 
bra, og at det ikke er rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2016. 
 

5.2.3 Forvaltning av selskapet, tilsyn og kontroll 

Styreleder sier at styret ønsker å spille en aktiv rolle i utvikling og forvaltning av 
selskapet. Det er et mål at styret ikke bare skal drive kontroll og tilsyn, men bidra aktivt 
til en effektiv forvaltning av virksomheten og utvikling av tjenestene i samsvar med i 
eiernes mål. Styret ønsker at AKT, med sin spisskompetanse, skal bidra til å legge 
føringer for utviklingen innen kollektivtilbudet i Agderfylkene.  
 
Styret fastsetter planer for virksomheten og årshjul for styrets arbeid.  Styret vedtar 
budsjett for selskapet. Styret har fast møteplan med seks møter i året. Styret får 
kvartalsvis økonomirapportering og orientering om selskapets økonomiske stilling.  
 
Styret får løpende orientering i styremøtene om virksomheten. I henhold til protokollene 
fra styremøter, som ble avholdt i 2016, er to sentrale orienteringstema status i 
merverdiavgiftsaken og status i anskaffelsesprosessen for busstjenester med tilhørende 
valg av drivstoff løsninger.  Utover rapportering fra virksomheten har styret som en del 
av tilsyns- og kontrolloppfølgingen møte med revisor for selskapet, hvor daglig leder ikke 
er til stede. Styreleder har dialog med daglig leder mellom styremøtene. Styret får 
løpende orientering om selskapet fra daglig leder.  
 
Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser  
Styreleder uttrykte at styret har stort fokus på at anskaffelser gjennomføres i samsvar 
med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. For å sikre at anskaffelsene av nye buss-
tjenester skjer i samsvar med regelverket har AKT kjøpt juridisk bistand50 til 
gjennomføringen av prosessen. Dette er kompliserte anskaffelser med lang varighet der 
incentivordninger og miljøaspektet er sentralt. Styret har (i styremøtene avholdt i 2016) 
fått fortløpende orientering om status i anskaffelsesprosessene. Styret har også innkalt 
eierne til eiermøter for å orientere om prosessene og for sikre at selskapets valg av 
drivstoffløsning er omforent med eiernes ønsker.   
 

Internkontroll 
På spørsmål om virksomheten har forsvarlig internkontroll viser styreleder til at styret 
får rapportering om status blant annet knyttet til økonomi, drift (klager, oppfølging av 
busselskaper, kundetilfredshet, kundegrunnlag), arbeidsmiljø og miljømål.  
 
I selskapets årsrapport rapporteres det på utviklingen i antall passasjerer, resultater fra 
kunde-tilfredshetsundersøkelser og miljøstatus innenfor selskapets virksomhetsområde. 
Styreleders vurdering er at styret, gjennom orientering fra daglig leder, rapporteringen 
fra virksomheten og dialog med revisor, får et godt grunnlag for å holde seg orientert om 
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 AKT har inngått rammeavtaler om levering av juridiske tjenester med tre ulike advokatselskaper 
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selskapets økonomiske stilling og at virksomheten er gjenstand for betryggende intern-
kontroll.  
 

5.2.4 Risikovurdering av virksomheten 

Revisjonen har stilt spørsmål ved om det blir foretatt risikoevaluering av virksomheten, 
med hensyn til drift, økonomi eller misligheter. Styreleder opplyser at styret får tertialvis 
økonomirapportering, løpende driftsrapportering, der driftsrelaterte utfordringer inngår, 
og løpende orientering fra daglig leder om status i virksomheten. Styret har eget årlig 
evalueringsmøte med revisor hvor daglig leder ikke er til stede. Styret og den daglige 
ledelsen i virksomheten har også en felles årlig strategiprosess der ressurssituasjonen og 
organiseringen inngår i vurderingen av om virksomheten er rigget for å nå målene som 
eierne har satt for virksomheten.  
 

5.2.5 Rapportering til eierne  

Styreleder opplever at eiernes mål og forventninger til virksomheten er klart 
kommunisert. Gjennom generalforsamling og eiermøter, plandokument for kollektiv-
transporten og budsjett og ytelsesavtaler uttrykker eierne sine langsiktige og kortsiktige 
mål for virksomheten. (Eierstyringen og oppfølging av virksomheten er drøftet i    
kapittel 4.)  
 
Styreleder opplever at eierne viser stor interesse for selskapets aktivitet.  Styreleder 
oppfatter at eierstyringen gjenspeiler eiernes ambisjoner om å være aktive og forut-
sigbare eiere.   
 
Styret rapporterer til generalforsamlingen. Som en del av innkallingen til general-
forsamlingen følger styrets årsberetning og regnskap. Utover den lovpålagte 
rapporteringen som styret gir til generalforsamlingen har revisjonen fått opplyst at 
daglig leder for AKT, på forespørsel fra eierne, møter og informerer om virksomheten i 
ulike politiske organ og i møter med administrasjonen hos eierne.  I samsvar med krav til 
rapportering i leveranseavtalene med Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkes-
kommune rapporterer AKT tertialvis til sine to største eiere. I tillegg deltar selskapet i 
statusmøter med sine eiere på administrativt nivå. 
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5.3 Revisjonens vurdering av virksomheten 

5.3.1 Styrets oppfølging av virksomheten og rapportering til eierne 

Revisjonens vurdering er at styret forvalter virksomheten i samsvar med aksjelovens 
bestemmelser og i henhold til eiernes krav og forventninger. Revisjonen oppfatter at 
styret sørger for forsvarlig organisering av virksomheten og de fastsetter planer og 
budsjetter for selskapets virksomhet 
Styret er, slik revisjonen oppfatter, aktivt med i strategiarbeidet for virksomheten. 
Gjennom rapportering og orientering fra daglig leder holder styret seg orientert om 
selskapets økonomiske stilling og plikter. Gjennom økonomirapportering og 
driftsrapporter fra virksomheten og dialog med revisor påser styret at virksomheten, 
regnskapet og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
Styret holdes løpende orientert om status på HMS området. Forholdsvis lavt sykefravær 
(2 pst. i 2015 og 5,9 pst. i 2016) er også en indikasjon på god organisering av 
virksomheten. Gjennom utarbeidelsen av «Handlingsregler for hvordan vi jobber i AKT», 
der det inngår egne retningslinjer for AKT-ansattes kontakt med leverandører, tar styret, 
etter revisjonens oppfatning, aktivt grep for å forhindre misligheter og korrupsjon og 
effektiv ressursbruk ved anskaffelser, i samsvar med eiernes forventninger51.  
 
Styret har fastsatt årsplan og instruks for styrets arbeid. Utarbeidelse av instruks er i 
samsvar med KS sine anbefalinger, og krav/anbefalinger i eiernes eierskapsmeldinger.  
Det er også i samsvar med kravet i aksjelovens § 6-23 om at styret skal fastsette 
styreinstruks, som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling, når de 
ansatte har representasjon i styret. I instruksen heter det at styret skal utføre sine 
oppgaver i henhold til aksjeloven, selskapets vedtekter, tildelingsbrev/rammeavtaler fra 
eierne og styreinstruksen. Ansvar og oppgaver for forvaltningen, tilsyn og overvåkingen 
er konkretisert i instruksen i samsvar med de krav som ligger i aksjeloven. 
 
I instruksen for styrets arbeid er også daglig leders ansvar og oppgaver omtalt. Daglig 
leder gir styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, så 
ofte som styret ønsker det. Daglig leder representerer selskapet i daglig drift og er den 
som uttaler seg på vegne av selskapet. Daglig leder forbereder saker som skal behandles i 
styret i samråd med styrets leder.  Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets 
virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Det står videre at 
dette skal nedfelles i egen ansettelsesavtale og stillingsbeskrivelse for daglig leder. Det er 
inngått ansettelseskontrakt med daglig leder i 2008 og styret har i samme år utarbeidet 
instruks for daglig leder. Det er imidlertid opplyst fra selskapet at daglig leder i ettertid 
er gitt prokura, uten at dette da fremgår av daglig leders instruks. Revisjonen anbefaler at 
instruks for daglig leder oppdateres, slik at den stemmer med de faktiske forhold.  
 
Styret innkaller til ordinær generalforsamling hvert år hvor de legger frem styrets års-
beretning og årsregnskap i samsvar med krav i aksjeloven. Under punkt 4.5.5 foran har 
revisjonen påpekt at de ikke kan se at kontrollutvalgene og revisjonen52 har mottatt 

                                                        
51

 Jf. punkt 3.3.2 og punkt 3.3.4 om aktivt samfunnsansvar i Vest-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding, og 

punkt 2.8 om kommunens samfunnsansvar i revidert eierskapsmelding for Kristiansand kommune. 
52

 Kommunerevisjonen eller fylkeskommunenes revisor. 
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varslet om generalforsamlingen i samsvar med kommuneloven § 80. Det er styret som 
har ansvaret for å varsle kontrollutvalg og revisor om møter i generalforsamling.   
 
Etter revisjonens oppfatning har styret fulgt anbefalinger fra KS og fra eierne (nedfelt i 
eierskapsmeldingene) til utarbeidelse av etiske retningslinjer. Når det gjelder regler for 
habilitet er det et eget punkt om habilitet både i styreinstruksen og i de etiske retnings-
linjene.  
 
På grunnlag av tilbakemeldinger både fra eierne og fra styreleder er revisjonens opp-
fatning at samspillet mellom styret og eierne fungerer bra. Styret viser etter revisjonens 
oppfatning en aktiv holdning, de ønsker å drøfte og avklare viktige strategiske valg med 
eierne, utover de avklaringer som skjer på ordinær generalforsamling. Eksempel på dette 
er innkalling til eiermøte høsten 2016 der valg av drivstoffstrategi i forbindelse med 
anskaffelse av nye busstjenester ble drøftet. En god dialog og avklaring av strategiske 
valg er også, slik revisjonen oppfatter, i samsvar med eiernes forventninger til 
virksomheten. Eierne har gitt klare styringssignal, for eksempel i «Plan for kollektiv-
transport i Vest-Agder 2015-2020», og i rammeavtale og ytelsesavtaler mellom selskapet 
og de to fylkeskommunene. AKT er et administrasjonsselskap som skal levere et 
kostnadseffektivt kollektivtilbud, skoleskyss og bidra til en miljøvennlig trafikkutvikling 
innenfor de årlige budsjettrammene. Det ligger etter revisjonens oppfatning implisitt i 
dette at styrets strategiske beslutninger må være avstemt og i samsvar med eiernes 
forventninger.  
 
Utviklingen innen kollektivtilbudet er avgjørende for at Kristiansand kommune og 
fylkeskommunene skal nå målene i nasjonal transportplan om at veksten i person-
transport i storbyområdene skal dekkes med kollektivtransport, sykkel og gange. AKT er 
et sentralt og avgjørende verktøy i eiernes arbeid med å nå disse målene.  
 

5.3.2 Har AKT en effektiv og økonomisk forsvarlig drift?  

I aksjelovens § 3-4 stilles det krav til at virksomheten til enhver tid skal ha egenkapital og 
likviditet som er forsvarlig ut fra den risikoen ved, og omfanget av, virksomheten i 
selskapet. I selskapets årsrapport blir det redegjort for den finansielle risikoen selskapet 
står overfor knyttet til belønningsmidler fra staten og til det varslede merverdiavgifts-
kravet. Revisjonen oppfatter at selskapet, med en samlet egenkapital ved utgangen av 
2016 på 116,2 mill. kr, i samsvar med aksjelovens krav har tatt høyde for gjeldende 
risiko. Egenkapital er så høy for at aktiviteten skal kunne opprettholdes gjennom året, 
frem til neste budsjettprosess selv om det skulle komme vedtak om betaling av merverdi-
avgift53, eller om belønningsmidler fra staten skulle falle bort54.  
 
Selskapet hadde et positivt driftsresultat i 2015 og 2016. Årsresultatet var på 
henholdsvis 27,3 mill. kr i 2015 og 30,8 mill. kr i 2016. Iht. vedtekter og aksjonæravtalen 
har ikke selskapet økonomisk overskudd som mål, og det skal ikke gis utbytte til eierne. 
Revisjonen oppfatter at de gode driftsresultatene i 2015 og 2016 har sammenheng med 
at Aust-Agder fylkeskommune, som ny aksjonær, bidrar til å dekke selskapets 
administrasjonskostnader uten at finansieringen fra Vest-Agder fylkeskommune er blitt 

                                                        
53

 Et vedtak som kom fra Skattedirektoratet 19.09.17 om etterberegning av 104 mill. kr i merverdiavgift 
54

 AKT opplyser at de har fått 55 mill. kr i belønningsmidler fra Staten for 2017. 
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redusert tilsvarende. AKT har dermed fått frigjort midler til å bygge opp en buffer, uten at 
tjenestetilbud er redusert.55 Usikkerhet knyttet til eventuelt økte utgifter og/eller 
reduserte inntekter (ved eventuelt bortfall av statlige belønningsmidler) har ligget til 
grunn for de siste års budsjetteringer. 
 
I samsvar med aksjonæravtalens punkt 6.8 fører AKT avdelingsregnskap, dvs selskapet 
har oversikt over fordelingen av overskuddet i den «enkelte aksjonærs geografiske 
område». Overskuddet fra 2015 fordeler seg med 23,1 mill. kr på Vest-Agder 
fylkeskommune og 4,2 mill. kr på Aust-Agder fylkeskommune. For 2016 var fordelingen 
av årsresultatet 25,1 mill. kr i Vest-Agder og 5,7 mill. kr i Aust-Agder. Slik revisjonen 
oppfatter selskapsavtalen kan styret, ut fra en vurdering av hva som er nødvendig 
egenkapital, vedta å benytte oppsparte midler fra en fylkeskommune til å dekke eventuell 
økning i kostnadene innenfor denne fylkeskommunens geografiske område det neste 
budsjettåret.   
 
Etter revisjonens vurdering medfører informasjonen om at AKT har fått kompensert 
kravet fra Skatt Sør fra Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Vest-Agder,56 at 
behovet for buffer ikke er like stort i 2017 som det var i 2016.57 På grunn av redusert 
risiko bør Vest-Agder fylkeskommune58 i samråd med AKT, etter revisjonens vurdering, 
ta stilling til om deler av egenkapitalen skal inngå i finansieringen av kollektivtilbudet i 
Vest-Agder.  
 
Revisjonens vurdering er at AKT totalt sett har en økonomisk forsvarlig drift.  
 

5.3.3 Når virksomheten målene eierne har satt for virksomheten? 

Som omtalt i kapittel tre er målet for AKT; «å tilby innbyggerne et velfungerende og 
kostnadseffektivt kollektivtilbud, samt utføre lovpålagte skoleskyssoppgaver, og bidra til en 
miljøvennlig trafikkutvikling». 
 
Tilbakemeldingene revisjonen har fått fra eierne, styreleder og ut fra rapporteringen 
selskapet gir eierne er revisjonens inntrykk at AKT leverer i samsvar med målene eierne 
har satt. Eierne har blant annet gjennom «Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 
2015-2020» gitt klare mål og føringer for kollektivtilbudet i fylkene. Den årlige 
leveransen følges opp gjennom tertialvis rapportering fra selskapet og månedlige møter 
mellom selskapet og fylkeskommunene.  
 
AKT rapporterer blant annet om positiv passasjerutvikling i 2015 og 2016 og positiv 
utvikling i kundetilfredsheten. «Kundetilfredsheten har aldri vært høyere enn i 2015» (jf. 
årsrapporten for 2015). Også når det gjelder utslipp av miljøskadelige gasser fra bussene 
er det en positiv utvikling, noe som følge av strengere krav til utslipp.  

                                                        
55

 Andelen av overskuddet som er knyttet til virksomheten i Vest-Agder fylkeskommune (ca 23 mill. av 27,4 mill. 

kr i 2015 og 25,1 mill. av 30,8 mill. kr i 2016) tyder på dette.   
56

 Signalene om dette kom i brev av 30.11.15 fra Skattedirektoratet til skattekontorene, jf punkt 3.1.4 foran. Når 

AKT ikke skal ha kompensasjon fra Aust-Agder fylkeskommune for kravet fra Skatt Sør så er det fordi kravet fra 

Skatt Sør er for 2008-2014 – før Aust-Agder fylkeskommune begynte å «kjøpe» tjenester fra AKT. 
57

 Signalene fra Skattedirektoratet kom etter at budsjettet for 2016 var lagt.  
58

 Da egenkapitalen i all hovedsak er knyttet til virksomheten i Vest-Agder, jf note 54 over. 
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Strategisk planlegging 
Revisjonen vil også trekke frem at selskapets «Strategiplan for 2017-2030» har mål for 
utviklingen innen områdene; kunder og marked, produkt og tjenester, eksterne 
samarbeidspartnere og organisasjon samt kompetanse, som er i samsvar med de mål og 
styringssignaler eierne har gitt. Strategiplanen synes å være solid fundert på forskning, 
markedsanalyser (blant annet utført for andre kollektivselskap som Ruter AS) og 
anbefalinger fra statlige faginstanser som Statens vegvesen.  Revisjonens inntrykk er at 
strategien gir tydelige føringer for selskapets arbeid og god informasjon til eierne om 
AKTs satsinger.  
 
Samferdselsdepartementet har på sine hjemmesider lagt ut link til boken «79 råd og vink 
for utvikling av kollektivtransport i regionene.»59 Som tittelen sier – boken inneholder 
råd til utvikling av kollektivtilbud, herunder blant annet til; samarbeid og medvirkning 
fra ulike aktører, marked og brukere samt driftsopplegg.  Revisjonens inntrykk er at 
AKTs strategiplan tar opp i seg de anbefalingene som departementet gir. For eksempel 
knyttet til fokus på et enkelt og attraktivt tilbud, nettverk av høyfrekvente linjer i byen, 
informasjon til reisende og forenklet pris- og sonesystem. Også anbefalinger knyttet til 
samhandling mellom selskapet, eiere og kommuner synes å være i samsvar med 
anbefalingene fra departementet.  Kristiansand kommunes eierskap i selskapet er i stor 
grad begrunnet i at dette samspillet er viktig for å nå målene for persontransporten i 
Kristiansandsregionen.  
 
Kostnadseffektivt kollektivtilbud? 
Innledningsvis i denne rapporten har revisjonen pekt på at forskjellen mellom en 
selskapskontroll og en forvaltningsrevisjon er at forvaltningsrevisjon omfatter 
«systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets og fylkestingets vedtak og forutsetninger». Kontrollutvalgene har ikke 
bestilt forvaltningsrevisjon av AKT. Revisjonen har derfor ikke til hensikt å forta en 
systematisk vurdering knyttet til spørsmålet om måloppnåelsen, men vi vil peke på noen 
indikatorer som kan si noe om i hvilken grad AKT tilbyr et kostnadseffektivt kollektiv-
tilbud.  
 
AKT må i sin strategiske planlegging vurdere hvordan lovpålagte tjenester og ulike mål 
for kollektivtilbudet skal balanseres mot hverandre. Fokus på et godt kollektivtilbud i 
hele Agder kan for eksempel medføre mindre effektiv ressursutnyttelse enn om rute-
tilbudet i tettbygde strøk, der antall reiser pr buss er høyest, styrkes. Her kan bemerkes 
at ut fra selskapets styrende dokumenter oppfatter revisjonen at AKT, med støtte fra sine 
eiere, har fokus på å utvide rutetilbudet der passasjertettheten er størst. Kollektivtilbudet 
i mindre befolkningstette områder er i stor grad begrenset til et tilbud i kombinasjon 
med lovpålagt skoleskyss. I forbindelse med inngåelse av nye avtaler ser en også at lavt 
utslipp eller utslippsfrie busser foreløpig er mer kostbare å anskaffe og drifte enn busser 
med høyere utslipp. Videre ser en for eksempel innenfor en byregion at en økning av 
busstilbudet i rushtiden, når det er full kapasitetsutnyttelse, er mer kostbart enn å styrke 
tilbudet på tider av døgnet når det er ledig busskapasitet. Eiernes føringer og mål for 
kollektivtilbudet kan mao medføre at kollektivtilbud ikke er det mest kostnadseffektive.  

                                                        
59

 Forfattere er Gustav Nielsen og Truls Lange. 
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I tabell under har vi vist utviklingen i antall reiser, Vest-Agder fylkeskommunes 
finansiering (i nominelle beløp), billettinntekter og totale kostnader pr reise i Vest-Agder 
i perioden 2012 til 201660.   
 
Reiser, finansiering og kostnader i Vest-Agder 2012 - 2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Reiser 11 238 000 11 728 000 12 031 000 12 459 000 12 874 000 

Endring fra året før  4,4 % 2,6 % 3,6 % 3,3 % 

      

Finans. fra VAF 192 000 000 200 100 000 215 700 000 233 900 000 242 400 000 

Endring fra året før                  4,2 % 7,8 % 8,4 % 3,6 % 

      

Finans. pr reise61 17,08 17,06 17,93 18,77 18,83 

Endring fra året før  -0,1 % 5,1 % 4,7 % 0,3 % 

      

Billettinntekter 118 196 328 128 293 528 133 359 998 130 481 000 135 531 000 

Endringer fra året før  8,5 % 3,9 % -2,2 % 3,9 % 

Billettinntekt pr reise 10,5 10,9 11,1 10,5 10,5 

      

Sum driftskostnader 338 385 000 370 904 000 398 451 000 393 588 000 410 479 000 

Endring fra året før  9,6 % 7,4 % -1,2 % 4,3 % 

Driftskost. pr reise 30,1 31,6 33,1 31,6 31,9 

Endring fra året før   5,0 % 5,0 % -5,0 % 0,9 % 

 

Fra tabellen ser vi at selskapet hadde en økning i antall reiser i Vest-Agder fra 2015 til 
2016 på 3,3 %. Fra 2012 til 2016 har AKT hatt en samlet økning i antall reiser på 14,6 %. 
Den prosentvise økningen i finansieringen fra Vest-Agder fylkeskommune var på 3,6 % 
fra 2015 til 2016. Justert for prisstigning (3,6 %62) var finansieringen tilnærmet uendret 
fra 2015 til 2016. I perioden 2012 til 2016 økte finansieringen med 26,3 % i nominelle kr. 
Justert for 10,3 % prisstigning63 gir det en økning i finansieringen på ca 16 %. Prisjustert 
har økning i finansieringen i perioden 2012 – 2016 dermed vært omtrent like høy som 
økningen i antall reiser i samme perioden. Dette ser en også på finansieringen pr reise 
som har økt fra 17,08 kr i 2012 til 18,83 kr i 2016. Økningen er på i overkant av 10 % i 
nominelle kr. Justert for prisstigning er finansieringen pr reise omtrent uendret fra 2012 
til 2016. Isolert sett kan det dermed synes som at Vest-Agder fylkeskommune får 
omtrent like mange reiser pr prisjustert kr overført til AKT i 2016 som i 2012.  
 
Ser en på billettinntekter pr reise så er de uendret fra 2012 til 2016. Prisjustert er 
billettinntektene dermed ca 10 % lavere i 2016 enn i 2012.  Utviklingen i billett-
inntektene kan ha sammenheng med at AKT har hatt fokus på å få reisende over fra 

                                                        
60

 Tallene omfatter bare Vest-Agder fordi AKT kun har tilsvarende tall for Aust-Agder fra og med 2015. 
61

 Det må her poengteres at kostnader knyttet til lovpålagt skoleskyss utført med drosje er steget fra 34,8 MNOK 

til 52,8 MNOK i perioden 2012-2016. Økningen i drosjekostnader tar en større del av den totale finansieringen 

som dermed ikke kan brukes til økt ruteproduksjon.   
62

 Kilde SSB. Årsverks i konsumprisindeks for 2015 til 2016 var på 3,6 % 
63

 SSB konsumprisindeks viser en prisstigning på 10,3 % i perioden 2012 – 2016 samlet. 
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forholdsvis dyre (og mindre effektive betalingsløsninger) enkeltbilletter til å bruke 
periodekort med lavere pris pr reise.  
 
Sum driftskostnader pr reise har gått opp fra 2012 til 2014, for så å gå markert ned fra 
2014 til 2015. Fra 2015 til 2016 har det vært en svak økning i driftskostnader pr reise i 
nominelle beløp, men justert for prisstigning er driftskostnadene pr reise ca 2,6 % lavere 
i 2016 enn i 2015. Fra 2012 til 2016 har det vært en økning på ca 6 % i sum 
driftskostnader pr reise - prisjustert betyr det at kostnadene per reise er redusert med ca 
4 % i perioden 2012 til 2016. AKT peker på at det skjedde en økning i tilbudet i 2013, 
samtidig med at det ble investert i et helt nytt sanntidssystem som bidro til en 
kostnadsøkning. Dette dras inn med helårseffekt i 2014. Reduserte kostnader pr reise 
kombinert med økt finansiering fra Vest-Agder fylkeskommune fra 2014 til 2015 kan 
ikke i sin helhet forklares med reduserte billettinntekter. I følge AKT kan reduksjonen i 
driftskostnader pr reise i Vest-Agder i 2015 i all hovedsak tilskrives at Aust-Agder 
fylkeskommune, som var kommet inn på eiersiden, bærer 32 % av alle felleskostnader.  
 
Et annet vesentlig moment synes å være at 23 mill. kr av overføringene fra Vest-Agder 
fylkeskommune i 2015, og 25,1 mill. kr av overføringene i 2016 ikke ble brukt. Pengene 
ble avsatt som egenkapital (jf omtalen over i punkt 5.3.2). Dersom en holder 
«avsetningen» utenfor, blir finansieringen fra Vest-Agder fylkeskommune pr reise på 
16,9 kr i 2016. Dette er lavere enn i 2012. Omregnet til 2012 kroner er Vest-Agder 
fylkeskommunes «effektive» finansieringen pr reise i 2016 ca 10 % lavere enn i 2012. 
Dette tilsier at Vest-Agder fylkeskommune i 2016 får mer reiser pr kr som tilføres AKT 
(og som inngår i driften) enn de gjorde i 2012.  Hovedforklaringen synes å være at Aust-
Agder fylkeskommunes inntreden på eiersiden medfører at Vest-Agder fylkeskommune 
bærer en mindre del av felleskostnadene sammenlignet med tidligere år.   
 
AKT måler per i dag ikke hvor lang en reise er.  Dersom det har skjedd store endringer i 
reisemønsteret i perioden 2012 – 2016 vil det ikke bli fanget opp i kostnadsbildet over.  
 
For å se på kapasitetsutnyttelsen og utviklingen fra 2012 til 2016 har revisjonen hentet 
tall for antall reiser og sum rutekilometer fra AKTs årsrapporter for årene 2013 – 2016. 
Tabellen under viser utviklingen i antall reiser pr rutekilometer64 i Vest-Agder i 2012 – 
2016.  
 
Reiser, rutekilometer og reiser pr rutekilometer i Vest-Agder 2012- 2016 (tall i 1000) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Reiser 11 238 11 728 12 031 12 459 12 874 

Sum rutekm. 10 088 10 270 10 420 10 561 10 616 

Reiser pr rutekm. 1,11 1,14 1,15 1,18 1,21 

 
Tabellen viser at det har vært en jevn økning i antall reiser pr rutekilometer fra 2012 til 
2016.65 Antall reiser pr rutekilometer er 9 % høyere i 2016 sammenlignet med 2012. 

                                                        
64

 Sum rutekm. er summen av km som alle bussene i Vest-Agder har kjørt i løpet av et år. 
65 Ant rutekm. er hentet fra årsrapportene for 2013 – 2016. For 2012 – 2014 er rutekm. lik totalen i tabell 
på s. 23 i årsrapportene for 2013 og 2014. For 2015 og 2016 er rutekm i Vest-Agder beregnet ut fra totalen 
i tabellen på s 24 i årsrapport for 2016, fratrukket Setesdal Bilruter – Arendal, Grimstad og Lillesand Agder 
Buss – Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei.  
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Innhenting av data om de enkelte reisenes lengde, som vil gi sum reisekilometer, vil 
tilføre nyttig informasjon for å vurdere kapasitetsutnyttelsen, jf drøfting under.  
 
AKT har de senere årene tatt i bruk flere forskjellige teknologier for bedre 
ressursutnyttelse og kapasitetsutnyttelse. Innen trafikkdrift er det systemer hvor AKT 
mottar informasjon om bussenes posisjoner via sanntidsinformasjonssystem, antall 
passasjerer pr holdeplass og billettsalg via billettmaskinene mv. Etter hvert som mer data 
samles inn, får AKT et stadig bedre grunnlag for å foreta beslutninger om kjøretider, 
frekvensjusteringer, vurderinger av passasjergrunnlag samt innspill til 
fremkommelighetstiltak overfor veieier.  
 
AKT opplyser at det i dag er en utfordring å omregne påstigende passasjerer til et belegg 
(kabinfaktor) på ulike deler av strekningen. Dette forutsetter informasjon om hvilken 
holdeplass kunden reiser til, noe som i utgangspunktet ikke registreres i billettsystemet. 
Ved oppstart av ny kontrakt i Kristiansand juli 2018, vil bussene få installert 
tellesystemer i dørene som registrerer antall på- og avstigende passasjerer pr holdeplass. 
Etter en periode med slike data vil man etter hvert få god oversikt over belegget om bord 
ved ulike avganger. Per i dag er det ca. 40 busser som har slike passasjertellingssystemer. 
Høsten 2018 vil AKT også installere slike passasjertellingssystemer på utvalgte ruter 
utenfor Kristiansandsområdet. Høsten 2017 ble det implementert datavarehus for 
samling og videreutvikling av data. AKT opplyser videre at buss-bytter og reisemønstre 
ikke er tilgjengelige data per i dag. Revisjonen får opplyst fra AKT at så langt de kjenner 
til kjenner til er det per i dag ikke innen kollektivtrafikk ferdig utviklede systemer som 
kan måle ressursbruk og kapasitetsutnyttelsen, noe som det bør arbeides med å få gode 
styringssystemer og styringsindikatorer.    
 
Vurdering 
Revisjonen bemerker at det ikke foretas effektivitetsberegninger på alle områder, (da det 
pr d.d ikke finnes systemer for dette66), men at dette vil øke fremover. Det rapporteres på 
kostnader, antall reisende, kundetilfredshet, rutekilometer og utslippstall. Det foretas i 
liten grad beregninger som sier noe om utvikling i kostnader pr reise, 
kapasitetsutnyttelsen el. innenfor de ulike rutene. Revisjonen ser at det pr i dag ikke 
finnes ferdigutviklede systemer som kan måle ressursbruk og kapasitetsutnyttelse. 
Revisjonen mener derfor at styret, som har ansvaret for å følge opp og levere tjenester i 
samsvar med formålet, bør fremover ha aktivt fokus på å ta i bruk nyutvikle 
styringsindikatorer etterhvert som disse blir tilgjengelige og som sier noe om AKT 
leverer kostnadseffektive kollektivtjenester. Etter revisjonens vurdering vil det være 
informasjon som blant annet ville kunne benyttes som grunnlag for å vurdere kost/nytte 
i forbindelse med eventuelle ruteendringer. Som nevnt over er det ulike 
samfunnsmessige hensyn som må vurderes. Eierne kan legge føringer for rutetilbudet 
som ikke nødvendigvis medfører økt kostnadseffektivitet. AKTs beregninger vil kunne 
bidra til å synliggjøre kost/nytte av eventuelle politiske prioriteringer.  
 
AKT opplyser at de er i ferd med å implementere nytt datavarehus, og ny teknologi i 
bussene (tellesystemer), som fra og med sommeren 2018, vil gi informasjon om hver 
enkelt reises lengde. Selskapet opplyser at arbeidet med effektivitetsmålinger vil 
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 For eksempel kapasitet/belegg på de enkelte rutene 
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intensiveres i forbindelse med innføringen av det nye datavarehuset. Grunnlaget for 
sammenligninger og analyser av ressursbruken vil også styrkes på nasjonalt nivå som 
følge av at SSB (Statistisk Sentralbyrå) fra og med 2015 har begynt innhenting og 
publisering av informasjon fra kollektivselskapene blant annet om billettpriser, 
rutetilbud, og antall reisende.   
 
AKT får også i dag prissammenligninger og kundeundersøkelser der AKT sammenlignes 
med andre kollektivselskap. Sammenligning av billettprisene med de andre storbyene i 
Norge viser at AKT har de høyeste billettprisene, både på 30-dagers kort og enkelt-
billetter.   
 
Revisjonen vurderer det som positivt at AKT fra og med 2018 vil få styrket datagrunnlag 
for å kunne foreta analyser av reiser, reiselengder og kostnader per reise osv. 
 
Anskaffelser – i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser 
Revisjonen har, med utgangspunkt i oversikt over leverandører som AKT har kjøpt varer 
og tjenester fra i 2016 (reskontro), bedt om protokoll fra anskaffelsesprosessen knyttet 
til tilfeldige leverandører. Revisjonen har ikke valgt ut de største leverandørene, 
busselskapene (slik som Nettbuss AS, L/L Setesdal Bilruter og Sørlandsruta AS) da 
revisjonen oppfatter at det her er stort fokus, også fra styrets side, på at inngåelse av 
disse kontraktene skal gjennomføres i samsvar med regelverket. AKT har også informert 
om at de benytter ekstern juridisk bistand for å sikre at prosessene for nye bussavtaler 
gir et best mulig resultat i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser.      
 
Det har imidlertid vist seg at de «nest største» leverandørene, som revisjonen har bedt 
om dokumentasjon fra, er leverandører av taxi-tjenester. Det er Vest-Agder 
fylkeskommune som har inngått rammeavtaler med leverandørene av taxitjenester. 
Avtalene omfatter AKT som bruker av rammeavtalene. Også videre «nedover» listen over 
leverandører som AKT foretar anskaffelser fra viser det seg at AKT i liten grad 
gjennomfører anskaffelsesprosesser (der anslått verdi av anskaffelsene er over 500 000 
kr) helt på egenhånd. De aller fleste prosessene er gjennomført i samarbeid med Vest-
Agder fylkeskommunes innkjøpsavdeling. AKT bidrar med utforming av konkurranse-
grunnlag og vurdering av tilbud iht. tildelingskriteriene – på områder der AKT har spiss-
kompetanse. Vest-Agder fylkeskommune gjennomfører utlysninger i Doffin og andre 
«formaliteter» som følger av lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  
 
Revisjonen har pga det omfattende samarbeidet som er med Vest-Agder fylkeskommune 
i gjennomføring av anskaffelser ikke bedt om å få se dokumentasjon fra anskaffelses-
prosessene. Revisjonen viser forøvrig til forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige 
anskaffelser» i Vest-Agder fylkeskommune fra november 2014.   
 

5.3.4 Virksomheten – oppsummering av revisjonens vurdering 

Revisjonen har vurdert i hvilken grad virksomheten i AKT utøves i samsvar med 
gjeldende lover og regler og eierens mål for virksomheten.  
 
Revisjonens vurdering er at styret forvalter virksomheten i samsvar med aksjelovens 
bestemmelser og i henhold til eiernes krav og forventninger. Revisjonen oppfatter at 
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styret har sørget for forsvarlig organisering, samt at de har utarbeidet rutiner og 
fastsetter planer og budsjetter for selskapets virksomhet.  Gjennom rapportering og 
orientering fra daglig leder holder styret seg orientert om selskapets økonomiske stilling 
og plikter. Styret påser at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltning er gjenstand 
for betryggende kontroll. 
 
Styret har i samsvar med krav i aksjeloven innkalt til årlig generalforsamling og lagt frem 
regnskap og årsmelding. Tilbakemeldingene fra eierne er at de opplever at AKTs 
tjenesteleveranser er i samsvar med eiernes forventninger. Eierne uttrykker også at de er 
fornøyd med den dialogen de har med selskapet, rapporteringen på administrativt nivå 
og AKTs bidrag inn i politiske fora ol, som skjer i tillegg til rapporteringen til general-
forsamlingen.    
 
AKT har etter revisjonens vurdering en sunn økonomi, der styret pga usikkerhet som har 
vært knyttet til merverdiavgiftskravet og eventuelt bortfall av statlige tilskudd, har 
bygget opp en «forsvarlig egenkapital» ut fra den risikoen virksomheten har stått 
overfor. På grunn av redusert usikkerhet mener revisjonen at AKT i samråd med Vest-
Agder fylkeskommune67 bør vurdere å redusere egenkapitalen fra ca 116,2 mill. kr til et 
nivå som er tilpasset gjeldende risikosituasjon. 
 
Etter revisjonens vurdering synes det som at AKT når de målene som er satt for 
virksomheten, så langt de er definert. Det er ryddig rapportering som viser at antall 
reisende vokser, kundetilfredsheten er stigende og stabilt høy, og bussene har lavere 
utslipp av miljøforurensende gasser enn tidligere. Mye synes å være positivt, men 
revisjonen etterlyser rapportering som sier noe om selskapet leverer kostnadseffektive 
kollektivtjenester i samsvar med formålet for virksomheten. AKT opplyser at det pr.d.d 
ikke finnes ferdig utviklede systemer som kan måle ressursbruk og kapasitetsutnyttelse. 
Revisjonen mener styret bør konkretisere mål for virksomheten innen ulike ruter og 
geografiske distrikt. Styret bør videre arbeide videre fremover med å få gode 
styringssystemer og styringsindikatorer, som i større grad enn de systemene som finnes i 
dag, kan si noe om i hvilken grad AKT når målene som er satt for virksomheten.   
 
Revisjonen mener det er positivt at AKT gjennom nytt datavarehus, fra og med 
sommeren 2018, vil styrke datagrunnlaget for å foreta målinger av reiser og reiselengder 
innenfor de ulike rutene. Dette vil gi selskapet et bedre grunnlag for å kunne måle blant 
annet reiser pr rutekilometer, hvor de skjer osv.  
 
Revisjonen vil også bemerke at AKTs nettside, med lett tilgjengelig informasjon, og 
selskapets satsing på mobil-app med sanntidsinformasjon, gir et positivt inntrykk av at 
AKT er et selskap som praktiserer åpenhet og har kundene i fokus.   
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 Da egenkapitalen i all hovedsak består av ubrukte overføringer fra Vest-Agder fylkeskommune, som etter 

aksjonæravtalen skal benyttes innenfor Vest-Agder fylkeskommunes geografiske område, jf. drøfting under punkt 

5.3.2   
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6 Revisjonens anbefalinger  

6.1 Eierstyringen 

Anbefaling 1: Eierne bør vurdere å opprette felles valgkomite 
Valgkomite er ikke et lovkrav. Anbefalingen bygger på KS sine «Anbefalinger om eier-
styring, selskapsledelse og kontroll» hvor det i anbefaling ti står; «Ved valg av styrer til 
kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomite. Representant-
skapet/generalforsamlingen bør velge leder av valgkomiteen. I selskap med flere eier-
kommuner bør valgkomiteen sammensettes slik at den reflekterer eierandelene.» 
(Jf drøfting i 4.5.7). 
  
Anbefaling 2: Eierne bør unngå å velge medlemmer av generalforsamlingen som 
styremedlemmer  
Det er ikke i strid med aksjelovens bestemmelser å velge eierrepresentanter i general-
forsamlingen som styremedlemmer, men for å sikre uavhengighet, og tilliten til at 
eierrepresentantene i generalforsamlingen kan vurdere styrets arbeid, og om nødvendig 
bytte ut styret, så bør etter revisjonens vurdering representanter i generalforsamlingen 
ikke velges som styremedlemmer (jf drøfting i 4.5.6). 
 
Anbefaling 3: Eierne bør i samråd med AKTs styre vurdere å redusere nivået på 
egenkapitalen 
Som følge av bortfall av risiko68 knyttet til merverdiavgiftskravet (på 104 mill. kr) fra 
Skatt Sør, mener revisjonen at eierne i samråd med AKTs styre bør vurdere å redusere 
nivået på egenkapitalen tilpasset eksisterende risikonivå. I samsvar med vedtektene skal 
det ikke utbetales utbytte til eierne. Egenkapitalen kan, etter aksjonæravtalen, inngå i 
finanseringen av AKTs tjenesteproduksjon innenfor den enkelte eiers geografiske 
område (jf drøfting i 5.3.2). 

 
Anbefaling 4: Ved sammenslåing av Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner og opp-
rettelsen av nye Kristiansand kommune, bør eierne vurdere organiseringen av 
virksomheten, herunder om det er hensiktsmessig at virksomheten er organisert 
som et aksjeselskap. (Jf drøfting i 4.5.8)  

6.2 Virksomheten 
Anbefaling 5: Styret bør arbeide med å få gode styringssystemer og utvikle 
styringsindikatorer knyttet til ressursbruk og kapasitetsutnyttelsen i AKTs 
virksomhet  
De langsiktige strategiske mål for kollektivtilbudet bør operasjonalisere i mål som 
selskapet kan rapportere på. Dette bør for eksempel omfatte mål for veksten i antall 
reisende innen ulike ruter/geografiske områder, kostnadsutvikling, kapasitetsmål ol. 
Revisjonen kan ikke se at det pr d.d rapporteres på indikatorer som sier noe om i hvilken 
grad virksomheten leverer et kostnadseffektivt kollektivtilbud, da det ikke finnes ferdig 
utviklede systemer for dette i dag. Etter revisjonens vurdering bør dette utvikles (jf 
drøfting i 5.3.3). 
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 Pga saken er avsluttet 
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Anbefaling 6: Styret bør oppdatere instruksen for daglig, da daglig leder i ettertid 
er gitt prokura 
(jf drøfting i 5.3.1) 
 
Anbefaling 7: Styret bør varsle kontrollutvalgene og valgte revisorer i kommunen 
og fylkeskommunene om selskapets generalforsamling, jf koml § 80 (3)   
(jf drøfting i 4.5.5) 
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7 Høringssvar 
 

7.1 Eierne 

 
Aust-Agder fylkeskommune; 
 
Vi har ikke merknader til rapporten. 
Mvh 
Arild 
Vennlig hilsen 
Arild Eielsen 
fylkesrådmann 

 
Fylkesrådmannens kontor 
Telefon: 37 01 73 15 
Mobil: 90 64 38 23 
E-post: arild.eielsen@austagderfk.no 
www.austagderfk.no 
 
Vest-Agder Fylkeskommune; 
 
Vest-Agder fylkeskommune synes høringsutkastet gir en god beskrivelse og har ikke 
behov for noen merknader i høringsperioden. 
Mvh 
Tine Sundtoft 
 
Kristiansand kommune; 
 
Høringssvar på utkast til selskapskontroll for Agder Kollektivtrafikk AS (AKT)  
 
Viser til oversendt rapport «Selskapskontroll Agder Kollektivtrafikk AS» sendt kommunen på 
høring.  
 
Rapporten inneholder 7 anbefalinger fra revisjonen. Vi gjør under kort rede for våre 
synspunkter ift. disse. Det presiseres at dette er en administrativ tilbakemelding. 
 

Anbefaling 1: Eierne bør vurdere å opprette 
felles valgkomite.  

Enig – understøttes av omtale i kommunens 
overordnede eierskapsmelding hvor det 
fremgår at «Det bør vedtektsfestes at deleide 
aksjeselskaper skal ha valgkomite. Det bør 
utarbeides egne instrukser for valgkomiteene 
der ansvaret for å fremme forslag til 
kompetente styrekandidater fremgår».  
 

Anbefaling 2: Eierne bør unngå å velge 
medlemmer av generalforsamlingen som 
styremedlemmer.  
 

Enig – vil redusere mulighet for uønskede 
rollekonflikter.  
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Anbefaling 3: Eierne bør i samråd med AKTs 
styre vurdere å redusere nivået på 
egenkapitalen.  
 

Enig – fornuftig med en prosess hvor en 
klarlegger hva en fornuftig kapitalisering av 
selskapet vil være ut fra virksomhetens art, 
omfang og risiko.  
 

Anbefaling 4: Ved sammenslåing av Vest- og 
Aust-Agder fylkeskommuner og opprettelsen 
av nye Kristiansand kommune, bør eierne 
vurdere organiseringen av virksomheten, 
herunder om det er hensiktsmessig at 
virksomheten er organisert som et 
aksjeselskap.  

Enig – vil være klargjørende for hvorvidt 
nåværende selskapsform også vil være den 
rette i fremtiden. Kristiansand kommune er 
minoritetseier og det er fylkeskommunene som 
vil måtte være initiativtakere her om det 
ønskes endring av organisasjonsform for 
selskapet.  
 

Anbefaling 5: Styret bør utvikle 
styringsindikatorer knyttet til ressursbruk og 
kapasitetsutnyttelsen i AKTs virksomhet.  

Enig – viktig å se sammenhengene og få til et 
helhetlig perspektiv da enkelte mål kan slå 
positivt ut på en indikator og negativt på en 
annen. Et eksempel på det kan være at 
busstilbudet øket som gir flere passasjerer, 
men ikke sikkert gjennomsnittlig antall 
passasjerer pr. avgang eller rutekm. øker. Bli 
enig om hva som er viktigst og sammenligne 
egen utvikling over tid.  
 

Anbefaling 6: Styret bør oppdatere instruksen 
for daglig leder, da daglig leder i ettertid er 
gitt prokura.  

Enig – jfr. kommunens overordnede 
eierskapsmelding fremgår det at «Styret bør 
utarbeide instruks for daglig leder og for eget 
arbeid(styreinstruks)». Det fremgår at 
nåværende instruks for daglig leder er fra 2008 
slik at en gjennomgang og evt. oppdatering av 
denne synes fornuftig. En instruks for daglig 
leder kan også fungere som et viktig 
instrument ift. vurdering og evaluering av DLs 
prestasjoner i virksomheten.  
 

Anbefaling 7: Styret bør varsle 
kontrollutvalgene og valgte revisor i 
kommunen og fylkeskommunene om 
selskapets generalforsamling, jf koml § 80(3)  

Enig – i tillegg er det ønskelig at innkallingene 
til generalforsamlingene sendes til kommunens 
postmottak i tillegg til ordfører og evt. 
rådmann som synes å være gjeldende praksis.  

 
Kommunen har på nåværende tidspunkt ellers ingen andre merknader eller kommentarer utover 
dette på utkastet til selskapskontrollen.  
 
Med hilsen 
Ragnar Evensen  
Rådmann  
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7.2 Selskapet 

 
Hei. 
Viser til tilsendt høringsutkast. Styreleder og administrasjonen er tilfredse med at 
revisjonen har funnet at virksomheten drives forsvarlig og i tråd med overordnede mål. 
Det er viktig for oss at så er tilfelle.  
  
AKT takker for god dialog og har noen få kommentarer til rapporten.  
  

       Når det gjelder valg av selskapsform har tar vi til etterretning de vedtak om 
etablering av aksjeselskap som ble gjort i henholdsvis 2007 og 2012 etter en 
grundig vurdering hos eierne. Vi har dermed ikke kommentarer til det eller til den 
vurdering som revisjonen har gjort.  

 
       Det vises i rapporten til kostnadseffektiv drift av kollektivtrafikken. Effektivitet 

handler om å gjøre de rette tingene, i denne sammenheng utvikle tilbudet i tråd 
med markedsbehovene. AKT vil fortløpende måle kollektivtrafikkens 
markedsandel, og prioritere arbeidet med enda mer detaljert markedsanalyser 
framover for å sikre at rutetilbudet møter behovene. Utgangspunktet for 
ressursforbruk og kapasitetsutnyttelse er i tettbefolkede områder en 
markedsbasert tilbudsutvikling, der ressursene bør benyttes optimalt for å 
stimulere til flest mulig passasjerer. Det minnes samtidig om at AKT har ulike 
samfunnsoppdrag. Noen rutetilbud har karakter av å være sosialt tilbud og skal gi 
mobilitet til kundegrupper med få andre alternativer. Skoleskyss er en lovpålagt 
oppgave, hvor kvaliteten er hjemlet i lovverk og fylkeskommunens retningslinjer, 
og vurderes følgelig på et noe annet grunnlag enn styringsindikatorer knyttet til 
ressursbruk og kapasitetsutnyttelse. Endring av rutetilbud som berører 
flatedekningen i tilbudet må alltid avveies mot samfunnsoppdraget. Nøkkeltall 
som fremstilles i rapporten gir derfor nødvendigvis ikke svar på om utviklingen er 
i tråd med målsettingene. 

 
       Det er vedtatt ny overordnet strategi i styret, og det vil i løpet av våren bli bestemt 

indikatorer som skal gi grunnlag for rapportering til styret i forhold til alle 
målsettingene. Strategiplan 2017-2030 er selskapets vedtatte plan for oppfyllelse 
av samfunnsoppdraget og markedsmessige tilpasninger for videre vekst og 
utvikling av kollektivtilbudet.  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Siv Wiken 

Adm. dir.  
Agder Kollektivtrafikk AS | Tollbodgata 22 | 4611 Kristiansand 
Tlf: 38 14 53 81  
post@akt.no | siv.wiken@akt.no | www.akt.no 
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MVA 
 

 
 
 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
   
   
 
   
 
 

    

 
 

Tilbakemelding fra AKT på selskapskontroll av virksomheten 

 
I februar 2018 overleverte Agder kommunerevisjon IKS rapporten fra selskapskontrollen. 
Denne ble formelt overlevert til eierne av AKT, Kristiansand kommune, Vest- og Aust-
Agder fylkeskommuner. Administrasjonen har samarbeidet med kommunerevisjonen i 
deres arbeid med selskapskontrollen av AKT.   
 
Rapporten ble også forelagt selskapet til uttalelse før sluttføring. Selskapets høringssvar 
foreligger på siste side i rapporten fra kommunerevisjonen (s.66).  
 
12.november 2018 fikk selskapet, ved daglig leder, henvendelse fra Agder og Telemark 
Kontrollutvalgssekretariat IKS der det blir bedt om å gi tilbakemelding på følgende punkter: 

1. Styret bør ut fra en risiko- og sårbarhetsanalyse vurdere behovet for egenkapital.  

2. Styret bør i fremtiden ha aktivt fokus på å utvikle styringsindikatorer knyttet til ressursbruk og 

kapasitetsutnyttelse i AKTs virksomhet. 

3. Styret bør oppdatere instruks for daglig leder som inkluderer prokura.  

4. Styret bør, i samsvar med kommuneloven §80, varsle kontrollutvalgene og valgte revisorer i 

kommunen og fylkeskommunene om selskapets generalforsamling.  

 
1. Styret bør ut fra en risiko- og sårbarhetsanalyse vurdere behovet for egenkapital.  
Administrasjonen og styret i selskapet har, siden Skatt Sør-saken ble endelig avklar 
28.juni 2018, arbeidet på flere nivåer med å fastsette riktig nivå for egenkapitalen i AKT. 
Økonomisjefene i fylkeskommunene har også deltatt i denne dialogen.  
 
Styret i AKT har behandlet saken i møte 18.oktober 2018, og saken skal endelig 
behandles i styremøte 6.desember 2018.  
 
I vurderingene rundt risiko- og sårbarhet har ulike forhold blitt vektlagt, som bl.a.: 

- Markedsrisiko, f eks knyttet til billettinntekter, kjøp av transporttjenester og statlig finansiering 

gjennom belønningsavtaler /byvekstavtaler. 

- Motpartsrisiko, f eks mislighold av leverandørens kontraktsforpliktelser og investeringer. 

- Finansiell risiko, f eks ekstern finansiering, eiere, kontraktsregulering og likviditet.  

Det er særlig to forhold som de siste årene har utgjort en betydelig risiko for AKT. Skatt 
Sør-saken, der det ble varslet et krav om etterbetaling av kr 104 mill, samt usikkerheten 

 

Vår dato Vår referanse 

20.11.2018 18/00020-4 : 037, N00 

 Saksbehandler:  Siv E. Wiken   Deres dato Deres referanse 

      



41/18 Oppfølging av selskapskontroll i Agder kollektivtrafikk AS - 17/00786-16 Oppfølging av selskapskontroll i Agder kollektivtrafikk AS : Tilbakemelding fra AKT på selskapskontroll i AKT

Agder Kollektivtrafikk AS  2 av 3 
 
 

 

rundt korte belønningsavtaler med staten. Det første forholdet ble endelig avklart gjennom 
et forlik 28.juni 2018. Eksisterende belønningsavtale med staten er på 3 år, fra 2016 til og 
med 2019. For 2019 utgjør overføringene til drift av kollektivtilbudet i Kristiansandsområdet 
kr 73 mill. Ved et eventuelt bortfall av belønningsmidler vil selskapet kunne foreta en 
forsvarlig nedtrapping og omstilling av kollektivtilbudet over en periode på 2-3 år ved å 
benytte egenkapitalen.  
 
Det er også foretatt en kartlegging av nivået på egenkapitalen i tilsvarende virksomheter i 
andre deler av landet for å gi et grunnlag for sammenligning.  
 
 
2. Styret bør i fremtiden ha aktivt fokus på å utvikle styringsindikatorer knyttet til 
ressursbruk og kapasitetsutnyttelse i AKTs virksomhet. 
Effektivitet handler om å gjøre de rette tingene, i denne sammenheng utvikle tilbudet i tråd 
med markedsbehovene. AKT vil fortløpende måle kollektivtrafikkens markedsandel, og 
prioritere arbeidet med enda mer detaljert markedsanalyser framover for å sikre at 
rutetilbudet møter behovene. Utgangspunktet for ressursforbruk og kapasitetsutnyttelse er 
i tettbefolkede områder en markedsbasert tilbudsutvikling, der ressursene bør benyttes 
optimalt for å stimulere til flest mulig passasjerer.  
 
Frem til årsskiftet 2018/19 etableres det nå et heldekkende nett av målesystemer i 
samtlige busser som kjører på oppdrag for AKT. Dette systemet, automatisk 
passasjertelling (APC), vil gi høyere presisjon på måling av kapasitetsutnyttelse og reell 
etterspørsel etter kollektivtilbudet.  
 
Investeringen i nye målesystemer vil bli benyttet som beslutningsgrunnlag for endringer av 
linjer og frekvens. Det er viktig å være klar over at AKT har ulike samfunnsoppdrag. Noen 
rutetilbud har karakter av å være sosialt tilbud og skal gi mobilitet til kundegrupper med få 
andre alternativer. Skoletransporten er en lovpålagt oppgave. Denne vil følgelig være 
skjermet fra endringene.  
 
Det nye systemet vil gi AKT (og dets eiere) bedre innsikt i følgende (eksempler): 

1. Påstigende pr avgang samt hvor disse går av bussen. 

2. Antall passasjerer pr rutekilometer pr linje. 

3. Antall passasjerer pr rutekilometer i geografiske områder. 

4. Miljøkostnader og -effekter pr avgang.  

 
3. Styret bør oppdatere instruks for daglig leder som inkluderer prokura. 
Daglig leder fikk prokura for virksomheten 18.10.16. Instruksen er foreløpig ikke oppdatert 
utover dette.  
 
 
4.Styret bør, i samsvar med kommuneloven §80, varsle kontrollutvalgene og valgte 
revisorer i kommunen og fylkeskommunene om selskapets generalforsamling.. 
Nye rutiner for informasjon om generalforsamling iverksettes fra og med 
generalforsamlingen 2019.  
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Med vennlig hilsen 
 
 
Siv E. Wiken 
Adm.dir. 
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Postadresse: 

Postboks 517 Lund 

4605 KRISTIANSAND 

E-postadresse: 

postmottak@vaf.no 

Besøksadresse: 

Tordenskjolds gate 65 

4614 KRISTIANSAND 

Internettadresse: 

www.vaf.no 

 

Telefon: 

 38 07 45 00 

 

Organisasjonsnummer: 

960 895 827 

 
 

 

 

 

FOLKESTYRE, KOMPETANSE OG SAMARBEID 

 
 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.  
  
 
      
      
     
     

 
 
Vår ref.: 11/05654-10 Deres ref.:    Dato: 23.11.2018 
  

Oppfølging av rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS 

 
  
Det vises til rapport til kontrollutvalgene i Kristiansand kommune, Vest-Agder 
fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune vedr. selskapskontroll i Agder 
Kollektivtrafikk AS februar 2018.  
  
12.november 2018 fikk Vest-Agder fylkeskommune, ved fylkesrådmannen, henvendelse 
fra Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS, der det blir bedt om å gi 
tilbakemelding på følgende punkter: 
 
1. Eierne bør vurdere å opprette felles valgkomite. 
2. Eierne bør unngå å velge medlemmer av generalforsamlingen som styre-medlemmer. 
3. Ved sammenslåing av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune og opprettelsen av nye 

Kristiansand kommune bør eierne vurdere organiseringen av virksomheten, herunder 
om det fortsatt er hensiktsmessig at virksomheten er organisert som et aksjeselskap. 

 
I forbindelse med etablering av Agder fylkeskommune, samarbeider de to 
fylkesadministrasjonene om gjennomgang av selskapene fylkeskommunene eier. Det 
planlegges å utarbeide en generell eierstrategi. I denne sammenheng kan det være 
naturlig å utarbeide spesielle eierstrategier for de største og viktigste selskapene i Agder 
fylkeskommunes portefølje. I dette arbeidet vil vi også ta med oss anbefalingene om at det 
bør opprettes en felles valgkomite for selskapsstyret og at eierne bør unngå å velge 
medlemmer av generalforsamlingen som styremedlemmer. 
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Etter sammenslåing av de to fylkeskommunene, vil det være grunnlag for å vurdere 
organisering av virksomheten, herunder om det fortsatt er hensiktsmessig at virksomheten 
er organisert som et aksjeselskap. Dette anses som en beslutning som krever grundig 
analyse og som kan utstå til etter 1.1.2020.  

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kristin Tofte Andresen 
fylkesrådmann 
 
 

Lise Solgaard 
Økonomisjef 

 
 
 
 
 
Adresselister: 
 
Mottakere: 
Alexander Etsy Jensen, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
Kopi til: 
Terje Damman 
 



41/18 Oppfølging av selskapskontroll i Agder kollektivtrafikk AS - 17/00786-16 Oppfølging av selskapskontroll i Agder kollektivtrafikk AS : Svar på oppfølging av rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS

ØKONOMI 
Økonomienheten 

 

  

 

 

 

Postadresse Besøksadresse E-postadresse  
Kristiansand kommune Rådhusgata 18 

Kristiansand 
postmottak@kristiansand.kommune.no 

Økonomienheten Vår saksbehandler Webadresse 
Postboks 417 Lund Øyvind Stenvik Andersen http://www.kristiansand.kommune.no 
4604 KRISTIANSAND S Telefon Foretaksregisteret 
 +47 38 24 35 75  NO963296746 

 

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
Hellandtunet, Postboks 4 
3833 BØ 
 
 

 

  

 
Vår ref.:  
201801564-9 
(Bes oppgitt ved henvendelse) 

Deres ref.:  
   

Dato: 
Kristiansand, 21.11.2018 

 
 
Svar på oppfølging av rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS 
 

Viser til oversendte spørsmål ift. oppfølging av selskapskontrollen i Agder Kollektivtrafikk AS 

der eierne ved rådmann bes om å gi en skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene er 

blitt fulgt opp på følgende punkter:  

• Eierne bør vurdere å opprette felles valgkomite.  

• Eierne bør unngå å velge medlemmer av generalforsamlingen som styre-medlemmer.  

• Ved sammenslåing av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune og opprettelsen av nye  

Kristiansand kommune bør eierne vurdere organiseringen av virksomheten, herunder 
om det fortsatt er hensiktsmessig at virksomheten er organisert som et aksjeselskap.  

  

Kristiansand kommune (administrativ tilbakemelding) gjorde tidligere i år i brev 5.2.2018 rede 

for sine synspunkter vedrørende disse tre anbefalingene i høringsrunden som var på 

selskapskontrollen da (gjaldt anbefaling nr. 1, 2 og 4 i selskapskontrollen): 

 

Anbefaling 1: Eierne bør vurdere å opprette 

felles valgkomite. 

Enig – understøttes av omtale i kommunens 

overordnede eierskapsmelding hvor det fremgår 

at «Det bør vedtektsfestes at deleide 

aksjeselskaper skal ha valgkomite. Det bør 

utarbeides egne instrukser for valgkomiteene der 

ansvaret for å fremme forslag til kompetente 

styrekandidater fremgår». 
 

Anbefaling 2: Eierne bør unngå å velge 

medlemmer av generalforsamlingen som 

styremedlemmer. 

Enig – vil redusere mulighet for uønskede 

rollekonflikter. 

 

Anbefaling 4: Ved sammenslåing av Vest- og 

Aust-Agder fylkeskommuner og opprettelsen av 

nye Kristiansand kommune, bør eierne vurdere 

organiseringen av virksomheten, herunder om 

det er hensiktsmessig at virksomheten er 

organisert som et aksjeselskap. 

Enig – vil være klargjørende for hvorvidt 

nåværende selskapsform også vil være den rette 

i fremtiden. Kristiansand kommune er 

minoritetseier og det er fylkeskommunene som 

vil måtte være initiativtakere her om det ønskes 

endring av organisasjonsform for selskapet.  
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Kristiansand kommune behandlet videre selskapskontrollen for Agder Kollektivtrafikk AS 
i bystyrets møte 21.3.2018 og fattet følgende vedtak i saken: 
 
1. Bystyret tar rapport om selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS til orientering, og slutter 
seg til rapportens anbefalinger til eierne og virksomheten. (Enst.)  
2. Bystyret ber administrasjonen om å utarbeide eiermelding for AKT på lik linje med andre 
selskaper kommunen er deleier i. (Enst.)  

 
Kristiansand kommune vil følge opp anbefalingene og gå i dialog med fylkeskommunen 
(-e) med tanke på utarbeidelse av en felles eierskapsmelding for selskapet der 
anbefalingene fra selskapskontrollen vil bli vurdert nærmere i sammen med øvrige eiere i 
selskapet. Dette vil ventelig ikke bli gjort før etter pågående fylkes- og 
kommunesammenslåing er gjennomført. 
 
 
Med hilsen 
 
Ragnar Evensen  
Rådmann  
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift  
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Arkivsak-dok. 17/04334-4 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingene til orientering og 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune behandlet i møte 12.02.18 sak 2/18 en 

selskapskontrollrapport av AKT i sammen med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand 

kommune. Det var besluttet at Agder Kommunerevisjon IKS skulle gjennomføre en felles kontroll 

for de tre kontrollutvalgene. 

 
Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontrollen, og innebærer at revisjonen undersøker 

hvordan kommunenes eierinteresser i selskapet forvaltes, herunder at det kontrolleres om de som utøver 

eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Rammer for 

selskapskontrollen er gitt i kommuneloven med forskrift. Sentrale bestemmelser er nærmere omtalt i 

rapporten. 

 

 

Revisjonens rapport for selskapskontrollen i Agder kollektivtrafikk AS hadde problemstillingene: 

 

 Har eierne etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 

 Fører eierne kontroll med sine eierinteresser? 

 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 

 Utøves eiernes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets og fylkestingenes vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 

 

 

På grunnlag av de vurderinger revisjonen gjorde i forbindelse med selskapskontrollen av AKT kom 

revisjonen med følgende anbefalinger: 

 

Anbefalinger til eierne 

- Eierne bør vurdere å opprette felles valgkomite. 

- Eierne bør unngå å velge medlemmer av generalforsamlingen som styre-medlemmer. 
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- Ved sammenslåing av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune og opprettelsen av nye Kristiansand 

kommune bør eierne vurdere organiseringen av virksomheten, herunder om det fortsatt er 

hensiktsmessig at virksomheten er organisert som et aksjeselskap. 

 

Anbefalinger til virksomheten  

- Styret bør ut fra en risiko- og sårbarhetsanalyse vurdere behovet for egenkapital. 

- Styret bør i fremtiden ha aktiv fokus på å utvikle styringsindikatorer knyttet til ressursbruk og 

kapasitetsutnyttelsen i AKTs virksomhet. 

- Styret bør oppdatere instruks for daglig leder som inkluderer prokura 

- Styret bør, i samsvar med kommuneloven § 80, varsle kontrollutvalgene og valgte revisorer i 

kommunen og fylkeskommunene om selskapets generalforsamling. 

 

Det gikk frem av rådmennenes høringssvar at de sluttet seg til revisjonens anbefalinger i rapporten. 

Kontrollutvalget følgende vedtak i saken: 

 

«Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS til orientering, og 

oversender rapporten til fylkestinget med følgende forslag til vedtak:  

 

Fylkestinget tar rapport om selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS til orientering, og slutter seg 

til rapportens anbefalinger til eierne og virksomheten.  

 

Rapporten oversendes styret for videre oppfølging av anbefalingene til virksomheten.  

 

Fylkestinget ber om at det gis en tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalgene i 

første møte etter sommeren.». 

 
Fylkestinget vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling i saken. Tilnærmet likelydende vedtak ble 

fattet i de øvrige kontrollutvalgene for eierne med påfølgende enstemmige vedtak i fylkesting og bystyre. 

 

 

Saksopplysninger: 
I tråd med vedtaket skal rapporten følges opp av de respektive kontrollutvalgene. Fylkesrådmannen og 

administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk AS er bedt om å gi en tilbakemelding på oppfølgingen 

av rapporten til kontrollutvalget. 

 

Av rapporten anbefalinger er det fire som skal følges opp av Agder Kollektivtrafikk AS og tre følges opp 

av eierne som er fylkeskommunene og Kristiansand kommune. Under følger de tilbakemeldingene 

sekretariatet har mottatt under den enkelte anbefaling. 

 

Anbefalinger til eierne: 

1. Eierne bør vurdere å opprette felles valgkomite. 

 

Fylkesrådmannen er enig med at det bør vedtektsfestes at det skal være egen valgkomite og at det 

bør utarbeides egen instruks der ansvaret for å fremme forslag til kompetente styrekandidater 

fremgår. Fylkesrådmannen ønsker å avvente med å endre vedtektene til en har fått avklart 

fremtidig organisering av virksomheten. 

 

I forbindelse med den nye fylkeskommunen er det igangsatt en gjennomgang av eierskapene til 

fylkeskommunene. 

 

 

2. Eierne bør unngå å velge medlemmer av generalforsamlingen som styre-medlemmer. 
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Fylkesrådmannen er enig med denne anbefalingen og mener dette bør unngås for å redusere 

mulighetene for uønskede rollekonflikter. 

 

3. Ved sammenslåing av Vest- og Aust-Agder fylkeskommune og opprettelsen av nye Kristiansand 

kommune bør eierne vurdere organiseringen av virksomheten, herunder om det fortsatt er 

hensiktsmessig at virksomheten er organisert som et aksjeselskap 

 

I tilbakemeldingen fra fylkesrådmannen skriver de at organiseringen og prioriteringen av 

kollektivtransporten vil være et særlig viktig politikkområde i den nye fylkeskommunen. 

Løsningene som velges vil ha stor påvirkning på hvordan fylkeskommunen lykkes med å løse 

mobilitetsbehovene for innbyggerne og andre klimamål. Dette må også sees i sammenheng med 

at fylkeskommunen vil overta ansvaret for Sams vegadministrasjon fra 2020. Fylkesrådmannen 

skriver videre at som et ledd i arbeidet med å organisere den nye fylkeskommunen bør en derfor 

vurdere organiseringen av kollektivtrafikken herunder om det er hensiktsmessig at virksomheten 

er organisert som et aksjeselskap. Gjennom dette arbeidet vil en få vurdert hvordan en best kan 

ivareta et politisk eierskap og samtidig sikre engasjement og dialog med kommunene. 

 

Anbefalinger til virksomheten 

4. Styret bør ut fra en risiko- og sårbarhetsanalyse vurdere behovet for egenkapital. 

 

Selskapet har siden Skatt Sør-saken ble avklart juni 2018 arbeidet på flere nivåer for å fastsette 

riktig nivå for egenkapitalen i AKT. Styret i AKT har behandlet saken i møte 18.06.2018, og 

saken blir endelig behandlet i styremøte 06.12.2018. I tilbakemeldingen fra AKT. 

I tilbakemeldingen skriver administrerende direktør at i vurderingene rundt risiko- og sårbarhet 

har blant annet forhold som markedsrisiko, motpartsrisiko og finansiell risiko blitt vektlagt. 

 

Det er for selskapet særlig Skatt Sør-saken og usikkerheten rundt korte belønningsavtaler med 

staten som har utgjort en betydelig risiko de siste årene. Skatt Sør-saken er avsluttet med forlik 

juni 2018 og eksisterende belønningsavtaler varer til og med 2019. For 2019 utgjør overføringene 

til drift av kollektivtilbudet i Kristiansandsområdet kr. 73 mill. Ved en bortfall av 

belønningsmidler vil selskapet kunne foreta en forsvarlig nedtrapping og omstilling av 

kollektivtilbud over en periode på 2-3 år ved å benytte egenkapitalen. 

 

5. Styret bør i fremtiden ha aktivt fokus på å utvikle styringsindikatorer knyttet til ressursbruk og 

kapasitetsutnyttelsen i AKTs virksomhet. 

 

I tilbakemeldingen til kontrollutvalget skriver AKT at effektivitet handler om å gjøre de rette 

tingene, i denne sammenheng utvikle tilbudet i tråd med markedsbehovene. AKT vil fortløpende 

måle kollektivtrafikkens markedsandel, og prioritere arbeidet med enda mer detaljert 

markedsanalyser fremover for å sikre at rutetilbudet møter behovene.  

 

Frem til årsskiftet 2018/19 etableres det nå et heldekkende nett av målesystemer i samtlige busser 

som kjører på oppdrag for AKT. Dette nye systemet vil gi høyere presisjon på måling av 

kapasitetsutnyttelse og reel etterspørsel etter kollektivtilbud. Det nye systemet vil kunne gi innsikt 

i: 

1. Påstigende pr. avgang samt hvor disse går av bussen 

2. Antall passasjerer pr rutekilometer pr linje. 

3. Antall passasjerer pr rutekilometerer i geografiske områder 

4. Miljøkostnader og –effekter pr avgang. 

 

 

 

6. Styret bør oppdatere instruks for daglig leder som inkluderer prokura 
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Av tilbakemeldingen fremgår det at daglig leder fikk prokura for virksomheten 18.10.16 og at 

instruksen foreløpig ikke er oppdatert utover dette. 

 

7. Styret bør, i samsvar med kommuneloven § 80, varsle kontrollutvalgene og valgte revisorer i 

kommunen og fylkeskommunene om selskapets generalforsamling. 

 

Ny rutiner for informasjon om generalforsamling iverksettes fra og med generalforsamlingen 2019 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Selskapet har i stor grad fulgt opp anbefalingene i rapporten, med unntak av anbefaling nr. 6. Når det 

gjelder anbefaling nr. 1 om størrelsen på selskapets egenkapital vil saken bli endelig behandlet i styret 6. 

desember. Ellers er sekretariatet sin vurdering av tilbakemeldingene er at de fleste av anbefalingene er 

blitt eller blir fulgt opp i forbindelse med gjennomgangen av fylkeskommunens eierskap i selskaper. 

Dette anses som en hensiktsmessig løsning tatt i betraktning av den kommende sammenslåingen 

 

Vedlegg:  

- Rapport selskapskontroll Agder Kollektivtrafikk AS 

- Tilbakemelding fra AKT på oppfølging av selskapskontrollen i AKT 

- Tilbakemelding fra fylkesrådmannen AAFK på oppfølgingen av selskapskontrollen i AKT 

- Tilbakemelding fra fylkesrådmannen VAF på oppfølgingen av selskapskontrollen i AKT 

- Tilbakemelding fra rådmannen i Kristiansand kommune på oppfølgingen av selskapskontrollen i 

AKT 
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Arkivsak-dok. 17/07213-11 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 03.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Rapport Selskapskontroll - Vigo IKS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller følgende til fylkestinget: 

 

Fylkestinget tar selskapskontrollrapporten i Vigo IKS til orientering og ber om at rapportens anbefalinger 

følges opp om at: 

- Det legges til rette for eiermøter/kontaktmøter mellom fylkeskommunen og Vigo IKS 

- Innkalling til representantskapet er i samsvar med interkommunale selskaper med 4 ukers varsel 

med saksliste 

- Representantskapet sikrer at Vigo IKS rapporterer om selskapets arbeid med etikk og 

samfunnsansvar gjennom årsmeldingen 

- styremedlemmer i fylkeskommunens selskaper registrerer sine verv i styrevervregisteret 

 

Fylkestinget ber fylkesrådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av 

2019 på hvordan rapporten er blitt fulgt opp. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Fylkestinget behandlet 13.12.2016 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019. 

Kontrollutvalget gikk fullmakt av fylkestinget til å endre planen i perioden ved behov. Kontrollutvalget 

vedtok selskapskontroll av Vigo IKS i kontrollutvalgets sak 39/17.  

 

Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune bestilte en selskapskontroll gjennomført som en 

forvaltningsrevisjon av Vigo IKS. I den forbindelse inviterte Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS 

kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene til å delta i kontrollen og gjennomføre egne 

eierskapskontroller. Agder Kommunerevisjon IKS har nå levert rapporten fra eierskapskontrollen til 

behandling i kontrollutvalget. 

 

 

Saksopplysninger: 
Selskapskontroll følger av bestemmelsene i Kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg kapittel 

6. Hensikten med selskapskontroll er at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med 

forvaltningen av eierinteressene i kommunens selskaper, herunder kontrollere om de som utøver 

kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 
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Vigo IKS er et interkommunalt selskap som er eid av 17 fylkeskommuner og Oslo kommune. Selskapet 

oppsto i forlengelsen av et langvarig samarbeid om å koordinere utviklingen av viktige IT-systemer for 

videregående opplæring og ble etablert i februar 2012. Selskapet er organisert med et representantskap på 

18 medlemmer, 1 medlem fra hver eierkommune, og et styre på 5 medlemmer. Selskapet jobber med drift 

og utvikling av en rekke datasystemer, der det skoleadministrative systemet Visma Flyt Skole er det mest 

omfattende.  

 

Revisjonens gjennomgang viser at eierinteresser i Vigo IKS utøves i samsvar med fylkestingets vedtak og 

forutsetninger. Representantskapet har behandlet budsjett, økonomiplan, regnskap, valgt 

styremedlemmer, styreleder og nestleder som forutsatt av IKS-loven. 

 

Videre skriver revisor at selskapet hadde etablert en praksis med at sakslisten med dokumenter ble lagt ut 

syv dager før møtene i representantskapet, som ikke samsvarer med §8 i IKS-loven. IKS-loven sier at 

innkallingen skal skje minimum 4 uker før møtet.  Selskapet skal være i ferd med å endre praksis slik at 

dette skjer i samsvar med IKS-loven. Det mangler underskrift fra representantskapets referater for 2016 

og 2017.  

 

Selskapsavtalen er utformet i tråd med IKS-loven og revisjonen mener det er hensiktsmessig å organisere 

det som et interkommunalt selskap. Selskapets mål er beskrevet i selskapsavtalen, selskapsstrategien og 

prosjektporteføljen. Revisjonens vurdering er at eierne har satt klare mål for selskapets virksomhet. Det er 

utarbeidet etisk regelverk for selskapet og rutiner for varsling. Revisjonens gjennomgang av 

årsmeldingene 2016 og 2017 viser at det imidlertidig ikke sies noe nevneverdig om selskapets arbeid med 

etikk og samfunnsansvar. 

 

Årsmeldinger og årsregnskap for selskapet legges frem for hovedutvalget for kultur og utdanning og 

fylkestinget i Vest-Agder.  

 

Revisor kommer med følgende anbefalinger i rapporten: 

- Det blir legges til rette for eiermøter/kontaktmøter mellom fylkeskommunen og Vigo IKS 

- At innkalling til representantskapsmøter er i samsvar med lov om interkommunale selskaper /4 

ukers varsle og med saksliste) 

- Representantskapet bør sikre at Vigo IKS rapporterer om selskapet arbeid med etikk og 

samfunnsansvar gjennom årsmeldingen 

- På generelt grunnlag bør alle som påtar seg styreverv for fylkeskommunale selskaper registrere 

sine verv i styrevervregisteret. 

 

Agder Kommunerevisjon IKS vil i møtet presentere rapporten og svare på eventuelle spørsmål. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener revisjonen har levert en god og grundig rapport som er i tråd med den vedtatte 

prosjektplanen.  

 

 

Vedlegg:  

- Rapport selskapskontroll Vigo IKS 
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1 Sammendrag og anbefalinger 
 
Vigo IKS er et interkommunalt selskap som er eid av 17 fylkeskommuner og Oslo kommune. 
Hovedkontoret er lokalisert i Skien. Selskapet arbeider med drift og utvikling av en rekke 
datasystemer, der det skoleadministrative systemet Visma Flyt Skole er det mest omfattende. 
Regnskapet for 2017 viste at selskapets driftsinntekter ble 71,3 millioner kroner.   
 
Vest-Agder kontrollutvalg vedtok i desember 2017 å gjennomføre en eierskapskontroll av 
Vigo IKS. Gjennom denne eierskapskontrollen har revisjonen undersøkt hvordan Vest-Agder 
fylkeskommunes eierinteresser i selskapet forvaltes, herunder om de som forvalter eier-
interessene gjør det i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, og aktuelle lovbe-
stemmelser og etablerte normer for god eierstyring. 
 
Revisjonens gjennomgang viser at eierinteresser i Vigo IKS utøves i samsvar med 
fylkestingets vedtak og forutsetninger. Representantskapet har behandlet budsjett, 
økonomiplan, regnskap, valgt styremedlemmer, styreleder og nestleder som forutsatt i IKS-
loven.  
 
Selskapet hadde etablert en praksis med at sakslisten med dokumenter ble lagt ut syv dager 
før møtene i representantskapet, som ikke var i samsvar med § 8 i IKS-loven1 (frist på 4 uker). 
Selskapet er i ferd med å endre praksis, slik at innkalling til møter i representantskapet skjer 
i samsvar med IKS-loven.  Det er ført referater fra møtene, men disse er ikke underskrevet i 
2016 og 2017. Fra 2018 blir referatene underskrevet av møteleder og to medlemmer valgt av 
representantskapet.  
 
Selskapsavtalen ble utformet i tråd med kravene i IKS-loven. Sett i lys av Vigo IKS formål, 
funksjon og eiersammensetning, mener revisjonen at valg av interkommunalt selskap som 
selskapsform var hensiktsmessig ved opprettelsen av selskapet. Selskapets mål er beskrevet 
i selskapsavtalen, selskapsstrategien og i prosjektporteføljen. Revisjonens vurdering er at 
eierne har satt klare mål for selskapets virksomhet.  
 
Fylkeskommunen har gjennom de overordnede prinsipper for eierstyring lagt til grunn at 
selskapet skal arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar. Det er utarbeidet etisk 
regelverk for selskapet og rutiner for varsling. Vår gjennomgang av årsmeldingene for 2016 
og 2017 viser at det imidlertid ikke sies noe nevneverdig om selskapets arbeid med etikk og 
samfunnsansvar. 
 
Årsmeldinger og årsregnskap for selskapet legges frem for hovedutvalget for kultur og 
utdanning og fylkestinget i Vest-Agder. 
 
Fylkestinget har foruten etablering av selskapet, behandlet sak om kostnadsfordeling mellom 
eierne i 2016. Ny selskapsavtale som er godkjent av representantskapet i april 2018, må 
godkjennes av alle fylkestingene og Oslo bystyre.  
 
  

                                                
1 Lov 29. januar 1999 om interkommunale selskaper.   
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Anbefalinger 
Revisjonen vil på grunnlag av de vurderinger som er gjort i eierskapskontrollen av Vigo IKS 
foreslå disse anbefalinger: 

 
 Det bør legges til rette for eiermøter/kontaktmøter mellom fylkeskommunen og Vigo 

IKS. 
 

 At innkalling til representantskapsmøter er i samsvar med lov om interkommunale 
selskaper (4 ukers varsel og med saksliste).  

 
 Representantskapet bør sikre at Vigo IKS rapporterer om selskapets arbeid med etikk 

og samfunnsansvar gjennom årsmeldingen. 
 

 På generelt grunnlag bør alle som påtar seg styreverv for fylkeskommunale selskaper 
registrere sine verv i styrevervregisteret.  

 

  



42/18 Rapport Selskapskontroll - VIGO IKS - 17/07213-11 Rapport Selskapskontroll - Vigo IKS : Rapport selskapskontroll Vigo IKS

Agder Kommunerevisjon IKS 
 
 

7 
 

2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 
 
Vigo IKS er et interkommunalt selskap som er eid av 17 fylkeskommuner og Oslo kommune 
(eierkommunene). Selskapet oppsto i forlengelsen av et langvarig samarbeid om å koordinere 
utviklingen av viktige IT-systemer for videregående opplæring og ble etablert i februar 2012. 
Selskapet er organisert med et representantskap på 18 medlemmer, 1 medlem fra hver eier-
kommunene2, og et styre på 5 medlemmer. Vigo IKS arbeider med drift og utvikling av en 
rekke datasystemer, der det skoleadministrative systemet Visma Flyt Skole er det mest 
omfattende.  
 
Vest-Agder fylkeskommunes eierinteresser utøves av Anne Ma Timenes, som er Vest-Agder 
fylkeskommunes representant i representantskapet. 
 
IKS-ordningen innebærer at deltakerne har et ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av 
selskapets forpliktelser.  
 
Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune har bestilt en selskapskontroll gjennomført 
som forvaltningsrevisjon av Vigo IKS. I den forbindelse har Kontrollutvalgssekretariatet Midt-
Norge IKS invitert kontrollutvalg i de øvrige eierkommunene til å delta i kontrollen. Delta-
kelsen fra eierkommunene har i hovedsak omfattet undersøkelse av eierstyringen. 
 
Eierskapskontroll er hjemlet i kommuneloven §§ 77 og 80 og i forskrift om kontrollutvalg        
§§ 13 og 14 og er undersøkelser av hvordan eieren utøver eierskapet i selskapet. Eierskaps-
kontrollen er en mer begrenset kontroll enn en forvaltningsrevisjon og gjøres ved hjelp av 
egenerklæringer fra dem som utøver eierfullmaktene og selskapets styre. I tillegg innhentes 
dokumenter som er relevante for eierstyringen, men uten at disse analyseres detaljert.  
 
Prosjektplan for felles selskapskontroll av Vigo IKS er godkjent av Vest-Agder kontroll-
utvalget (sak 39/17). Denne rapporten omhandler eierskapskontroll av Vigo IKS. 

 

2.2 Formål og problemstillinger 
 

Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontrollen, og innebærer at man 
undersøker hvordan fylkeskommunens eierinteresser i selskapet utøves, herunder at det 
kontrolleres om de som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak 
og forutsetninger. 

 
Formålet med undersøkelsen er å gi kontrollutvalget informasjon om fylkeskommunens 
utøvelse av eierskapet i Vigo IKS og bidra til å utvikle eierstyringen i Vest-Agder fylkes-
kommune. 
 
Hovedproblemstillinger: 
 
1. Utøves eierinteresser i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, aktuelle 

lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?  
 

                                                
2 17 fylkeskommuner og Oslo kommune. 
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2. Satt klare resultatmål og andre mål for selskapet  
 

3. Fulgt opp at selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar  
 

4. Sikret seg nødvendig informasjon om selskapet gjennom rapportering  
 

5. Ivaretatt eventuelle andre særskilte føringer vedrørende selskapet fra fylkestinget 
 

Problemstilling nr. 1 besvares ved å undersøke blant annet om eierne, i dette tilfellet Vest-
Agder fylkeskommune, har ivaretatt kravene i IKS-loven og eventuell annen relevant 
lovgivning og fylkeskommunale vedtak blant annet ved etablering av selskapsavtale og 
gjennomføring av møter i representantskapet, valg av styre mv. 

 

2.3 Avgrensninger 
 

Revisjon Midt-Norge skal gjennomføre en selskapskontroll i form av en forvaltningsrevisjon, 
mens deltakende kommunerevisjoner skal gjennomføre eierskapskontroll i egen fylkes-
kommune. Datainnsamling i Vest-Agder fylkeskommune ble i stor grad rettet mot utdannings-
avdelingen i Vest-Agder fylkeskommune.  
 
Eierskapskontrollen ble avgrenset til å gjelde perioden 2016–2018.  

 

2.4 Vurderingskriterier 
 

Kilder til vurderingskriterier i rapporten er i hovedsak: 
 
 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml) 
 
 Lov 29. januar 1999 om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

 
 Eierskapsmelding Vest-Agder fylkeskommune, vedtatt 12.12.2017 
 
 Selskapsavtalen mellom eierne om Vigo IKS  

 
 Fylkestinget 14.12.10 (sak 70/10): Oppretting av et felles interkommunalt (IKS) for å 

ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om skoleadministrative systemer 
 

  KS: Anbefaling om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (2015)   
 

2.5 Metode og gjennomføring 
 
En eierskapskontroll er en avgrenset undersøkelse av hvordan eieren utøver eierskapet i 
selskapet i forhold til gjeldende føringer for dette.  
 
Eierskapskontrollen gjennomføres ikke som en forvaltningsrevisjon, men som en mer 
begrenset kontroll. Undersøkelsen er basert på Agder Kommunerevisjon IKS mal for eier-
skapskontroll som er gjennomført for andre kommunale selskaper. 
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Kontrollen gjøres ved hjelp av egenerklæringer fra de som utøver eierfullmaktene i represen-
tantskapet og fra selskapets styre. I tillegg innhentes dokumenter som er relevante for eier-
styringen. De benyttes på et overordnet nivå i kontrollen.  
 
I dette prosjektet har hovedelementene i metoden vært følgende: 
 
 Det er innhentet opplysninger fra Vigo IKS, og egenerklæringer fra representantskapet og 

styret. I tillegg er det innhentet informasjon fra Vest-Agder fylkeskommune ved 
utdanningsavdelingen.  

 
 Følgende dokumenter er innhentet og gjennomgått: 

- aktuelle fylkestingsaker 
- selskapsavtalen   
- årsmeldinger for 2016–2017  
- innkallinger, saksframlegg og protokoller fra representantskapsmøter 
- korrespondanse mellom eierkommunene og Vigo IKS 
- etiske retningslinjer  

 
Vi har valgt å komme med anbefalinger på bakgrunn av gjennomført eierskapskontroll. 
 
Undersøkelsen omfattet årene 2016–2018. Datainnsamling foregikk i perioden desember 
2017 til august 2018.  
 

2.6 Relevant regelverk 

2.6.1 Lov om interkommunale selskap 

 
Det er særlig lov om interkommunale selskaper som danner det regulatoriske utgangspunkt 
for Vigo IKS selskapsform. I denne loven defineres et interkommunalt selskap som et «selskap 
hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper».  
 
Videre påpekes det at et interkommunalt selskap anses som et eget rettssubjekt, og at del-
takerne i et IKS hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser.3  
 
Den øverste myndighet i et IKS er representantskapet. Medlemmene i representantskapet 
oppnevnes av fylkeskommunene og Oslo kommune, som er deltakere i selskapet. Hver enkelt 
deltaker skal ha minst ett medlem i representantskapet.   
 
Det er gjennom representantskapet deltakerne utøver sitt eierskap. Fylkeskommunene og 
Oslo kommune har instruksjonsrett overfor sine representanter. Representantskapet 
behandler selskapets budsjett, årsregnskap og økonomiplan, og andre saker som etter loven 
eller selskapsavtalen skal behandles. 
 
Etter selskapsavtalens § 7 skal selskapets regnskap føres i samsvar med de kommunale regn-
skapsprinsipper.  
 

                                                
3 I selskapsavtalen § 4 står det at hver deltaker er ansvarlig for 1/18 av selskapets gjeld.    
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2.6.2 Forvaltningsloven 

 
Lovens virkeområde er definert i § 1, hvor det fremkommer at loven gjelder for «den virk-
somhet som drives av forvaltningsorganer». Med forvaltningsorgan menes i denne sammen-
heng «et hvert organ for stat eller kommune». I forarbeidene til loven (Ot.prp. nr. 53 1997-
98) sies det at «det alminnelige forvaltningsrettslige utgangspunktet er at forvaltnings- og 
offentlighetsloven ikke gjelder for virksomhet som er skilt ut som et eget rettssubjekt. Ut fra 
dette blir utgangspunktet at lovene ikke gjelder for interkommunale selskaper. Det er likevel 
slik at selv om en virksomhet er skilt ut som et eget rettssubjekt, kan det bli spørsmål om 
lovene gjelder fordi virksomheten har en særlig offentlig tilknytning. Det må for hvert enkelt 
selskap foretas en konkret vurdering hvor det legges vekt på virksomhetens art, hvorvidt 
selskapet er redskap for offentlig politikk, om virksomheten driver i konkurranse med andre 
o.l.». Forvaltningsloven har bestemmelser om habilitet i kapittel 2. 
 
I selskapsavtalen, som ligger til grunn for opprettelsen av Vigo IKS, står det i § 10 at det inter-
kommunale selskapet skal følge offentlighetsloven.  
 

2.6.3 Lov om offentlige anskaffelser 

 
Regelverket for offentlige anskaffelser kommer til anvendelse der stat, kommune og offent-
ligrettslige organer foretar kjøp av varer og tjenester.  
 
Ettersom Vigo IKS er et eget rettssubjekt, kan det ikke anses som en del av den kommunale 
myndighet, så spørsmålet blir derfor om selskapet kan anses som et offentligrettslig organ. I 
henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2 annet ledd er et offentligrettslig organ en 
sammenslutning som 
 
a) er opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller forretningsmessig 

karakter 
b) er et selvstendig rettssubjekt og 
c) har tilknytning til det offentlige ved at 

1. organet hovedsakelig er finansiert av offentlige myndigheter eller andre offentlig-
rettslige organer, 

2. organets forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers ledelsesmessige 
kontroll eller 

3. organet har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av 
medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer. 

 
Det er ingen tvil om at Vigo IKS oppfyller de to siste vilkårene (b) og c); selskapet er et selv-
stendig rettssubjekt og det har tilknytning til det offentlige i samsvar med 1., 2. og 3. punkt 
over. Selskapet utvikler, eier og/eller drifter fylkeskommunenes felles inntaks- og 
forvaltningssystem for elever og lærlinger. Etter vår vurdering dekker Vigo IKS allmenn-
hetens behov knyttet til lovpålagt videregående opplæring4.   Alle eierne, fylkeskommunene 
og Oslo kommune, fullfinansierer selskapets drift og utviklingsoppgaver utfra en gitt avtale-
fordeling vedtatt av representantskapet. 
 

                                                
4 Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova). 
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Vigo IKS opplyser at selskapet følger lov om offentlige anskaffelser. Dermed legges det til 
grunn at Vigo IKS er å anse som et offentligrettslig organ som må følge anskaffelsesreglene i 
lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  
 

2.6.4 Offentlighetsloven 

 
I offentlighetsloven § 2 er det angitt hvem loven gjelder for. Her står det: 
 
§ 2. Verkeområdet til lova 
Lova gjeld for 

a) staten, fylkeskommunane og kommunane, 
b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift, 
c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte 

har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet i 
rettssubjektet, og 

d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller indirekte 
har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det øvste 
organet i rettssubjektet. 

Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse 
med og på same vilkår som private. 
 
For Vigo IKS sin del er det klart at fylkeskommunene og Oslo kommune både har eierandel 
som gir mer enn halvparten av stemmene i representantskapet, samtidig som de kan velge 
mer enn halvparten av de personene som pekes ut som representantskapsmedlemmer. Etter 
punkt b) og c) over gjelder således offentlighetsloven for Vigo IKS.  
 
Dette utgangspunktet modifiseres ved at loven likevel ikke kommer til anvendelse der sel-
skapet i hovedsak driver i direkte konkurranse og på samme vilkår som private selskaper.  
Som nevnt tidligere i rapporten er imidlertid Vigo IKS i all hovedsak et organ som utfører 
oppgaver som tjener allmennhetens behov, slik at dette unntaket ikke kommer til anvendelse. 
Dette betyr at Vigo IKS må forholde seg til offentlighetslovens bestemmelser. Eierne har også 
tatt dette med i selskapsavtalen § 10 hvor det står at det interkommunale selskapet skal følge 
offentleglova.  

 

2.6.5 KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll  

 
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har utarbeidet en anbefaling 
om hvordan kommuner bør utøve eierskap, selskapsledelse og kontroll av sine foretak.  Noen 
av de viktigste områdene KS gir anbefalinger til er følgende:  

 
 Opplæring av de folkevalgte – kurs om selskapsorganisering, eierskapsstyring, 

styringsmuligheter og lignende.  
 

 Vurdering og valg av selskapsform - selskapets formål, og muligheten for politisk 
styring og kontroll 

 
 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger  
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 Utarbeidelse og revisjon av selskapsstrategi, selskapsavtaler og vedtekter 
 

 Jevnlig gjennomføres eiermøter – bidra til god eierstyring og kommunikasjon med 
selskapet 

 
 Eierorganets sammensetning og funksjon  

 
 Sammensetning av styret 

 
 Etablere rutiner, herunder å fastsette styreinstruks og instruks for daglig leder 

 
 Utarbeidelse av etiske retningslinjer 

 
 Utarbeidelse av retningslinjer for habilitet 

 
 Tilsyn og kontroll - eierskapskontroll, selskapskontroll 

 
KS poengterer at kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene 
og avtalene som regulerer styring av selskapet, og;  
 
«Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å 
utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskap» og «En eierskapsmelding vil sikre et 
grunnlag for nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar», 
jf. KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. 
 
Det pekes også på at vedtektene for aksjeselskap og selskapsavtalen for interkommunale 
selskap (IKS) regulerer viktige sider ved selskapenes rettsforhold. Det innebærer at ved-
tekter/selskapsavtalen bør vurderes med jevne mellomrom, herunder selskapets formål, for 
å se om det er behov for endringer. 
 
KS anbefaler på generelt grunnlag at styreverv blir registrert i styrevervregisteret. Dette for 
å ha åpenhet om hvilke roller ansatte og politikere har, og videre at man er avhengig av 
allmennhetens tillit både i forvaltning og styring av kommunale selskaper. Denne 
anbefalingen ligger ikke i dag inne Vest-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding. 
Revisjonen vil med dette komme med en generell anbefaling om at alle som påtar seg 
styreverv for fylkeskommunale selskaper registrerer sine verv i styrevervregisteret.  
 

2.6.6 Fylkeskommunens retningslinjer for eierskap 

 
Fylkestinget vedtok ny eierskapsmelding for Vest-Agder fylkeskommune i 2017.5 Dette for å 
angi retningslinjer for å sikre forankring av fylkeskommunens eierskap i fylkestinget og 
utøvelse av eierskapet gjennom administrasjonen. Eierskapsmeldingen skal bidra til åpenhet 
om fylkeskommunens samlede virksomhet. Utgangspunktet for offentlig eierskap er at det 
skal ivareta interessene til befolkningen.  
 
Eierskapsmeldingen inneholder prinsipper for valg av selskapsform, eierstyring i de ulike 
selskapsformene og fylkeskommunens overordnede prinsipper for eierstyring. Det fremgår 

                                                
5 12.12.2017 (sak 84/17) 
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av eierskapsmeldingen at eierskapet utøves aktivt gjennom generalforsamling eller represen-
tantskapet og ved valg av styremedlemmer. Fylkeskommunen, dvs. flertallet i fylkestinget har 
instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Kontakt mellom fylkes-
kommunen og selskapet skal i utgangspunktet gå via styret/styreleder og eiermøter. Eier-
skapsmeldingen trekker frem betydningen om at styret må ha den nødvendige kompetanse, i 
tillegg til kapasitet til å utføre sine oppgaver. Når det gjelder behandling av årsrapport/-
regnskap, er det utarbeidet en oversikt over hvilke organ de enkelte selskap skal rapportere 
til. For Vigo IKS er det Hovedutvalg for kultur og utdanning.    
 
VAFs overordnede prinsipper for eierstyring: 
 

1. Aksjeeiere skal likebehandles. 
 

2. Det skal være åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskapsutøvelse og selskapets 
virksomhet. 

 
3. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamling og representantskap. 

 
4. Styret er ansvarlig for å utarbeide klare mål og strategi for selskapet innenfor rammen 

av vedtektene. 
 

5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets formål og situasjon. 
 

6. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold 
ut fra det enkelte selskaps egenart. 

 
7. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal herunder 

ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne. 
 

8. Styret bør ha en plan for eget arbeid, arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling og 
evaluere sin virksomhet. 

 
9. Lønns- og incentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i sel-

skapet og fremstår som rimelige. 
 

10. Virksomheten skal arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar. 
 

11. Vest-Agder fylkeskommunes etiske retningslinjer skal være førende for selskapets 
virksomhet. 

 
Fylkesrådmannen har ansvar for den administrative kontakten med virksomhetene. 
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3 Om Vigo IKS 

3.1 Kort om selskapet og bakgrunn 
 
Vigo IKS er et interkommunalt selskap med alle fylkeskommuner og Oslo kommune som 
eiere. Selskapet ble opprettet 01.02.2012.  
 
Formålet med selskapet er å utvikle, eie og/eller drifte fylkeskommunenes felles inntaks- og 
forvaltningssystem for elever og lærlinger. Selskapet deltar også i utvikling av skole-
administrative systemer og drifter to nettsteder; www.vigoiks.no med informasjon blant 
annet om selskapet og nyheter om utviklingsprosjektene, og www.vilbli.no med informasjon 
til elever, foresatte og rådgivere.  
 
Før etableringen av det interkommunale selskapet hadde alle fylkeskommunene i flere år 
samarbeidet om inntak til videregående opplæring og fagopplæring gjennom Vigo, som var 
en sentral database for elevdata og inntakssystem for videregående opplæring.  
 
Vigo-samarbeidet ble ledet av Forum for fylkesutdanningssjefer, som også oppnevnte et styre 
for å følge opp det daglige arbeidet som også inkluderte arbeid med et nytt skole-
administrativt system. Våren 2010 gjennomførte Datatilsynet tilsyn med Vigo-samarbeidet 
og konkluderte med at samarbeidet mellom fylkeskommunene ikke var tilstrekkelig forma-
lisert til at styret kunne ivareta de funksjonene det hadde som databehandler og avtalepart.    
 
I forbindelse med Datatilsynets gjennomgang ble det også stilt spørsmål ved den juridiske 
organiseringen av Vigo. Det vil si at Vigo innebar et faktisk samarbeid mellom fylkes-
kommunene, men at dette samarbeidet ikke var formalisert i henhold til lovgivningen. 
 
Fylkeskommunene valgte å etablere selskapet Vigo IKS i tråd med lov om interkommunalt 
samarbeid, IKS-loven av 1999. Fylkestinget i Vest-Agder godkjente i møte 14.12.10 (sak 
70/10) selskapsavtalen mellom landets fylkeskommuner og Oslo kommune om deltakelse i 
Vigo IKS. Samtidig valgte fylkestinget i Vest-Agder leder av hovedutvalg for kultur og 
utdanning som medlem av representantskapet og nestleder som varamedlem.  
 
I fylkestingsak 70/10 ble det lagt vekt på at formålet med å opprette et selskap er å forma-
lisere driften av Vigo og ivareta driften av lovpålagte oppgaver på en mest mulig rasjonell 
måte. I tillegg til at det er størst gevinstpotensial med et felles skoleadministrativt system.   
 
Vigo IKS er lokalisert i Skien og har en egen avtale med Telemark fylkeskommune om kjøp av 
administrative og økonomiske støttefunksjoner. Vigo IKS har fire fast ansatte, i tillegg leies 
det inn folk på deltid fra forskjellige fylkeskommuner i pågående prosjekter ved behov. 
Regnskapet for 2017 viste at selskapets driftsinntekter ble vel 71,3 millioner kroner, mot vel 
93,7 millioner kroner i 2016.   
 
Vigo IKS arbeider med utvikling og implementering av nytt skoleadministrativt system og 
samarbeider med Utdanningsdirektoratet om eksamensverktøy. I tillegg er arbeidet organi-
sert i åtte faggrupper som samarbeider på de ulike områdene. Deltakerne i faggruppene har 
alle tilhørighet i fylkeskommunene og Oslo kommune.  
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Forum for fylkesutdanningssjefer er et konsultativt organ for styret. Etter selskapsavtalen         
§ 8 skal styret legge fram saker for forumet til uttalelse før de legges fram for represen-
tantskapet til avgjørelse. I saker der styret er avgjørelsesmyndighet, kan styret legge fram 
saker til forumet til drøfting.  

 

3.2 Representantskapet og styret 
 
Representantskapet i Vigo IKS er selskapets øverste myndighet og besto av én representant, 
med personlig varamedlem, fra alle fylkeskommunene og Oslo kommune. Selskapsavtalen 
har flere bestemmelser som regulerer ansvar og oppgaver for representantskapet og styret.  
 
Representantskapet skal møtes to ganger i året og behandle saker som: 
 årsberetning og årsregnskap 
 valg/suppleringsvalg til styret 
 overordnede mål og retningslinjer for driften 
 årsbudsjett og økonomiplan 
 eventuelle låneopptak innarbeidet i årsbudsjettet 
 
Representantskapet velger styremedlemmer, styrets leder, styrets nestleder og revisor.                
I henhold til selskapsavtalen består styret i selskapet av fem medlemmer med vara-
medlemmer, hvorav ett medlem fra Oslo kommune.  
 
Styret i Vigo IKS består av 5 medlemmer med bakgrunn fra utdanning, IT, juridisk- og 
innkjøpskompetanse. Fylkesutdanningssjef Arly Hauge i Vest-Agder fylkeskommune innehar 
vervet som styreleder. Styrelederen har registrert sitt verv i KS styrevervregister.  

   
Styret har ansvar for at selskapets virksomhet er organisert på en tilfredsstillende måte, og 
skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, 
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. 
Styret har ansvaret for å ansette daglig leder i selskapet og fører tilsyn med ledelsen. Styret 
skal sørge for at selskapets regnskaper blir ført i samsvar med lover og forskrifter, og for at 
selskapets finansforvaltning er betryggende.  
 
Styret skal ifølge selskapsavtalen blant annet legge fram følgende saker til behandling i 
representantskapet: 
 overordnet strategiplan og eventuelle delplaner 
 forslag til økonomiplan og årlige budsjetter 
 årsregnskap og rapport om siste års aktiviteter i selskapet 
 
Styret i Vigo IKS hadde i undersøkelsesperioden fire–fem møter per år og i tillegg ekstra-
ordinære møter ved behov. Administrasjonen la fram restanseliste og prosjektportefølje på 
hvert styremøte.  
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Styret og administrasjonen gjennomførte i 2016 en evaluering av styrets arbeidsoppgaver, og 
samme år ble det foretatt en SWOT-analyse6 i styret. I mai 2017 ble det avholdt et styre-
seminar med innleid kompetanse med fokus på generelt styrearbeid, roller og 
habilitet/inhabilitet. Det er planlagt en ny styreevaluering i 2018.  
  
Revisjonen vil i det følgende vurdere hvordan Vest-Agder fylkeskommune og eierorganet 
etterlever de regelverk, retningslinjer og styringsdokumenter som er omtalt i sin forvaltning 
av Vigo IKS.  
 

  

                                                
6 SWOT-analyse er en analyse som nyttes ved strategisk planlegging eller kartlegging av en organisasjon 
eller bedrifts egne sterke og svake sider samt identifisering av eventuelle problemer og muligheter som 
kan påvirke utvikling. 
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4 Eierstyring og oppfølging av Vigo IKS 

4.1 Valg av selskapsform 
 

I Vest-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding legges det til grunn at hovedregelen er at der 
selskapet skal yte tjenester til eierne i egenregi for flere kommuner kan interkommunale 
selskaper være en hensiktsmessig selskapsform. Revisjonens gjennomgang av denne 
meldingen viser at fylkeskommunen må vurdere flere forhold før selskapsform velges og at 
en bør legge vekt på: 

 Behovet for politisk styring og kontroll, herunder delegering av myndighet 
 Økonomiske forhold, ansvar og risiko 
 Ikke-økonomiske forhold, herunder etiske og miljømessige hensyn 
 Forholdet til overordnet fylkeskommunale planer og strategier 

 
Fylkeskommunene hadde i mange år et samarbeid om inntak og fagopplæring (Vigo) som har 
vært ledet av Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU). Det var oppnevnt et eget styre be-
stående av en fylkesutdanningssjef fra hvert opplæringskontor og en representant for samar-
beidsforum for IT-sjefer. Dette samarbeidet mellom fylkeskommunene hadde ikke vært til-
strekkelig formalisert til at styret kunne ivareta de funksjonene en har som databehandler og 
avtalepart. Dette ble tydeliggjort gjennom et tilsyn som Datatilsynet hadde med Vigo våren 
2010.  
 
Det ble i den forbindelse utarbeidet et notat fra juridisk sjef i Møre og Romsdal fylkes-
kommune som konkluderte med at Vigo bør organiseres som et interkommunalt selskap. På 
bakgrunn av dette ble det fremmet forslag til fylkestinget om å opprette et felles inter-
kommunalt selskap (IKS) til å ivareta både ansvaret for Vigo og for et fremtidig felles skole-
administrativt system.  

 
Revisjonens vurdering 
Sett i lys av Vigo IKSs formål, funksjon og eiersammensetning, mener revisjonen at valg av IKS 
som selskapsform var hensiktsmessig ved opprettelsen av selskapet.  

 

4.2 Selskapsavtale 
 
IKS-loven setter krav om at det skal opprettes selskapsavtale ved stiftelse av selskapet, jf. § 4. 
Selskapsavtalen må vedtas av alle deltakerne og § 4 lister opp en rekke minimumskrav til 
denne avtalen.  
 
Selskapsavtalen skal minst angi:  

1. selskapets foretaksnavn 
2. angivelse av deltakerne 
3. selskapets formål 
4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor 
5. antall styremedlemmer 
6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet 
7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i 

selskapet dersom denne avviker fra eierandelen 
8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte 

deltaker oppnevner 
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9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen  
 
Gjeldende selskapsavtale ble undertegnet av representantskapets medlemmer og deretter 
vedtatt av alle deleierne. I Vest-Agder godkjente fylkestinget selskapsavtalen gjennom 
vedtak i møte 14.12.2010 (sak 70/10).  
 

Selskapsavtalen inneholdt alle kravene i § 4 i IKS-loven. I tillegg inneholdt selskapsavtalen 
bestemmelser om representantskapets og styrets sammensetning, myndighet og gjennom-
føring av møter.  
 
Selskapsavtalen er ikke datert, men avtalen er signert av alle deltakerne. Det redegjøres for 
selskapets formål i avtalens § 3. 

 
Det følger av IKS-loven § 4 tredje ledd nr. 7 at selskapsavtalen også skal omtale deltakernes 
«innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet». I avtalens § 4 
«innskuddsplikt og fordeling av kostnader» fremkommer det at hver av deltakerne skal årlig 
betale inn et beløp etter forslag fra representantskapet og vedtak i fylkestinget til dekning av 
selskapets «felleskostnader», herunder drift og utviklingsformål. Dersom deltakerne skal 
betale for spesifikke tjenester skal det inngås egen avtale om dette. 
 
Når det gjelder selskapets adgang til låneopptak fremkommer det av IKS-loven § 22 at 
«Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom selskapet skal 
kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede låneopptak». I selskaps-
avtalen § 11 står det at selskapet gis adgang til å ta opp lån «inntil en beløpsstørrelse på 5 mill 
kroner».   
 
I styrets egenerklæring fremgår det at selskapsavtalen over tid har vært til vurdering. Det har 
også vært innhentet to juridiske vurderinger av dagens selskapsavtale vedrørende uenighet 
om gjeldende kostnadsfordeling.7 Representantskapet vedtok høsten 2017 en revidering av 
selskapsavtalen. Dette ble begrunnet med at flertallet ønsket en ny kostnadsfordeling, og med 
at antall eiere blir færre etter hvert som sammenslåing av fylkeskommuner trer i kraft. Styret 
regnet med at ny selskapsavtale kunne vedtas i løpet av 2018. Representantskapet vedtok ny 
selskapsavtale 12. april 2018. Avtalen må behandles i fylkestingene i hver fylkeskommune og 
bystyret i Oslo. 
 
Arkivverket med samarbeidspartnere har utarbeidet ny veileder for arkiv i interkommunale 
samarbeid.8 Det fremkommer her at interkommunale selskaper ikke har pålegg om å følge 
arkivloven, men at eierkommunene kan ta inn dette i selskapsavtalen. For Vigo IKS er det ikke 
tatt inn i selskapsavtalen9 at selskapet har plikt å følge arkivloven og underliggende 
forskrifter, men selskapets arkiv er omtalt i § 19.   
 
Revisjonens vurdering 
Selskapsavtalen er utformet i tråd med kravene i IKS-loven og beskriver mer detaljert om 
gjennomføring av representantskapsmøter og selskapets styremøter. 
 

                                                
7 KS Advokatene i 2013 og Ad ARMA Advokatfirma i 2014 

8 Veileder for arkiv i interkommunale samarbeid 2018 
9  Tilsvarende i ny selskapsavtale vedtatt av representantskapet i 2018  
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4.3 Representantskapets sammensetning og myndighet 
 

Vest-Agder fylkeskommune skal ha minst én representant i representantskapet, og det er 

fylkestinget som velger representant(-er). Representantene oppnevnes for fire år. Representant-

skapet er selskapets øverste myndighet og skal behandle selskapets budsjett, økonomiplan og 

regnskap og velge styremedlemmer, styreleder og styrets nestleder. 

 

Det framgår av selskapsavtalen og referater fra representantskapsmøter at alle deltakerne i Vigo 

IKS var representert med én representant med personlig varamedlem. Da fylkestinget i Vest-

Agder godkjente selskapsavtalen gjennom vedtak i møte 14.12.2010 (sak 70/10), ble leder av 

hovedutvalg for kultur og utdanning oppnevnt som fylkeskommunens medlem av selskapets 

representantskap og nestleder som varamedlem. Fra Vest-Agder fylkeskommune har leder for 

hovedutvalg for kultur og utdanning, Anne Ma Timenes deltatt på representantskapsmøter i 

perioden 2016 - 2018.   

 

Selskapsavtalen § 5 fastslår at representantskapet er selskapets øverste myndighet og repre-

sentantskapet har, ifølge sakskart og referater, behandlet selskapets budsjetter, økonomiplan og 

regnskap i undersøkelsesperioden 2016–2018.  

 

I referatene fra representantskapets møter velges det ny valgkomité til valg i styret. Det er 

oppnevnt valgkomité for selskapet. Representantskapet fulgte valgkomiteens innstilling i møte 

07.04.16, og valgte to nye styremedlemmer med varamedlemmer. I møte 06.04.17 valgte 

representantskapet ny nestleder i representantskapet og gjenvalgte styreleder, nestleder, ett 

styremedlem og ett varamedlem. I tillegg ble det valgt ett nytt varamedlem. I møte 12.04.18 

fulgte representantskapet valgkomiteens innstilling, med unntak av valg av nytt styremedlem 

fra Hedmark. Det ble valgt ny leder og nestleder i representantskapet, 2 styremedlemmer og 2 

varamedlemmer til styret. 

 

Revisjonens vurdering 
Egenerklæringene og dokumentasjon viste at alle deltakerne i selskapet var representert med én 

representant, og med personlig vara, i tråd med selskapsavtalen og IKS-loven.  

 

Representantskapet hadde behandlet budsjett, økonomiplan og regnskap i møtene samt valgt 

styremedlemmer, styreleder og styrets nestleder, som forutsatt i IKS-loven.  

 

4.4 Kompetanse i styrende organer 
 
Representanten fra Vest-Agder fylkeskommune i representantskapet er Anne Ma Timenes 
(KrF). Daglig leder i selskapet informerte om at representantskapet besto av både politikere 
og administrativt ansatte fra deltakerne.10 
 

I egenerklæringen til representantskapet gikk det fram at det i styret skulle være en fordeling 
av medlemmer fra hver av de tre regionene, øst, sør-vest og nord. 
 
Representantskapet skulle også se på fordeling av kompetanse, slik at ønsket kompetanse i 
styret dekket IT-kompetanse, juridisk kompetanse, innkjøpskompetanse, fylkesrådmanns- og 
utdanningskompetanse. Det ble oppgitt at Vigo IKS ivaretar kjønnsbalanse etter regler for 
                                                
10 Fylkeskommunene og Oslo kommune. 
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styresammensetning11, det vil si at i perioden 2015 til desember 2017 var to av fem styre-
medlemmer kvinner.   
 
I representantskapets møte 06.04.2017 ble tre medlemmer og ett varamedlem i styret 
gjenvalgt, og i tillegg ble det valgt et nytt varamedlem. I forbindelse med behandling av saken 
står det i referatet: 

Det ble stilt spørsmål om selskapsavtalen legger føringer for hva slags kompetanse styret skal 
inneha. Det ligger ingen føringer i selskapsavtalen med hensyn til dette.  

Styresammensetningen har derimot helt siden selskapet ble stiftet hatt utdanning, IT og 
juridisk kompetanse med godt hell. 

Vi må i tillegg oppfylle lovens krav til kjønnsbalanse og sikre at alle opplæringsregionene er 
representert i styret. 

 

Representantskapet bekreftet i egenerklæringen at det ble lagt til grunn faglig kompetanse og 
balansert kjønnsfordeling for oppnevning av styremedlemmer. I representantskapets møte 
06.04.17 ble fylkesutdanningssjef Arly Hauge i Vest-Agder fylkeskommune gjenvalgt som 
styreleder. Ved nyvalg av styremedlemmer avholdes det en informasjons- og opplærings-
samling. 
 
Revisjonens vurdering 
Representantskapet legger kompetansemessige kriterier til grunn for valg av styre-
medlemmer, og gjør dette basert på valgkomiteens innstilling. 
 

4.5 Gjennomføring av representantskapsmøter 
 
Representantskapet skal behandle regnskap, budsjett og økonomiplan for Vigo IKS, jf.             
IKS-loven § 7. Revisjonen har kontrollert at det foreligger protokoll som viser at represen-
tantskapet har vedtatt dette på korrekt vis for årene 2015 – 2017. Protokoll fra represen-
tantskapet godkjennes på neste møte. Representantskapsmøtene har vært lagt til Park Inn 
Radisson på Gardemoen. 
 
Selskapet har ifølge daglig leder etablert en praksis med at sakslisten med dokumenter ble 
lagt ut syv dager før møtene på et passordbeskyttet område på nettstedet www.vigoiks.no. 
Selskapet er i ferd med å endre praksis, slik at innkalling til representantskapet skjer minst 
fire uker i forkant for møtet.12  
 
Representantskapet har også behandlet saker som kostnadsfordeling, prosjektportefølje, 
utvikling av nytt skoleadministrativt system, regionreformen og Vigo IKS mm. Etter selskaps-
avtalen skal representantskapet behandle overordnet mål og retningslinjer for driften på 
første representantskapsmøte, jf. § 6. 
 
Protokoller fra representantskapet for 2016 og 2017 er ikke underskrevet i samsvar med    
IKS-loven § 9, 7. ledd som sier at «protokollen skal underskrives av møteleder og to av 
representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse». Protokoll fra 12. april 
2018 er underskrevet av møteleder og to medlemmer i representantskapet. 
 

                                                
11 § 10 i IKS-loven viser til reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret. 
12 Lov om interkommunale selskaper § 8. 
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Representantskapet gjennomførte to ordinære møter årlig i perioden 2016–2018. Det framgikk 

av referatene fra de ordinære representantskapsmøtene i perioden 2016 – 1. halvår 2018 at de 

ble holdt innenfor selskapsavtalens frister. Representantskapet har også fastsatt årsregnskap 

med revisjonsberetning og årsmelding for årene 2015 – 2017 innenfor lovens frist på 1. mai.  

 

Det ble også gjennomført et ekstraordinært møte i representantskapet 13.01.2016 som var et 

informasjons- og konstitueringsmøte med valg av leder og nestleder, valg av valgkomité og 

orientering om status kostnadsfordelingen. 

 
Revisjonens vurdering 
Møtene i representantskapet ble i undersøkelsesperioden gjennomført innenfor selskaps-

avtalens frister. Representantskapet behandlet budsjetter, årsberetning og årsregnskap samt 

valgte styremedlemmer i tråd med selskapsavtalen. 

  

Selskapet hadde etablert en praksis med at sakslisten med dokumenter ble lagt ut syv dager før 

møtene. Dette var ikke i tråd med IKS-loven som i § 8 (selskapsavtalen § 6) som fastslår at 

innkallingen med sakslisten skal varsles representantene fire uker før møtene. Selskapet er 
ifølge daglig leder i ferd med å endre praksis slik at de følger lov om interkommunale 
selskaper.   
 

Det ble ført referater fra møtene som ble godkjent på påfølgende møte, men for 2016 og 2017 

ble de ikke underskrevet av møteleder og to representanter. Dette er ikke i samsvar med IKS-

loven som i § 9 fastslår at protokoll fra møtene skal underskrives av møteleder og to valgte 

representanter som velges ved møtenes begynnelse. Fra 2018 blir referatene underskrevet av 

møteleder og to medlemmer som ble valgt av representantskapet. 
 

4.6  Mål for Vigo IKS 
 
Eierne bør ha satt klare mål for selskapet. Fylkeskommunens utgangspunkt for offentlig 

eierskap er at det skal ivareta interessene til befolkningen, jf. eierskapsmeldingen. 

 

I selskapsavtalens § 3 Formål og ansvarsområde er det beskrevet generelle mål for selskapet. 

Selskapet skal utvikle, eie og/ eller drifte felles inntaks- og forvaltningssystem for elever og 

lærlinger, skoleadministrative systemer og tilby nødvendige faglige kurs eller veiledninger.  

 

I egenerklæringene fra representantskapet og styret vises det til at mål for selskapet er uttrykt i 

selskapsstrategien og i prosjektporteføljen.  

 

Selskapsstrategien som gjelder i perioden 2017–2025, ble vedtatt i representantskapets møte 

15.09.2016 (sak 24/16). Strategien gir disse føringene for arbeidet i selskapet: 

 Være et felles kompetansemiljø innen IKT for eierne. 

 Bidra til kostnadseffektive IKT-tjenester for eierne gjennom samhandling. Gevinst-
realiseringsplan skal alltid foreligge ved innføring eller større endringer i sentrale og felles 
systemløsninger. 

 Bidra til å anskaffe effektive og framtidsrettede IKT-systemer, slik at brukerne tilbys gode og 
hensiktsmessige verktøy.  

 Bidra til kvalitetsheving av grunnlagsdata. 
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 Bidra til sikkerhet vedrørende dokumenthåndtering, kontrakter med mer.  

 Være et miljøbevisst selskap. 

 

Selskapsstrategien 2017–2025 har fire overordnede mål på følgende satsingsområder: 

 Øke samhandlingen mellom fylkeskommunene for å oppnå bedre kvalitet, funksjonalitet og 
redusere forvaltnings- og driftskostnader. 

 Utvikle funksjonelle og sikre IKT-systemer for brukerne gjennom å utnytte ressursene på en 
god måte. 

 Vigo IKS skal være en lærende organisasjon og bidra til å øke kompetansen hos ansatte og 
fylkeskommunenes brukere av felles IKT-system 

 Vigo IKS skal sikre god avtaleforvaltning for selskapets eiere. 

 

Styret viste i egenerklæringen til at gevinst- og effektmål for de enkelte utviklingsprosjektene 

var formulert i prosjektporteføljen. Det gikk fram av referatene fra representantskapsmøtene at 

det ble lagt fram statusrapporter fra prosjektene. Styret svarte i egenerklæringen at målene ble 

oppfattet som tydelige. 

 

Revisjonens vurdering 
Selskapets mål er beskrevet i selskapsavtalen, selskapsstrategien og i prosjektporteføljen. Etter 

revisjonens vurdering har eierne satt klare mål for selskapets virksomhet. 

  

4.7 Eiermøter og rapportering 
 
Eiermøter gir fylkeskommunen mulighet for å ta opp aktuelle problemstillinger med selskapet 

om selskapets virksomhet og utvikling. Møte med selskapet skal gå via styret og styreleder, jf. 

fylkeskommunens eierskapsmelding. Eierne bør sikre nødvendig rapportering fra selskapet. 

 

Vest-Agder fylkeskommune har opplyst at det ikke er gjennomført ordinære eierskapsmøter 

mellom Vigo IKS og fylkeskommunene. Det har vært møte i forbindelse med Visma InSchool 

mellom fylkeskommunen og prosjektet sentralt. I tillegg er det jevnlige møter mellom repre-

sentanter fra fylkeskommunen og prosjektene i Vigo IKS.  

 

I egenerklæringen viste representantskapet og styret til de faste ordinære møtene regulert i 

selskapsavtalen. De viste også til at daglig leder hadde møter med fylkesrådmannskollegiet, 

utdanningssjefskollegiet, IT-sjefs kollegiet og arkivledere. Det var etter ønsker fra kollegiene 

mellom ett og fem møter i året, hvor tema for møtene var gjennomføringen av selskapets 

prosjekter.  

 

Representantskapet bekreftet i egenerklæringen at det ikke ble fattet beslutninger i disse 

møtene. Alle vedtak og beslutninger tas i styret og representantskapet.  

 

Kravene til rapportering fra selskapet var ifølge egenerklæringen fra representantskapet knyttet 

til framleggelse av årsmelding, årsregnskap og prosjektrapportering på representantskapsmøter. 

I møtereferatene fra representantskapets ordinære møter framgikk det at representantskapet 

også fikk økonomiske tertialrapporter med informasjon om måloppnåelse og økonomi per 

prosjekt. Representantskapet oppga i egenerklæringen å etterspørre informasjon fra styreleder 

eller daglig leder ved behov. 
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Når det gjaldt rapportering til fylkestingene og Oslo bystyre pekte representantskapet i sin egen-

erklæring på at interkommunale selskaper ikke direkte kan orientere et folkevalgt organ (menes 

at de ikke har talerett i et politisk organ). Det er opp til politisk ledelse eller fylkesrådmann å 

avgjøre dette. Selskapet har informert gjennom fylkeskommunenes utdanningsavdelinger til 

politikere og fylkesting. Representantskapet er blitt informert om at dette blir videreformidlet 

til de politiske organene, men åpnet for at det kunne være forskjellig praksis i de ulike fylkene. 

Dette gjaldt rapportering av årsmelding inkludert årsregnskap i selskapet samt prosjektet Visma 

Flyt Skole (skoleadministrativt verktøy) og sak om endringer i selskapsavtalen vedrørende 

kostnadsfordelingen mellom eierne. Endringer i selskapsavtalen krever godkjenning fra alle 

eierne. 

 

I Vest-Agder fylkeskommune, er det opplyst om at rutinen er endret fra 2018, til at årsmelding 

og årsregnskap for Vigo IKS legges frem for både hovedutvalg for kultur og utdanning og 

fylkestinget. 

 

I styrets egenerklæring framgikk det at representantskapets krav til rapportering skulle være i 

henhold til selskapsavtalen, det vil si årsregnskap og årsmelding om siste års aktiviteter og 

tertialrapporter. I tillegg bes administrasjonen rapportere om status, framdrift, økonomi i 

prosjektene.  

 

Styret viste videre til at representantskapet hadde etterspurt et møte med gjennomgang av 

prosjektporteføljen til selskapet, slik at det kunne få et klart bilde av hvor mange systemer 

selskapet til enhver tid forvaltet. Dette ble gjennomført i 2015, og på nytt i 2018 i sak 12/18 

Prosjektportefølje Vigo IKS. Styreleder rapporterer også fra styrets arbeid på representant-

skapsmøtene. 

 

Revisjonens vurdering 
I tillegg til de halvårlige representantskapsmøtene hadde daglig leder av selskapet møter på 

administrativt nivå med eierfylkene og Oslo kommune om prosjektene selskapet utvikler og 

drifter. Etter revisjonens vurdering var det etablert fora som kan være egnet til å gi Vest-Agder 

fylkeskommune informasjon om selskapets måloppnåelse.  

 

Selskapets årsmeldinger og årsregnskap legges fram for representantskapet i de ordinære 

møtene i tråd med selskapsavtalen. I tillegg ble det også lagt frem økonomiske tertialrapporter 

og statusrapporter for de enkelte prosjektene med informasjon om måloppnåelse og økonomi. 

 

I Vest-Agder fylkeskommune legges årsmeldinger og årsregnskap for Vigo IKS frem for 

hovedutvalget for kultur og utdanning og fylkestinget. 

 

Fylkestinget har ikke satt noen særskilte rapporteringskrav til Vigo IKS. Selskapet leverer 

viktige datasystemer til utdanningssektoren, og siden selskapet er organisert etter IKS-loven, 

har fylkeskommunen et ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av selskapets forpliktelser.  
 

4.8 Etisk retningslinjer og samfunnsansvar 
 
Eierne bør påse at styret utarbeider et etisk regelverk (som ikke er dårligere enn de etiske regler 

som fylkestinget har vedtatt) og er seg bevisst sitt samfunnsansvar ved at selskapet: 

o arbeider aktivt for å hindre misligheter og korrupsjon  

o gjennomfører effektiv ressursbruk ved anskaffelser 
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o har planer og systemer for helse, miljø og sikkerhet 

o arbeider med likestilling 

 

Representantskapet og styret bekreftet i egenerklæringene at selskapet hadde utarbeidet etiske 

retningslinjer. Vest-Agder fylkeskommune har bekreftet overfor revisjonen at selskapets etiske 

regler ikke hadde blitt vurdert opp mot fylkeskommunens regelverk. Men medlemmene i 

representantskapet (og styret) omfattes av de etiske regler i sine respektive 

fylkeskommuner/kommune. 

  

Representantskapet og styret pekte i egenerklæringene på at selskapet hadde benyttet eksternt 

selskap som samarbeidspart ved anskaffelser, og at selskapet følger lov om offentlige 

anskaffelser. Selskapet har også rammeavtale med advokat spesialisert på lov om offentlige 

anskaffelser.   

 

Representantskapet og styret bekreftet at selskapet har utarbeidet planer for HMS-arbeid som 

følges opp i medarbeidersamtaler og i det daglige arbeidet. I tillegg at de har fokus på like-

stilling. I styret er kvinneandelen 40 prosent.    

 

Ifølge representantskapets egenerklæring hadde selskapet fokus på miljø og sørget for mindre 

papirbasert kommunikasjon i den daglige drift ved bruk av telefonmøter (Skype) og kollektiv 

transport når det er mulig. I forbindelse med miljøansvaret viste representantskapet til at inn-

kallinger, agenda, sakspapirer og protokoller fra møtene ble lagt ut på selskapets nettsider 

framfor å sende papirversjoner til alle medlemmene.  

 

Representantskapet bekreftet at selskapet arbeider med god sikkerhetskultur ved at selskapets 

tjenester leveres gjennom tredjepart, og ved at det i kontraktene er krav om sikkerhet gjennom 

ulike parametere.  

 

På spørsmål om oppfølging av etiske retningslinjer og samfunnsansvar viste representantskapet 

til at dette ble fulgt opp av styret. Styret oppga at styreleder samarbeider med daglig leder og 

administrasjonen som holder styret orientert om saker på områdene økonomi, anskaffelser og 

gjennomføring av prosjekter. I tillegg blir det i større prosjekter innhentet ekstern anskaffelses-

faglig og juridisk kompetanse som vurderer prosjektgjennomføringen. Selskapet har utarbeidet 

rutiner for varsling.13  

 

Fylkeskommunens overordnede prinsipp for eierstyring, er at virksomheten skal arbeide 

målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar. Rapportering til fylkeskommunen skjer gjennom 

selskapets årsmeldinger. Revisjonens gjennomgang av årsmeldingene for 2016 og 2017 viste 

hovedsakelig til gjennomføringen av de ulike prosjektene, det vil si framdrift og økonomi. 

Årsmeldingene sier imidlertid ikke noe nevneverdig om selskapets arbeid med etikk og 

samfunnsansvar.  

 

Revisjonens vurdering 
Det er utarbeidet etisk regelverk, men dette er ikke vurdert opp mot Vest-Ager fylkeskommunes 

etiske regler. Representantskapet hadde overlatt arbeidet med etisk regelverk og selskapets 

ivaretakelse av samfunnsansvaret til styret og selskapet. Selskapet sier de følger lov om 

offentlige anskaffelser, utarbeider planer for HMS-arbeid og fokuserer på miljø. Representant-

                                                
13 Jf. § 2 A-3 i arbeidsmiljøloven. 
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skapet hadde ikke sikret seg informasjon om selskapets arbeid med ivaretakelse av samfunns-

ansvaret i noen særlig utstrekning gjennom årsmeldingen, men gjennom egenerklæringene viste 

representantskapet kjennskap til arbeidet.  
 

4.9 Særskilte føringer fra fylkestinget vedrørende selskapet 
 
Vest-Agder fylkeskommunes økonomiske bidrag til Vigo IKS dekkes under budsjettrammen 

til utdanningsavdelingen. Alle eierne, fylkeskommunene og Oslo kommune, fullfinansierer 

selskapet. Gjeldende kostnadsfordeling innebærer en lik innbetaling fra de 18 eierne når det 

gjelder utvikling og drift av selskapet. Det kan inngås egne avtaler for levering av spesifikke 

tjenester til deltakerne når disse ikke er forutsatt dekket i selskapets ordinære drift.  

 

Etter opprettelsen av selskapet oppsto det diskusjon mellom fylkeskommunene om prinsippet 

om lik deling av økonomiske bidrag til selskapet. Etter selskapsavtalen skulle alle deltakerne 

dekke hver sin 1/18-del.  

 

Fylkestinget behandlet ny kostnadsfordeling 21.06.16 (sak 33/16). I vedtaket står det at 

selskapsavtalen for Vigo IKS videreføres uten endringer og fordeling av kostnadene mellom 

fylkeskommunene endres med en gradvis opptrapping. Dette for å få en mer rettferdig modell 

for fordeling av kostnader basert på elevtall. I saken står det at utviklingskostnadene er blitt 

betydelig større nå enn da selskapet ble stiftet.   

 

I representantskapets møte 15.09.2016 ble det mot en stemme - Oslo kommune - vedtatt ny 

kostnadsfordeling. Samtidig ble det vedtatt at selskapsavtalen videreføres uten endringer. 

 

Representantskapet viste i egenerklæringen til at selskapsavtalen over tid har vært til vurdering. 

Det ble innhentet to juridiske vurderinger av dagens selskapsavtale vedrørende uenighet om 

gjeldende kostnadsfordeling. Representantskapet vedtok høsten 2017 at selskapsavtalen skulle 

endres. Dette ble begrunnet med at flertallet ønsket en ny kostnadsfordeling, og at antall eiere 

blir færre etter hvert som sammenslåing av fylkeskommuner trer i kraft. 

 

Representantskapet godkjente ny selskapsavtale for Vigo IKS i møte 12.4.2018 (sak 09/18). 

Selskapsavtalen er omarbeidet på flere punkt, hvor de største endringene er gjort i §§ 4, 5, 6, 8 

og 11. Endringene omfatter fordeling av kostnader, representantskapet, styrets konsultative 

organ, låneopptak og garantistillelse. Kostnadsfordelingen14 med forklaring er etter råd fra KS 

advokatene tatt inn i selskapsavtalen. Selskapsavtalen må opp til godkjenning i hver 

fylkeskommune og Oslo kommune. 

 

Revisjonens vurdering 
Fylkestinget i Vest-Agder har behandlet sak om kostnadsfordeling mellom deltakerne i 

selskapet i 2016. Representantskapet godkjente ny selskapsavtale for Vigo IKS i april 2018, 

hvor kostnadsfordelingen er endret i forhold til tidligere. Ny selskapsavtale må opp til 

godkjenning i hver fylkeskommune og Oslo kommune. Fylkestinget i Vest-Agder har pr. dato 

ikke godkjent ny selskapsavtale for Vigo IKS.    

                                                
14 Fra 2019 fordeles 70 % av kostnadene knyttet til utvikling og videreutvikling av systemer mellom 
deltakerne og 30 % forholdsmessig etter elevtall. Øvrige kostnader fordeles etter eierandel i selskapet. For 
levering av spesifikke tjenester levert av selskapet kan det inngås egen avtale. Jf. § 4 i ny selskapsavtale. 
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5 Oppsummering  
 
Fylkeskommunens utøvelse av eierinteressene 

Revisjonens vurdering er at eierinteressene i Vigo IKS utøves i samsvar med fylkestingets 

vedtak og forutsetning, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Valg 

av interkommunalt selskap som selskapsform for Vigo IKS sett opp mot selskapets formål, 

funksjon og eiersammensetning, mener revisjonen var hensiktsmessig ved opprettelse av 

selskapet.  

 

Selskapsavtalen er utformet i tråd med kravene i lov om interkommunale selskaper.  

 

Alle deltakerne i selskapet er representert med en representant hver i representantskapet. 

Møtene er gjennomført innenfor selskapsavtalens frister. Representantskapet har behandlet 

budsjett, økonomiplan og regnskap samt valgt styremedlemmer, styreleder og nestleder, som 

forutsatt i IKS-loven. Representantskapet legger kompetansemessige kriterier til grunn for valg 

av styremedlemmer. Representantskapet får også fremlagt økonomiske tertialrapporter og 

statusrapporter for de enkelte prosjektene med informasjon om måloppnåelse og økonomi.  

 

Representantskapet har godkjent ny selskapsavtale for Vigo IKS i 2018, hvor blant annet 

kostnadsfordelingen er endret i forhold til opprinnelig avtale. Ny selskapsavtale må godkjennes 

av fylkeskommunene og Oslo kommune.    

 

Selskapet hadde etablert en praksis med at sakslisten med dokumenter ble lagt ut syv dager før 

møtene på selskapets nettsted (passord beskyttet). Dette er ikke i samsvar med IKS-loven som 

i § 8 fastslår at innkallingen med sakslisten skal varsles representantene fire uker før møtene. 

Selskapet er i ferd med å endre praksis slik at innkalling til møter i representantskapet skjer 
i samsvar med IKS-loven.   
 

Det ble ført referater fra møtene som ble godkjent på påfølgende møte, men i 2016 og 2017 ble 

de ikke underskrevet av møteleder og to representanter. Dette var ikke i tråd med IKS-loven 

som i § 9 fastslår at protokoll fra møtene skal underskrives av møteleder og to valgte represen-

tanter som velges ved møtenes begynnelse. Fra 2018 blir referatene underskrevet av møteleder 

og to medlemmer valgt av representantskapet. 

 

Resultatmål og andre mål for selskapet 

Revisjonen mener at eierne har satt klare mål for selskapet gjennom selskapsavtalen, selskaps-

strategi og i prosjektporteføljen. Daglig leder av selskapet møter på administrativt nivå med 

eierfylkene og Oslo kommune, hvor tema er prosjektene selskapet utvikler og drifter. Etter 

revisjonens vurdering er det etablert fora som kan være egnet til å gi fylkeskommunen 

informasjon om selskapets måloppnåelse.  

 

Samfunnsansvar 

Representantskapet hadde ikke sikret seg informasjon om selskapets arbeid med ivaretakelse 

av samfunnsansvaret i noen særlig utstrekning gjennom årsmeldingen, men gjennom egener-

klæringene viste representantskapet kjennskap til arbeidet. Selskapet hadde fokus på samfunns-

ansvar ved at selskapet sier de følger lov om offentlige anskaffelser, utarbeider planer for HMS-

arbeid og fokuserer på miljø. Det er utarbeidet etisk regelverk for selskapet, men disse er ikke 

vurdert opp mot fylkeskommunens etiske regler. 
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Rapportering til eier 

I Vest-Agder fylkeskommune legges årsmeldinger og årsregnskap for Vigo IKS frem for 

hovedutvalget for kultur og utdanning og fylkestinget. Fylkestinget har ikke satt noen særskilte 

rapporteringskrav til Vigo IKS. Selskapet leverer viktige datasystemer til utdanningssektoren, 

og siden selskapet er organisert etter IKS-loven, har fylkeskommunen et ubegrenset økonomisk 

ansvar for sin andel av selskapets forpliktelser.  

 

Styrevervregisteret 

Styreleder har registrert sitt styreverv i styrevervregisteret. Revisjonen anbefaler på generelt 
grunnlag i samsvar med KS anbefalinger, at alle som påtar seg styreverv for fylkeskommunale 
selskaper bør registrere sine verv i styrevervregisteret.  
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6 Anbefalinger 
 

Revisjonen vil på grunnlag av de vurderinger som er gjort i eierskapskontrollen av Vigo IKS 
foreslå disse anbefalinger: 

 
 Det bør legges til rette for eiermøter/kontaktmøter mellom fylkeskommunen og Vigo 

IKS. 
 

 At innkalling til representantskapsmøter er i samsvar med lov om interkommunale 
selskaper (4 ukers varsel og med saksliste).  

 
 Representantskapet bør sikre at Vigo IKS rapporterer om selskapets arbeid med etikk 

og samfunnsansvar gjennom årsmeldingen. 
 

 På generelt grunnlag bør alle som påtar seg styreverv for fylkeskommunale selskaper 
registrere sine verv i styrevervregisteret.  
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7 Høringsuttalelse til rapporten 
 

7.1 Høringsuttalelse fra fylkeskommunen 
 
Fylkesrådmannen takker for et godt samarbeid i forbindelse med selskapskontrollen, og en 
grundig og god eierskapskontroll av VIGO IKS. Vi er fornøyd med at revisjonens vurdering 
viser at eierinteressen i VIGO IKS i all hovedsak utøves på en forsvarlig og god måte. Dette er 
viktig for fylkeskommunen siden VIGO IKS forvalter et viktig fagområde innen 
utdanning.  Med utgangspunkt i revisjonens vurderinger er det foreslått 4 anbefalinger. 
  

 Det bør legges til rette for eiermøter/kontaktmøter mellom fylkeskommunen og VIGO 
IKS 

 
 At innkalling til representantskapsmøtene er i samsvar med lov om interkommunale 

selskaper (4 ukers varsel og med saksliste) 
 

 Representantskapet bør sikre at VIGO IKS rapporterer om selskapets arbeid med etikk 
og samfunnsansvar gjennom årsmeldingen. 
 

 På generelt grunnlag bør alle som påtar seg styreverv for fylkeskommunale selskaper 
registrere sine verv i styreregisteret. 

  

Fylkesrådmannen støtter anbefalingene og vil legge til rette for at anbefalingene følges opp.  
 
 
Arly Hauge 
Utdanningssjef 
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Arkivsak-dok. 18/03836-8 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Vest-Agder kontrollutvalg 03.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 03.12.2018 

 

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. 18/00212-14 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Vest-Agder kontrollutvalg 03.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 03.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
- NKRF kontrollutvalgskonferanse 30-31. januar 2018 

- Informasjon om Temark 
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Arkivsak-dok. 18/00209-11 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Vest-Agder kontrollutvalg 03.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 03.12.2018 
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