
Meeting Book: Aust-Agder kontrollutvalg (05.12.2018) 

Aust-Agder kontrollutvalg 

Date: 2018-12-05T09:00:00 

Location: Fylkeshuset, møterom Rore 

Note: 

Det kalles med dette inn til kontrollutvalgsmøte 05.12.2018 på Fylkeshuset i Arendal, møterom Rore kl. 

09.00. 

 

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

99 så snart som mulig. 

 

Vara møter kun etter særskilt innkalling.  

Jacob Handegard har meldt forfall til møtet og vara Toril Mølbach møter i stedet. 

 

Møtet vil bli avsluttet med lunsj. 
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Arkivsak-dok. 18/00106-40 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 05.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00106-41 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 31.10.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møtet 31.10.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Aust-Agder Fylkeskommune kontrollutvalg 31.10.2018 
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Møteprotokoll  
 

Aust-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 31.10.2018 kl. 9:00 
Sted: Sam Eyde Videregående skole 
Arkivsak: 18/00106 
  
Til stede:  Maiken Messel (leder), Maren Smith Gahrsen, Per Åge Nilsen, Arne 

Guldbrandsen, Jacob Handegard 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen 

Rektor Sam Eyde Videregående skole Nils Inge Øyna sak 29/18 

Studierektor Liv Charlotte Bjørnson sak 29/18 

 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/18 18/00106-30 Godkjenning av møteinnkalling 31.10.2018 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00106-31 Godkjenning av protokoll 26.09.2018 4 

Saker til behandling 

29/18 18/12244-1 Virksomhetsbesøk Sam Eyde Videregående skole 5 

30/18 18/08492-6 Oppfølging av orientering om voksenopplæring 6 
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31/18 18/11925-1 Overordnet revisjonsstrategi 2018 Aust-Agder Fylkeskommune 7 

32/18 18/12100-1 Møte- og arbeidsplan 2019 kontrollutvalget 8 

33/18 18/05823-5 Orientering fra revisor 31.10.2018 9 

34/18 18/00211-8 Referatsaker 31.10.2018 10 

35/18 18/00208-8 Eventuelt 31.10.2018 11 

    

 

 
Arendal, 31.10.2018 

 

 

Maiken Messel         Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 31.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll 26.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokollen fra møtet 26.09.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

29/18 Virksomhetsbesøk Sam Eyde Videregående skole 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 29/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Virksomhetsbesøket startet med en omvisning på Sam Eyde Videregående skole av rektor 

Nils Inge Øyna og studierektor Liv Charlotte Bjørnson. Videre ble det orientert generelt om 

skolen, hvordan skolen jobber med å sikre det fysiske og psykososiale skolemiljøet, frafall, 

sykefravær og faglige resultater. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Oppfølging av orientering om voksenopplæring 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 30/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte administrasjonens svar på spørsmålene stilt i forrige møte. 

 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget tar dokumentene til orientering og tar saken med som et innspill til neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar dokumentene til orientering og tar saken med som et innspill til neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Overordnet revisjonsstrategi 2018 Aust-Agder Fylkeskommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 31/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2018 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen orienterte om overordnet revisjonsstrategi for 2018 og 

svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2018 til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



6/18 Godkjenning av protokoll 31.10.2018 - 18/00106-41 Godkjenning av protokoll 31.10.2018 : Protokoll Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018

 

 8  

 

32/18 Møte- og arbeidsplan 2019 kontrollutvalget 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 32/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møte og arbeidsplan 2019 for Aust- Agder Fylkeskommune kontrollutvalg godkjennes.  

 

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

avholde de møter utvalget ønsker.  

 

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

 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom de aktuelle møtedatoene og saker i 2019. 

 

Forslag til endring: 

Endre 31.10 til 30.10. 

 

Kontrollutvalget ønsker at protokollene fra møtene legges frem i fylkestinget til orientering. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med de endringer og tillegg fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Møte og arbeidsplan 2019 for Aust- Agder Fylkeskommune kontrollutvalg godkjennes.  

 

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

avholde de møter utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2019: kl. 09.00, 23.01 - 27.02 – 08.04 – 29.05 – 25.09 – 30.10 – 11.12 

 

Kontrollutvalget ønsker at protokollene fra møtene legges frem i fylkestinget til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



6/18 Godkjenning av protokoll 31.10.2018 - 18/00106-41 Godkjenning av protokoll 31.10.2018 : Protokoll Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018

 

 9  

 

33/18 Orientering fra revisor 31.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 33/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen orienterte om undersøkelser av oppdragene som 

anleggslinja på Sam Eyde Videregående skole utfører og anbefalingene som er gitt. 

  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/18 Referatsaker 31.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 34/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

- Kontrollutvalget gikk igjennom tilbakemeldingen fra fylkesrådmannen på oppslag 

i Agderposten om misnøye med skolestart ved Arendal videregående skole 

- Sekretariatet informerte om Temark sin høstkonferanse 14.11.2018 i Bø i 

Telemark. 

- Neste møte 05.12.2018 

o Orientering om 2. tertialrapport 2018 

o Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Innkjøp i fylkeskommunen 

o Oppfølging av selskapskontrollen i AKT AS 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/18 Eventuelt 31.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 31.10.2018 35/18 

 

 

  

 

  

 

 

Møtebehandling 

Ingen saker 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/12908-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om budsjett 2019 Aust-Agder Fylkeskommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapporter fra fylkesrådmannen, eller fylkesrådmannens 

budsjettforslag for 2019 for Fylkeskommunen. Kontrollutvalget behandlet kun årsregnskapet og innstiller 

på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon. Som et ledd i å sikre egenkontrollen knyttet til at 

fylkeskommunens 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. Det er også av stor betydning for 

kontrollutvalget å få informasjon om fylkeskommunens budsjettsituasjon for året som kommer. 

 

 

Administrasjonen er invitert til kontrollutvalget for å orientere om den økonomiske situasjonen i 

fylkeskommunen og budsjettsituasjonen for året som kommer. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Fylkesrådmannens budsjettforslag 2019 
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Arkivsak-dok. 17/13400-10 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Innkjøp i 

fylkeskommunen 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp i fylkeskommunen» i henhold til vedtatt 

prosjektplan i sak 36/17, 20.09.17. 

 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om fylkeskommunen etterlever aktuelle lover, 

forskrifter og reglement.  

  

Problemstillingene som revisjonen undersøkte var:          
 

1) I hvilke grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune lov om offentlige anskaffelser når det 

gjelder krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi?  

2) I hvilke grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune kravene til kunngjøring ved anskaffelser 

over nasjonal- og EØS-terskelverdi?  

3) Har Aust-Agder fylkeskommune rutiner og et system som sikrer at kravene til offentlige innkjøp 

følges?  

 

Hovedkonklusjonene er som følger: 

1) Gjennomgangen viser at protokollføringen er mangelfull etter gjeldende regler. 

Protokollføring er sentralt i prinsippet om etterprøvbarhet og dermed prinsippet om 

konkurranse. Revisjonen hadde i 2010 en forvaltningsrevisjon med en gjennomgang av 

protokollføring ved innkjøp i Aust-Agder fylkeskommune. Konklusjonen var da at dette ikke 

var tilfredsstillende. Gjennomgangen som nå er gjennomført viser at dette fremdeles er 

gjeldende, samt at krav til konkurranse overholdes i mindre grad. 
2) Revisjonen finner dette tilfredsstillende etter regelverket. 

3) Aust-Agder Revisjon IKS konkluderer med at Aust-Agder fylkeskommune i flere av de 

undersøkte anskaffelsene har brutt sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om 

konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet. 
 

Revisjonens anbefalinger er:  
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- at fylkesrådmannen på bakgrunn av revisjonens vurderinger sikrer tilstrekkelig kompetanse 

for relevant personell innen innkjøpsområdet. Da med spesielt fokus på dokumentering av 

innkjøpsprosesser og forståelsen av at mange mindre innkjøp over tid utgjør en vesentlig 

risiko for brudd på prinsippet om konkurranse.   

 

- Revisjonen anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune viderefører sitt arbeid med 

internkontroll og gjennom dette arbeidet særskilt retter fokus mot de risikoer som eksisterer 

innenfor innkjøpsområdet, samt etablerer rapporteringsrutiner som sikrer at det legges til rette 

for at tjenester og virksomheter kan løfte identifiserte risikoer. 

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

«Kontrollutvalget har behandlet forvaltningsrevisjonsrapport «Innkjøp i fylkeskommunen» og ser 

alvorlig på de lovbrudd som er avdekket og har følgende innstilling til fylkestinget:  

 

Fylkestinget viser til rapporten som utpeker internkontroll som et risikoområde. Fylkestinget pålegger 

fylkesrådmannen å følge opp rapportens anbefalinger.  

 

Fylkesrådmannen orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten i desembermøte 2018.» 

 

Fylkestinget vedtok kontrollutvalget innstilling enstemmig. 

 

Saksopplysninger: 
Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet 

og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ikke kommet med et forslag til vedtak i saken i påvente av administrasjonens 

orientering, men vil være behjelpelig med det i møtet. 

 

 

Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjon Innkjøp i fylkeskommunen 
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1. SAMMENDRAG 

Aust-Agder Revisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune 

gjennomført en forvaltningsrevisjon av innkjøp i fylkeskommunen. Formålet med prosjektet 

har vært å undersøke om fylkeskommunen etterlever aktuelle lover, forskrifter og reglement. 

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for betydelige midler, og reglene skal sikre at 

disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive og samfunnstjenlige innkjøp, og 

at offentlig sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv.  

Revisjonen har vurdert organiseringen av innkjøpsarbeidet, i tillegg til regeletterlevelse i et 

utvalg innkjøp for perioden 2016 og frem til 01. juli 2017.  

Problemstillingene er satt opp av revisjonen for å belyse temaet på best mulig måte. For å 

svare på disse har revisjonen brukt dokumentanalyse og intervjuer som metode.  

Problemstillingene som er besvart i denne forvaltningsrevisjonen er følgende:  

Problemstilling 1:  

I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune lov om offentlige anskaffelser når det 

gjelder krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi?  

Revisjonen har i denne delen av prosjektet gjennomgått et utplukk av enkeltanskaffelser fra 

både drifts- og investeringsregnskapet. For anskaffelser under den nasjonale terskelverdi 

gjelder dette 15 anskaffelser fra 2016 og 8 anskaffelser fra 2017.  

Gjennomgangen viser at protokollføringen er mangelfull etter gjeldende regler. 

Protokollføring er sentralt i prinsippet om etterprøvbarhet og dermed prinsippet om 

konkurranse. Revisjonen hadde i 2010 en forvaltningsrevisjon med en gjennomgang av 

protokollføring ved innkjøp i Aust-Agder fylkeskommune. Konklusjonen var da at dette ikke 

var tilfredsstillende. Gjennomgangen som nå er gjennomført viser at dette fremdeles er 

gjeldende, samt at krav til konkurranse overholdes i mindre grad.  

 

Problemstilling 2:  

I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune kravene til kunngjøring ved 

anskaffelser over nasjonal- og EØS- terskelverdi?  

Revisjonen har i denne delen av prosjektet gjennomgått et utplukk av enkeltanskaffelser fra 

både drifts- og investeringsregnskapet. Revisjonen har vurdert 12 anskaffelser over den 

nasjonale terskelverdi. Det ble her lagt frem dokumentasjon på konkurranse i alle tilfellene. 

Revisjonen finner dette tilfredsstillende etter regelverket.   
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Problemstilling 3:  

Har Aust-Agder fylkeskommune rutiner og et system som sikrer at kravene til offentlige 

innkjøp?  

Ved tilnærmingen til problemstillingen har revisjonen gjennomgått fylkeskommunens rutiner 

og systemer som er tilknyttet overholdelse av lover og regler på innkjøpsområdet. Revisjonen 

har sett på innholdet i rutiner for dermed å sette dette i sammenheng med praksis, gjennom 

intervjuer med anvisere, attestanter og bestillere i fylkeskommunens tjenester og 

virksomheter. Forventninger til tjenestene og virksomhetene innen innkjøpsområdet er belyst 

gjennom intervjuer med nøkkelpersonell i sentraladministrasjonen. 

Gjennom intervjuer er det avdekket ulike risikoområder på grunnlag av uttalelser, etablerte 

rutiner og manglende kompetanse ved tjenestene og virksomhetene. Et gjennomgående 

inntrykk er at tjenestene og virksomhetene utfra gitte forutsetninger danner seg et system for 

rutiner og praksis innen innkjøpsområdet, men at det i flere tilfeller er basert på noe 

mangelfull kompetanse og forståelse for gjeldende regelverk. 

Aust-Agder Revisjon IKS konkluderer med at Aust-Agder fylkeskommune i flere av de 

undersøkte anskaffelsene har brutt sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket om 

konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet. 

Revisjonens konklusjon bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger:  

I de intervjuer revisjonen har gjennomført er det god kunnskap knyttet til 

anvisningsreglementet på de nivåer i virksomhetene som har et forhold til dette. Det er 

imidlertid flere forhold som samlet gir indikasjoner på at grunnleggende forutsetninger som 

en aktiv sentral kontrollfunksjon, fokus på å sikre tilstrekkelig kompetanse innen 

innkjøpsområdet hos tjenestene og virksomhetene, samt krav til tilbakerapportering innen 

internkontrollområdet samlet utgjør en vesentlig risiko for Aust-Agder fylkeskommune.   

 

Revisjonen har følgende anbefalinger: 

 Revisjonen anbefaler at fylkesrådmannen på bakgrunn av revisjonens vurderinger 

sikrer tilstrekkelig kompetanse for relevant personell innen innkjøpsområdet. Da med 

spesielt fokus på dokumentering av innkjøpsprosesser og forståelsen av at mange 

mindre innkjøp over tid utgjør en vesentlig risiko for brudd på prinsippet om 

konkurranse 

 

 Revisjonen anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune viderefører sitt arbeid med 

internkontroll og gjennom dette arbeidet særskilt retter fokus mot de risikoer som 

eksisterer innenfor innkjøpsområdet, samt etablerer rapporteringsrutiner som sikrer at 

det legges til rette for at tjenester og virksomheter kan løfte identifiserte risikoer 
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2. INNLEDNING  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Innkjøp i fylkeskommunen» ble på bakgrunn av overordnet 

analyse bestilt av kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune gjennom vedtatt «Plan for 

forvaltningsrevisjon 2015-2016» (05.09.2016, sak 35/16).  

Aust- Agder Fylkeskommune bruker hvert år betydelige midler på kjøp av varer og tjenester 

for å gi innbyggerne ulike tjenestetilbud.  

Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et 

konkurransedyktig næringsliv. Denne forvaltningsrevisjonen undersøker om fylkeskommunen 

etterlever aktuelle lover, forskrifter og reglement på innkjøpsområdet.  

Kommuners og fylkeskommuners overordnede målsetting er ifølge kommunelovens1 § 1 om 

rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser. For å 

nå disse målene må fylkeskommunen ha en god måloppnåelse, riktig oppfølging av vedtak, 

god økonomistyring og optimal produktivitet.  

Reglene om offentlige anskaffelser skal sikre kostnadseffektiv og hensiktsmessig bruk av 

fellesskapets midler. Leverandører av varer og tjenester skal ha like muligheter som tilbydere, 

og innbyggerne skal ha tiltro til at stat og kommune bruker offentlige midler på en korrekt 

måte.  

Revisjonen har tidligere gjennomført et forvaltningsprosjekt i Aust-Agder fylkeskommune der 

tema var føring av protokoll etter forskriftens § 3-12 (forvaltningsrevisjonsrapport avlagt 

17.2.20103). Prosjektet avdekket store mangler/avvik knyttet til protokollføring, av dette 

følger krav til kompetanse for å utføre innkjøp på en korrekt måte sett i lys av regelverket.  

Prosjektet har blitt gjennomført etter kravene som stilles i revisjonsstandard RSK 0014.  

 

  

                                                                 
1 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 
2 FOR-2016-08-12-974 Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften) 
3 «Anskaffelser i Aust-Agder fylkeskommune – bruk av protokoll i henhold til § 3-2 i forskrift om offentlige anskaffelser».  
4 RKS 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk 
for forvaltningsrevisjonsprosjekter 
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3. PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING 

3.1. FORMÅL 

Denne forvaltningsrevisjonen undersøker om fylkeskommunen etterlever aktuelle lover, 

forskrifter og reglement. 

Lov om offentlige anskaffelser5 og tilhørende forskrift regulerer hvordan fylkeskommunen 

skal håndtere gjennomføringen av anskaffelsesprosesser. Formålet med prosjektet er å 

kartlegge om Aust-Agder fylkeskommune gjennomfører innkjøpsprosesser i henhold til 

regelverket, og at eventuelle funn kan bidra til å forbedre fylkeskommunens fremtidige 

etterlevelse av regelverket.  

De to sentrale elementene i denne undersøkelsen er kunngjøringsprosedyrer og 

protokollføring i henhold til regelverket. Prosjektet vil som utgangspunkt ta for seg 

anskaffelser som er kunngjort i 2016 og frem til 01. juli 2017. Gjennomgangen vil derfor 

undersøke anskaffelser etter både gammelt og nytt regelverk.  

Anskaffelser baseres, uavhengig av endringer i loven, på samme prinsipper; det skal være 

konkurranse om kontrakter med det offentlige, oppdragsgiver må likebehandle leverandører, 

sørge for forutberegnelighet og forholdsmessighet samt at anskaffelser skal være 

etterprøvbare.  

3.2. PROBLEMSTILLINGER 

Problemstillingene er satt opp av revisjonen for å belyse temaet på best mulig måte. 

Prosjektplan ble behandlet av kontrollutvalget 20.09.2017 (sak 36/17), hvor det ble vedtatt tre 

problemstillinger:  

Problemstilling 1:  

I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune lov om offentlige anskaffelser når det 

gjelder krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi?  

Problemstilling 2:  

I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune kravene til kunngjøring ved 

anskaffelser over nasjonal- og EØS- terskelverdi? 

 

Problemstilling 3:  

Har Aust-Agder fylkeskommune rutiner og et system som sikrer at kravene til offentlige 

innkjøp følges? 

                                                                 
5 LOV-2016-06-17-73 Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven) 
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3.3.  METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING 

Prosjektet er gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS ved jurist og forvaltningsrevisor 

Camilla Eriksrud, forvaltningsrevisor Magnus Solsvik og siviløkonom og trainee Mona 

Igland. Kristian Fjellheim Bakke har vært ansvarlig forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Prosjektets metodiske fremgangsmåte baserer seg på en kombinasjon av ulike tilnærminger 

innen kvalitativ metode. Informasjonsgrunnlaget har bestått av en gjennomgang av skriftlig 

dokumentasjon tilknyttet saksbehandling og internkontroll. I tillegg har det blitt gjennomført 

samtalebasert intervjuer med et bredt utvalg personer ved tjenestene og virksomhetene, samt 

med nøkkelpersoner i sentraladministrasjonen. 

Prosjektet har forholdt seg til anskaffelser som er utført i 2016 og frem til 01.07.2017. På 

denne måten fikk man undersøkt gjennomførte anskaffelser noe tilbake i tid, og fikk også 

undersøkt hvordan fylkeskommunen har håndtert overgangen til de nye reglene som trådte i 

kraft 1. januar 2017.  

Utplukket av anskaffelser revisjonen ønsket å se på er begrunnet i å undersøke et så bredt 

spekter som mulig, med de ressurser tilgjengelig, samtidig som man ønsket å følge opp de 

funn som ble gjort forvaltningsrevisjonen fra 2010. Det ble totalt gjennomført intervjuer med 

ni personer som har sentrale roller i fylkeskommunens virksomheter eller tjenester. Formålet 

med intervjuene var å avdekke vesentlige forhold knyttet til offentlige anskaffelser, og derfor 

ble personer med enten anvisningsmyndighet eller attestantrolle intervjuet. Utvalg av personer 

som revisjonen ønsket å intervjue var med bakgrunn i ønsket om å få et bredt spekter av 

respondenter i fylkeskommunen, samtidig få en variasjon mellom ansatte i ulike roller. I 

tillegg gjennomførte revisjonen intervjuer med assisterende fylkesrådmann og leder for 

innkjøpstjenesten.  

Utplukket av anskaffelser ble basert på enkeltanskaffelser fra både drift- og 

investeringsregnskapet fra 2016 og 2017. For å besvare problemstilling 1 ble utplukket gjort 

ut fra anskaffelser mellom beløpsgrensene kr. 100.000 og kr. 500.000 i 2016 og mellom 

100.000 og kr. 1,1 millioner i 2017. For å besvare problemstilling 1 ble totalt 23 anskaffelser 

undersøkt. For å besvare problemstilling 2 ble utplukket gjort ut fra anskaffelser over nasjonal 

terskelverdi, altså over kr. 500.000 i 2016 og over kr. 1,1 millioner i 2017. For å besvare 

problemstilling 2 ble totalt 12 anskaffelser undersøkt. Ettersom problemstilling 2 omhandler 

anskaffelser over nasjonal terskelverdi var utplukket følgelig mindre enn utplukk til 

problemstilling 1.  

Utplukket ble gjort i samarbeid med regnskapsrevisor, og er et skjønnsmessig utvalg basert på 

følgende faktorer: 

- Risiko 

- Variasjon av art, prosjekt og tjeneste 

- Variasjon av innkjøp som faller inn under rammeavtaler 
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- Variasjon av ansvarsområder  

 

Hensikten med å variere på ansvar var å gjøre vurderinger av innkjøp som også kan danne 

grunnlag for konkrete forhold og referanser som kunne være tema i intervjuer med tjenestene 

og virksomhetene. Med hensyn til vurderingen omkring variasjon av utplukk mot 

rammeavtaler var det nødvendig å se dette i sammenheng slik at ikke alle utplukk kunne være 

avrop mot rammeavtaler. Et slikt utplukk ville svekket vurderinger knyttet til kompetanse og 

protokollføring da det i liten eller ingen grad kreves ved slike anskaffelser.  

Ved å ta hensyn til de ovennevnte faktorene ble det gjort et utplukk ut fra et datagrunnlag på 

694 anskaffelser foretatt i 2016, og 317 anskaffelser fra 2017. Dermed ble både 

enkeltanskaffelser i tilknytning til større prosjekter og mindre enkeltanskaffelser inkludert. 

Utvalget består ikke av anskaffelser av produkter og tjenester fra virksomheter som 

fylkeskommunen er medeier i, og heller ikke anskaffelser som husleie, anskaffelser knyttet til 

strømutgifter og anskaffelser som er gjort innenfor rammeavtaler. Revisjonen har av 

ressursmessige hensyn valgt å ekskludere anskaffelser foretatt av Statens vegvesen av den 

grunn at omfanget ville blitt for krevende samt at dette er en virksomhet som har egne 

instanser for oppfølging og kontroll av inngåtte kontrakter.   

Revisjonen, i samarbeid med kontrollutvalget, ønsket også å se på i hvilken grad Aust-Agder 

fylkeskommune tilfredsstiller kravet i kommuneloven § 23 om betryggende kontroll i 

organisasjonen. Dette ble kartlagt gjennom rutinegjennomgang og intervjuer av ansatte i 

organisasjonen som på en eller annen måte har et ansvar for å gjennomføre kjøp av varer og 

tjenester. Revisjonen vil i denne sammenheng legge til at samspillet med fylkeskommunen 

oppleves som svært godt. Vi er møtt med en høy grad av åpenhet og fleksibilitet fra både 

ledelse og ansatte fylkeskommunen. 

De konklusjoner som har blitt trukket har blitt gjort på bakgrunn av den dokumentasjonen og 

informasjonen som er forelagt revisjonen. Vi vil derfor presisere at når vi enkelte steder 

konkluderer med manglende dokumentasjon, betyr det ikke nødvendigvis at dokumentasjonen 

ikke finnes, men at den ikke er forelagt revisjonen gjennom arbeidet. Revisjonen vil likevel 

bemerke at det er foretatt flere forespørsler av dokumentasjon i de tilfeller mottatt 

dokumentasjon ikke har vært tilstrekkelig.  

Vurderingen av dataenes reliabilitet og validitet handler om dataenes troverdighet og 

gyldighet ovenfor problemstillingene. Undersøkelsen av enkeltanskaffelser har basert seg på 

et mindre antall anskaffelsesprosesser og innebærer således ikke et statistisk 

generaliseringsgrunnlag internt i fylkeskommunen. Likevel antas det at den samlede 

informasjonen som dokumentasjonen og samtalene har bidratt med, er tilstrekkelig for å 

danne et pålitelig datagrunnlag for å besvare problemstillingene. I tillegg har rapporten vært 

gjenstand for både en intern og ekstern kvalitetskontroll som underbygger dataens 

troverdighet og gyldighet.  
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Revisjonen hadde oppstartsmøte i fylkeskommunens sine lokaler den 25. oktober 2017 og 

datainnsamlingen foregikk hovedsakelig fra november 2017 til og med januar 2018.  

Kontaktperson for prosjektet i fylkeskommunen har hatt rapporten til faktaverifisering. I 

forbindelse med dette fremkom det enkelte forhold som fylkeskommunen mente skapte et noe 

ubalansert bilde knyttet til forhold omkring kompetanse til Xledger og implementeringen av 

systemet. Revisjonen så stor verdi i de innspill som ble gitt og har følgelig etterkommet de 

forhold som ble påpekt og tatt dette inn i rapportens faktagrunnlag. Utover tilbakemelding 

knyttet til Xledger var det ingen øvrige kommentarer til faktagrunnlaget.  

Rådmannen fikk for øvrig oversendt rapporten til høring.  

4.  PROBLEMSTILLINGER 

4.1 PROBLEMSTILLING 1 

1) I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune lov om offentlige 

anskaffelser når det gjelder krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal 

terskelverdi? 

4.1.1. REVISJONSKRITERIER 

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

revideres/vurderes i forhold til, og som er utledet av autorative kilder. 

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) er gjeldende for anskaffelser av varer, tjenester og 

bygge- og anleggsarbeider. Alle anskaffelser som er lik eller overstiger kr. 100.000,- ekskl. 

mva. er omfattet av loven og tilhørende forskrift, anskaffelsesforskriften (FOA). Lovens 

formål fremkommer i § 1 hvor det sies at «Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets 

ressurser». Videre fremkommer det av § 1 at loven «…skal også bidra til at det offentlige 

opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en 

samfunnstjenlig måte».6  

LOA § 4 stiller opp fem grunnleggende prinsipper som oppdragsgiver skal opptre i samsvar 

med i anskaffelsesprosessen. De gjeldende prinsippene er konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Prinsippene har i hovedsak to 

funksjoner i anskaffelsesprosessen; «Danne selvstendig grunnlag for plikter og rettigheter for 

oppdragsgivere og leverandører» og fungere «som momenter ved tolkningen av 

enkeltbestemmelser i anskaffelsesregelverket».7 

Prinsippet om konkurranse gjør at det ikke er nok å ta kontakt med kun én leverandør, og kan 

derfor kun oppfylles ved at oppdragsgiver henvender seg direkte til flere leverandører eller 

                                                                 
6 LOV-2016-06-17-73 Lov om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesloven) Heretter LOA 
7 Regjeringen.no – Offentlige anskaffelser «Grunnleggende prinsipper». Nærings- og fiskeridepartementet 
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ved å kunngjøre konkurransen. Ved anskaffelser under nasjonal terskelverdi er kunngjøring 

frivillig. I visse særegne tilfeller vil det kunne være anledning til å tildele prosjekter uten å 

gjennomføre en konkurranse på forhånd, men dette må være hjemlet i lov eller forskrift.8 

Likebehandlingsprinsippet har til hensikt å avverge all forskjellsbehandling av leverandører, 

og prinsippet om etterprøvbarhet tilsier skriftlighet i anskaffelsesprosessen. Det sistnevnte 

prinsippet kan knyttes opp mot krav til dokumentasjon, hvor oppdragsgiver er pliktig til å 

oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i 

anskaffelsesprosessen og hvor vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal 

nedtegnes eller samles i en protokoll. Sammen med protokollen vil dokumentasjon som 

konkurransegrunnlag, tilbud og referater fra møter i anskaffelsesprosessen være sentrale for å 

sikre reell etterprøvbarhet.9 Prinsipp om forutberegnelighet innebærer at 

anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar for leverandørene og at det videre skal sikre 

åpenhet om alle stadier i prosessen. Forholdsmessighetsprinsippet omhandler at 

oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsens 

art, omfang, verdi og kompleksitet. 10   

Anskaffelsesforskriften består av seks deler og fem vedlegg, hvor fem av de seks delene 

omhandler ulike anvendelsesområder. Forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser som er 

omfattet av lovverket. Del II gjelder for anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men som ikke 

overstiger EØS-terskelverdi. Del III gjelder for anskaffelser lik eller de som overstiger EØS-

terskelverdi. Kontrakter om helse og sosialtjenester, samt plan- og designkonkurranser har 

egne bestemmelser og er beskrevet i forskriftens del IV og V.  

FOA omhandler gitte bestemmelser om beregning av anskaffelsens anslåtte verdi, jfr. § 5-4. 

Etter denne bestemmelsen skal oppdragsgiver beregne anskaffelsens verdi på grunnlag av et 

anslag over den samlede betalingen ekskl. mva., inkludert enhver form for opsjon som er 

fastsatt i anskaffelsesdokumentene. Videre skal beregningen være forsvarlig på tidspunktet for 

kunngjøringen av konkurransen. Der plikt om kunngjøring ikke gjelder, skal beregningen 

være forsvarlig på det tidspunktet oppdragsgiver innleder anskaffelsesprosessen. I de tilfeller 

der oppdragsgiveren består av flere atskilte driftsenheter, sies det i forskriften at «den samlede 

anslåtte verdien for alle driftsenhetene legges til grunn for beregningen. Dette gjelder likevel 

ikke når en driftsenhet selv er ansvarlig for sine anskaffelser eller visse kategorier 

anskaffelser»11, eksempelvis en videregående skole. Etter forskriftens § 5-4 (4) skal 

oppdragsgiveren ikke velge beregningsmåte eller dele opp en kontrakt med det formål å unnta 

kontrakten fra forskriften.  

For anskaffelser over kr. 100.000 eksl. mva gjelder krav til protokollføring, samt 

skatteattester, jf. FOA §§ 7-1 og 7-2. Videre stilles det krav til å oppbevare dokumentasjon 

som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen, jfr. FOA § 7-1 

                                                                 
8 Regjeringen.no – Offentlige anskaffelser «Del 1 anskaffelser». Nærings- og fiskeridepartementet 
9 Goller, M., Christophersen K. B., Ekre, O. H., Gulsvik, A. A., Kreyberg, K., Neslein, K. Ø., Thommessen, K. N. & Werner L. C. (2017).         
Anskaffelsesrett i et nøtteskall. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. 
10 Regjeringen.no – Offentlige anskaffelser «Grunnleggende prinsipper». Nærings- og fiskeridepartementet 
11 FOR-2016-08-12-974 Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften) 
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(1). Samlede enkeltinnkjøp er også viktig å ta hensyn til, da anskaffelser som skal ses under 

ett kan overstige kr. 100.000 og derfor være omfattet av lovverket.  

 

Nytt lovverk gjeldende fra 1. januar 2017 

Et nytt lovverk for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017, og gjelder for 

anskaffelser som utføres etter dette tidspunktet. En av hovedforskjellene i det nye 

anskaffelsesregelverket er en økning i nasjonal terskelverdi. Den tidligere terskelverdien på 

kr. 500.000,- endres til en ny nasjonal terskelverdi på kr 1,1 millioner. Ved at terskelverdien 

økes vil gjennomføring av en rekke anskaffelsesprosesser bli forenklet ettersom et økt antall 

anskaffelser vil falle inn under del I i forskriften. Videre er det nye bestemmelser knyttet til 

antall ledd i leverandørkjeden, hvor antallet er begrenset til maks to ledd. Den sistnevnte 

bestemmelsen gjelder kun ved bygge- og anleggsarbeider og renhold.  

Drøftelsen av krav til konkurranse kan variere i større grad med en høyere terskelverdi. 

Kravet innebærer at oppdragsgiver må gjøre anskaffelsen kjent for et rimelig antall 

leverandører. Hva som er et rimelig antall må drøftes opp mot verdien og omfanget av 

kontrakten og kompleksiteten og arten av anskaffelsen, og derfor kan eksempelvis 

anskaffelser til en verdi av kr. 1 million kreve tilbud fra flere leverandører enn en anskaffelse 

til kr. 500.000,-. 

 Terskelverdi Kunngjøring Krav 

Lovverk 

gjeldende til og 

med 31.12.2016 

Kr 500.000,- Det er ingen krav 

til kunngjøring 

under 

terskelverdi. 

Krav til protokoll.  

Dokumentasjonsplikt. 

Grunnleggende prinsipper. 

Krav til beregning av anskaffelsens 

anslåtte verdi. 

Lovverk 

gjeldende fra 

01.01.2017 

Kr 1.100.000,- Det er ingen krav 

til kunngjøring 

under 

terskelverdi. 

Krav til protokoll. 

Dokumentasjonsplikt. 

Grunnleggende prinsipper. 

Krav til beregning av anskaffelsens 

anslåtte verdi. 

TABELL 1: Krav til anskaffelser over kr. 100.000 eksl. mva, men under nasjonal terskelverdi. 
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4.1.2 FAKTA 

For å undersøke om krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi overholdes, har 

revisjonen tatt utgangspunkt i tilsendt dokumentasjon tilknyttet utplukket. I henhold til 

anskaffelsesforskriften har oppdragsgiver dokumentasjonsplikt, og skal «… oppbevare 

dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i 

anskaffelsesprosessen», og «… vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal 

nedtegnes eller samles i en protokoll», jfr. FOA § 7-1 (1-3). Dette innebærer blant annet 

dokumentasjon som beskriver kjøpsobjektet eller tjenesten, anslått verdi, beskrivelse av 

konkurransen og hvordan krav til konkurranse er overholdt. Krav til konkurranse gjelder så 

langt det er mulig, og kun unntaksvis kan oppdragsgiver foreta direkte anskaffelse uten 

konkurranse. Dette kan for eksempel være i tilfeller hvor det kun foreligger én leverandør i 

markedet12.  

Ettersom anskaffelsesprotokollen bør beskrive konkurransen knyttet til anskaffelsen, har 

revisjonen etterspurt protokoll ved alle de undersøkte enkeltanskaffelsene. Revisjonen har 

også etterspurt eventuelt andre dokumenter som underbygger forhold i anskaffelsesprosessen. 

Gjennomgang av dokumentasjonen har vært vesentlig for å besvare rapportens 

problemstilling 1. Revisjonen vil videre presisere at det i denne forvaltningsrevisjonen er sett 

fylkeskommunens tjenester og virksomheter under ett, da det ønskes å danne et helhetlig bilde 

av innkjøp i fylkeskommunen. Det foretatte utplukket av anskaffelser er også gjennomført 

med dette som utgangspunkt. Utplukket består da av anskaffelser foretatt av en stor andel av 

fylkeskommunens tjenester og virksomheter. Det er også viktig å presisere at flertallet av 

tjenestene og virksomhetene i praksis ansett som selvstendige enheter, hvor ansvar er delegert 

fra fylkeskommunen.  

I de tilfellene revisjonen ikke mottok tilstrekkelig dokumentasjon ble en ny forespørsel sendt 

ut. Dette til tross for at første forespørsel etterspurte konkret hvilken dokumentasjon som var 

nødvendig for å underbygge krav til konkurranse. 

 

Utplukk av anskaffelser foretatt i 2016  

Nedenfor vil et utplukk av anskaffelser foretatt i 2016 bli presentert etter dato. Her vil 

revisjonen også presentere den dokumentasjon som er forelagt og som kan underbygge at krav 

til konkurranse er overholdt. I denne dokumentasjonsinnhentingen har revisjonen ansett 

protokoll som tilstrekkelig for å underbygge krav til konkurranse. Datering og signering av 

protokollen vil da være vesentlig for å underbygge at protokollen faktisk er skrevet i 

tilknytning til anskaffelsesprosessen og ikke i tilknytning til revisjonens etterspørsel av 

dokumentasjon. Om det ikke eksisterer protokoll har revisjonen etterspurt dokumentasjon som 

kan beskrive om konkurranseprinsippet er overholdt, da spesielt dokumentasjon av hva som 

anskaffes, innhenting av tilbud og leverte tilbud. I de tilfeller revisjonen ikke har mottatt 

                                                                 
12 Regjeringen.no – Offentlige anskaffelser «Grunnleggende prinsipper». Nærings- og fiskeridepartementet 
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tilstrekkelig dokumentasjon og hvor det ikke er beskrevet at det ikke eksisterer ytterligere 

dokumentasjon, har revisjonen foretatt en ny forespørsel, «forespørsel nummer to». Dette er 

for å minimere risiko for at tilsender av dokumentasjon misforstår hva som er tilstrekkelig 

dokumentasjon for å dokumentere at konkurranseprinsippet er overholdt. I ett tilfelle er det 

også etterspurt dokumentasjon en tredje gang. 

1. Anskaffelsen gjelder: Personaltur til Århus, januar 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 335.998,- 

Revisjonen har ikke mottatt protokoll, men informasjon per e-post og et program for turen. I 

e-posten ble anskaffelsesprosessen beskrevet med flere detaljer, og det fremkommer at det ble 

etterspurt tilbud fra tre ulike aktører. I e-posten fremkommer det at alle aktørene leverte 

tilbud, men at det ikke eksisterer dokumentasjon på korrespondansen mellom oppdragsgiver 

og de ulike aktørene da dette foregikk over e-post og e-postene har blitt slettet. Videre 

fremkommer det i e-posten at det avgjørende kriteriet for utvelgelse av leverandør var pris, og 

derfor ble aktøren som leverte rimeligste tilbud valgt. Revisjonen så det ikke hensiktsmessig å 

etterspørre ytterligere dokumentasjon knyttet til tilbud og korrespondanse med aktørene da 

respondenten, i forbindelse med denne anskaffelsen, bekreftet i den tilsendte e-posten at dette 

ikke eksisterer.  

2. Anskaffelsen gjelder: Personalsamling i København, februar 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 246.345,- 

Revisjonen mottok protokoll der det fremkommer at det kun finnes én leverandør av den type 

anskaffelse som oppdragsgiver ønsket. Det ble derfor kun innhentet tilbud fra én aktør. 

Protokollen, som gir en helhetlig forståelse av anskaffelsesprosessen, er datert 22. november 

2017 og det er rimelig å anta at protokollen er skrevet i forbindelse med revisjonens 

etterspørsel om dokumentasjon 6. november. Revisjonen etterspurte derfor i forespørsel 

nummer to om ytterligere dokumentasjon som kunne underbygge korrespondansen mellom 

oppdragsgiver og tilbyder. Dette ble da tilsendt revisjonen. Revisjonen vil likevel presisere at 

det i de tilfeller anskaffelsen er unntak for krav til konkurranse, skal dette dokumenteres i 

tilknytning til anskaffelsesprosessen. Dokumentasjon på korrespondanse beskriver kun én del 

av anskaffelsesprosessen, og da ikke hvorfor det er innhentet tilbud fra kun én leverandør. 

3. Anskaffelsen gjelder: Gruppereise til Island, februar 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 194.645,- 

Revisjonen har ikke mottatt protokoll, men informasjon per e-post, en enkel vurdering av 

ulike tilbud i et Excel-ark, samt tilbud fra aktørene. I Excel-arket fremkommer det at det er 

innhentet tilbud fra tre aktører, og ved å legge opplysningene i Excel-arket til grunn ser det ut 

til at kriteriet for utvelgelse av aktør har basert seg på pris. Revisjonen etterspurte i 

forespørsel nummer to om dokumentasjon på korrespondansen mellom oppdragsgiver og 
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tilbydere. Revisjonen ble da tilsendt tilbudet fra den utvalgte leverandøren. Ettersom Excel-

arket alene ikke kan dokumentere at konkurranseprinsippet faktisk ble overholdt i 

anskaffelsesprosessen, etterspurte revisjonen i en tredje forespørsel om dokumentasjon på 

korrespondanse mellom oppdragsgiver og de to aktørene som ikke fikk oppdraget, men 

leverte tilbud. Revisjonen mottok deretter dette som viser til at krav til konkurranse ble 

overholdt.  

4. Anskaffelsen gjelder: Tur til Baumamesse, mars 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 138.425,- 

Revisjonen har mottatt protokoll, datert 8. mars 2016, som gir en helhetlig beskrivelse av 

anskaffelsesprosessen. I protokollen fremkommer det at denne anskaffelsen fraviker vanlig 

anskaffelsesprosedyre ettersom den forespurte aktøren var den eneste leverandøren av deres 

forespørsel.  

5. Anskaffelsen gjelder: Sommergave til ansatte, juni 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 127.400,- 

Revisjonen har mottatt protokoll og dokumentasjon på korrespondanse mellom oppdragsgiver 

og de to aktørene som det ble etterspurt tilbud fra. I protokollen fremkommer det at begge 

aktørene leverte tilbud hvor tilbudene i stor grad var like. Videre viser protokollen til at det 

som da ble utslagsgivende for valg av leverandør var garanti og design. Protokollen er datert 

16. november 2017, og det er rimelig å anta at protokollen ble skrevet i forbindelse med 

revisjonens etterspørsel om dokumentasjon. Dokumentasjonen på korrespondansen mellom 

oppdragsgiver og tilbyderne viser til at det ble etterspurt tilbud fra flere leverandører på 

tidspunkt for anskaffelsesprosessen. 

6. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av minibuss, juni 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 370.000,- 

Revisjonen mottok kjøpskontrakten som er knyttet til denne anskaffelsen. Ettersom denne 

kontrakten ikke kan underbygge om konkurranseprinsippet er overholdt, etterspurte 

revisjonen i forespørsel nummer to om ytterligere dokumentasjon. Oppdragsgiver opplyste 

om at det ikke eksisterer ytterligere dokumentasjon som kan underbygge krav om 

konkurranse, da anskaffelsen ble gjort på grunnlag av en sammenligning av priser fra ulike 

aktører, og dette ble ikke dokumentert under anskaffelsesprosessen.  
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7. Anskaffelsen gjelder: Taktekking ved Risør VGS, juli 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 294.525,- 

Revisjonen har mottatt åpningsprotokoll, anbudsgrunnlag, og tilbud fra den valgte 

leverandøren. Åpningsprotokollen viser til at oppdragsgiver mottok tilbud fra tre aktører. 

Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon som spesifikt beskriver valg av leverandør, men 

det kan antas at dette ble gjort i forbindelse med de krav som ble presentert i 

anbudsgrunnlaget; laveste anbudspris og fremdrift.  

8. Anskaffelsen gjelder: Reparasjon av tippekasse til dumper, juli 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 155.000,- 

Revisjonen har mottatt protokoll som gir en helhetlig beskrivelse av anskaffelsesprosessen. 

Protokollen fremstiller en konkret begrunnelse for hvorfor det ikke ble gjennomført 

konkurranse i forbindelse med anskaffelsen – det eksisterte kun en tilbyder. Protokollen er 

derimot ikke datert, og når den ble skrevet er derfor usikkert og kan derfor ikke knyttes til 

anskaffelsestidspunktet. 

9. Anskaffelsen gjelder: Innbyggerundersøkelse, oktober 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 149.650,- 

Revisjonen har mottatt anskaffelsesprotokoll, konkurransegrunnlag, dokumentasjon på 

korrespondanse mellom oppdragsgiver og de ulike aktørene, samt en begrunnelse for valg av 

leverandør. Protokollen er datert 7. oktober 2016, men mangler signatur. Protokollen viser til 

at det ble etterspurt tilbud fra fire aktører, hvor to leverte tilbud.  

10. Anskaffelsen gjelder: Analyser, oktober 2016  

Anskaffelsens verdi: kr. 148.500,- 

Revisjonen har mottatt protokoll, datert 1. september 2016, som gir en helhetlig beskrivelse 

av anskaffelsesprosessen. Det ble etterspurt seks tilbud i flere omganger ettersom de tre første 

forespurte aktørene ikke kunne påta seg oppdraget. Det ble deretter etterspurt tilbud fra tre 

nye aktører hvor én leverte tilbud. Valg av leverandør ble spesifisert i protokollen.  

11. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av bil, november 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 140.000,- 

Revisjonen mottok kjøpskontrakten som er knyttet til denne anskaffelsen. Ettersom en 

kontrakt ikke kan underbygge om konkurranseprinsippet er overholdt, etterspurte revisjonen i 

forespørsel nummer to om ytterligere dokumentasjon. Oppdragsgiver opplyste da at det ikke 

eksisterer ytterligere dokumentasjon. Anskaffelsen omhandler kjøp av bruktbil og 

oppdragsgiver opplyser per e-post til revisjonen at det ble foretatt grundige sammenligninger 
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av ulike kjøretøy på FINN.no før anskaffelsen ble foretatt. Kjøretøy ble da vurdert etter flere 

kriterier, samt samtaler med selger. Videre opplyser oppdragsgiver om at det ikke ble 

innhentet andre skriftlige tilbud enn de FINN-annonsene som ble skrevet ut i den perioden 

utvelgingsprosessen varte. Til tross for utfyllende informasjon knyttet til 

anskaffelsesprosessen per e-post, mangler det dokumentasjon som kan direkte knyttes til 

anskaffelsestidspunktet. 

12. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av kjøreskoletjenester, november 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 131.766,- 

Revisjonen mottok protokoll, datert 13. april 2016, som gir en helthetlig beskrivelse av 

anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiver etterspurte tilbud fra to aktører, hvor en aktør leverte 

tilbud.  

13. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av døråpnere, november 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 122.789,- 

Revisjonen har mottatt protokoll, datert 12. august 2016, samt dokumentasjon på 

korrespondanse mellom oppdragsgiver og den utvalgte leverandøren, og annen 

dokumentasjon som beskriver beslutninger som ble tatt i anskaffelsesprosessen. Det forklares 

at i dette tilfellet kun var en potensiell leverandør da anskaffelsen var knyttet til ett spesielt 

brukerbehov.  

14. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av maskinhenger til traktor, desember 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 119.500,-. 

Revisjonen har mottatt protokoll og dokumentasjon på korrespondanse mellom oppdragsgiver 

og fire tilbydere. Protokollen er ikke datert eller signert, men den gir en grundig beskrivelse 

av anskaffelsesprosessen. Dokumentasjonen på korrespondansen mellom oppdragsgiver og 

tilbyderne viser til at det ble etterspurt tilbud fra flere leverandører på tidspunkt for 

anskaffelsesprosessen. 

15. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av to stk. fosforskannere, desember 2016 

Anskaffelsens verdi: kr. 104.394,- 

Revisjonen har mottatt protokoll som viser til at det var kun én aktuell aktør på dette 

tidspunktet som kunne levere det oppdragsgiver etterspurte. Protokollen er ikke signert og var 

ikke datert før 7. november 2017. Det kan antas at protokollen ble skrevet i forbindelse med 

revisjonens etterspørsel av dokumentasjon.  
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Utplukk av anskaffelser foretatt i 2017  

Nedenfor vil et utplukk av anskaffelser foretatt i 2017 bli presentert etter dato. Metode for 

dokumentasjonsinnhenting har foregått på samme måte som for dokumentasjonsinnhenting av 

anskaffelser foretatt i 2016.  

1. Anskaffelsen gjelder: Studietur til Brussel, januar 2017  

Anskaffelsens verdi: kr. 100.532,-  

Revisjonen har mottatt informasjon per e-post som viser til at denne anskaffelsen ble 

gjennomført som en direkte anskaffelse uten konkurranse. Oppdragsgiver viser til at 

anskaffelsen er så vidt over kr. 100.000, noe som av oppdragsgiver da ligger på grensen til 

hva anskaffelsesreglementet omhandler. Revisjonen har ikke etterspurt ytterligere 

dokumentasjon på bakgrunn av e-post hvor det fremkommer at andre leverandører ikke ble 

kontaktet.  

2. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av konsulenttjeneste, februar 2017 

Anskaffelsens verdi: kr. 198.400,- 

Revisjonen har mottatt dokumentasjon som beskriver anskaffelsens art og omfang, samt 

konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud. Revisjonen har også mottatt dokumentasjon 

tilknyttet innhenting av tilbud, og avtale mellom oppdragsgiver og utvalgt leverandør. 

Tilsendt dokumentasjon viser til at det er etterspurt tilbud fra minst fire aktører, og at fire 

aktører leverte tilbud. Det er derimot ikke tilsendt en anskaffelsesprotokoll som underbygger 

dette, men da ved bruk av annen dokumentasjon som prosjektbeskrivelse, kopi av e-post til 

ulike aktører, konkurransegrunnlag, evaluering av ulike tilbydere, og avtale mellom 

oppdragsgiver og utvalgt leverandør.  

3. Anskaffelsen gjelder: Konsulenttjenester, mars 2017  

Anskaffelsens verdi: kr. 120.924,- 

Revisjonen har mottatt en protokoll fra et møte hvor anskaffelsen er beskrevet i enkle trekk. 

Revisjonen etterspurte ytterligere dokumentasjon i forespørsel nummer to hvor revisjonen 

spesifiserte at vi ønsket ytterligere. Det ble da bekreftet per e-post at det kun eksisterer 

protokoll fra det ovennevnte møtet. I protokollen fra møtet fremkommer det at leverandøren 

av tjenesten ble foreslått, og det er videre ikke beskrevet at flere leverandører ble kontaktet i 

forbindelse med denne anskaffelsen. 
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4. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av brukt buss, mars 2017  

Anskaffelsens verdi: kr. 330.000,- 

Revisjonen har mottatt et notat som beskriver anskaffelsesprosessen og dokumentasjon på 

korrespondanse mellom oppdragsgiver og utvalgt leverandør. I dokumentasjonen er det 

beskrevet at det kun er etterspurt tilbud fra én aktør da oppdragsgiver ikke anså andre 

anskaffelsesalternativer som reelle. Notatet er datert 6. november 2017, og det er derfor 

rimelig å anta at dette ble skrevet i forbindelse med revisjonens etterspørsel av 

dokumentasjon. 

5. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av utstyr til adgangskontroll, mai 2017 

Anskaffelsens verdi: kr. 308.324,- 

Revisjonen har mottatt en beskrivelse av anskaffelsen per e-post, hvor de viser til at 

anskaffelsen var knyttet til én spesiell hendelse. Tilbud fra utvalgt leverandør er også tilsendt. 

I e-posten fremkommer det at hendelsens art førte til at anskaffelsen burde bli foretatt innen 

kort tid. Det forklares i e-posten at oppdragsgiver var i kontakt med to leverandører hvor en 

av dem ble vurdert til upassende ettersom deres løsning var for kostbar. I forespørsel nummer 

to etterspurte revisjonen møteprotokoll som kunne underbygge deres korrespondanse med den 

avviste leverandøren. Revisjonen ble deretter gjort kjent med at det ikke eksisterer 

møteprotokoll eller lignende. Videre forklarer respondenten at det var forhold med hensyn til 

sikkerhet som skapte tidspress i forbindelse med anskaffelsen og at det således har 

vanskeliggjort en god prosess på innhenting av tilbud. Revisjonen vil likevel bemerke at slike 

forhold skal dokumenteres i en anskaffelsesprotokoll. Revisjonen har dermed ikke blitt 

forelagt dokumentasjon fra rimelig tid etter anskaffelsestidspunktet som sier noe om 

konkurransekravet.  

6. Anskaffelsen gjelder: Ombygging av OPG-rom, mai 2017  

Anskaffelsens verdi: kr. 148.000,- 

Revisjonen har mottatt protokoll som gir en helhetlig beskrivelse av anskaffelsesprosessen, 

hvor det vises til at det er etterspurt tilbud fra to aktører og at de har levert tilbud. Protokollen 

viser også til at foretrukket leverandør tilbydde lavest pris. Protokollen er datert 6. november 

2017 og mangler signatur. Det er rimelig å anta at protokollen er skrevet i sammenheng med 

revisjonens etterspørsel av dokumentasjon. Revisjonen etterspurte i forespørsel nummer to 

dokumentasjon på korrespondanse mellom oppdragsgiver og de to tilbyderne. Dette mottok 

da revisjonen etter forespørsel og dokumentasjonen underbygger at krav til konkurranse var 

overholdt.  
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7. Anskaffelsen gjelder: Kjøp av møbler, mai 2017 

Anskaffelsens verdi: kr. 107.292,- 

Revisjonen har mottatt tilbudet fra den utvalgte leverandøren. Revisjonen etterspurte i 

forespørsel nummer to om ytterligere dokumentasjon. Det informeres da per e-post at det ikke 

eksisterer protokoll, og at oppdragsgiver også undersøkte andre leverandører for å finne de 

møblene de likte best, med best slitestyrke og til den beste prisen. Denne undersøkelsen 

foreligger det ingen dokumentasjon på da det ble foretatt via internett og telefon. Revisjonen 

vil også bemerke i denne sammenheng at Aust-Agder fylkeskommune er omfattet av en 

rammeavtale på møbler og inventar. I følge kontrakt på rammeavtalen med vedlegg 

fremkommer det at «oppdragsgiveren er forpliktet til å benytte kontrakten i forbindelse med 

kjøp av de varer og tjenester som omfattes av kontrakten i kontraktsperioden» (s. 1). 

Revisjonen har ikke tatt stilling til kostnadsperspektivet knyttet til innkjøpet, altså hvilket 

alternativ som er det rimeligste.  

 

8. Anskaffelsen gjelder: Miljø og klimaledelsessystem, juni 2017 

Anskaffelsens verdi: kr. 150.000,- 

Revisjonen har mottatt protokoll, dokumentasjon knyttet til forespørsel om tilbud, og tilbud 

fra to leverandører. Tilbud fra en av de to leverandørene ble tilsendt i forespørsel nummer to. 

Protokollen mangler både datering og signering, men den gir en helhetlig beskrivelse av 

anskaffelsesprosessen. Det vises til at tre aktører ble etterspurt tilbud, hvor to aktører leverte 

tilbud. Dokumentasjon viser til at valg av leverandør ble gjort på grunnlag av en vekting av 

pris, erfaring og kvalitet, miljøfokus og tilgjengelighet. Tilsendt dokumentasjon på 

korrespondanse mellom oppdragsgiver og ulike leverandører viser til at konkurransekravet er 

overholdt. 

4.1.3 REVISORS VURDERING 

Revisjonen opplever det som utfordrende å ta stilling til dokumentasjon som formelt sett er 

datert i samme måned som revisjonen har etterspurt dokumentasjon, der protokoller i flere 

tilfeller er datert inntil 19 måneder etter at anskaffelsen ble gjennomført. På bakgrunn av dette 

har revisjonen sett det nødvendig i denne vurderingen å sette en begrensning av tidsrommet 

mellom anskaffelsen og når dokumentasjonen er fra. Begrensningen av tidsrom er satt til 

rimelig tid etter anskaffelsen. Ved å kun ta hensyn til den dokumentasjonen som kan refereres 

til anskaffelsesprosessen og rimelig tid etter anskaffelsen, oppfyller 11 av 23 anskaffelses-

prosesser som er undersøkt, kravet til konkurranse. I denne vurderingen er det tatt stilling til 

dokumentasjon om vesentlige forhold som beskriver konkurransen. Slike forhold er antall 

aktører som oppdragsgiver har etterspurt tilbud fra, antall leverte tilbud, begrunnelse for valg 

av leverandør og forklaring i de tilfeller der det er unntak for konkurranseprinsippet.  
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Ved vurdering om krav til konkurranse er overholdt ser revisjonen det nødvendig å se dette 

prinsippet i sammenheng med de fire andre prinsippene som lovverket fastsetter. Lovverkets 

bestemmelser om oppdragsgivers krav til å oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å 

begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen, jfr. FOA § 7-1 (1), er også vesentlig å 

ta hensyn til i denne vurderingen.  

Den dokumentasjonen som revisjonen mottok etter forespørsel viser til en varierende praksis 

for hva som oppbevares av dokumentasjon knyttet til anskaffelser over kr. 100.000. I flere 

tilfeller, både fra 2016 og 2017, eksisterer det ikke protokoll. Som tidligere omtalt er det også 

flere tilfeller hvor protokoller og annen dokumentasjon ikke kan relateres tilbake til tidspunkt 

for anskaffelsen eller i rimelig tid etter anskaffelsen. Det er da også protokoller som ikke er 

datert og/eller ikke signert. I de tilfeller hvor det kun er etterspurt tilbud fra en leverandør og 

det er begrunnet med at det kun eksisterer én leverandør, så anser revisjonen det som 

avgjørende at protokollen er datert og signert i forbindelse med anskaffelsesprosessen for å 

kunne si noe om krav til konkurranse er overholdt.  

I flere av de undersøkte tilfellene kan det antas at anskaffelsesprosessen forklart per e-post er 

skrevet i forbindelse med at revisjonens anmodning om dokumentasjon vedrørende enkelte 

anskaffelser. I et stort antall av disse tilfellene er anskaffelsesprosessen forklart per e-post i 

tilstrekkelig grad for å vise til at konkurranseprinsippet er overholdt. Til tross for dette kan 

ikke revisjonen vurdere at konkurranseprinsippet er overholdt, da det er rimelig å anta at 

dokumentasjonen er produsert i forbindelse med etterspørselen. Dette viser klare indikasjoner 

på at det ikke eksisterte tilstrekkelig dokumentasjon om de enkelte anskaffelsene før denne 

revisjonen. Her oppstår det da brudd på forskriftens § 7-1 (1) om dokumentasjonsplikt, samt 

at etterprøvbarhetsprinsippet ikke er overholdt.  

Ved manglende dokumentasjon vedrørende en anskaffelse kan heller ikke oppdragsgiver 

påvise at likebehandlingsprinsippet er overholdt. Dette prinsippet kan ses i sammenheng med 

konkurranseprinsippet ved at det skal være likebehandling av aktører i anskaffelsesprosessen 

og at det skal stilles objektive og ikke-diskriminerende kriterier i konkurransen. Videre skal 

det ikke velges spesifikasjoner som begrenser konkurransen. Da det i flere av tilfellene ikke 

foreligger dokumentasjon, mangler det også informasjon om de ovennevnte forhold.  

I 15 av 23 anskaffelsesprosesser er det etterspurt tilbud fra én eller to aktører, hvorav 11 

anskaffelsesprosesser kun er etterspurt tilbud fra én leverandør. I noen tilfeller er anskaffelsen 

unntatt konkurranseprinsippet, for eksempel i de tilfeller hvor det kun er én leverandør av den 

spesifikke varen eller tjenesten. I slike situasjoner skal begrunnelsen for unntak av 

konkurranseprinsippet dokumenteres. Dette er gjort i 2 av de 11 tilfellene, om revisjonen da 

kun tar hensyn til de tilfeller der dokumentasjonen er datert i nær sammenheng med tidsrom 

for anskaffelsen.  

Konkurranseprinsippet innebærer at oppdragsgiver må gjøre anskaffelsen kjent for et rimelig 

antall leverandører. Hva som er et rimelig antall må drøftes opp mot verdien og omfanget av 
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kontrakten, kompleksiteten og arten av anskaffelsen. I 4 av de 23 anskaffelsesprosessene er 

det kun etterspurt tilbud fra to leverandører. Om dette er et rimelig antall leverandører i 

forhold til hver enkelt anskaffelse vil ikke revisjonen ta stilling til da man må gå nærmere inn 

på markedssituasjon, sedvane og normer for å kunne gi et sikkert svar. Det er likevel viktig å 

presisere at flere tilbydere sikrer mest mulig effektiv ressursbruk av offentlige midler.    

 

4.1.4 REVISORS KONKLUSJON 

Flere av dokumentene som Aust-Agder Revisjon IKS har mottatt fra fylkeskommunen er 

datert samme måned som de ble etterspurt. Revisjonen hadde ved flere tilfeller vanskeligheter 

med å se om krav til konkurranse var overholdt, da det manglet dokumentasjon på dette. På 

forespørsel fikk revisjonen i noen tilfeller annen dokumentasjon, eller skriftlige forklaringer 

på omstendighetene rundt anskaffelsen. I ett tilfelle er e-poster som kan dokumentere 

omstendighetene rundt kjøpet, slettet. Dette er etter revisjonens synspunkt en konsekvens av 

at eksisterende rutiner ikke er gode nok eller godt nok kjent. Etterprøvbarheten blir svekket 

når anskaffelser mangler tilstrekkelig dokumentasjon. Revisjonen vurderer at 

konkurranseprinsippet i stor grad ikke er overholdt, da dette er tilfellet i 11 av de 23 

undersøkte anskaffelsene.  

Revisjonen vurderer at etterprøvbarhet, likebehandling og dermed konkurranseprinsippet ikke 

er fulgt når det i flere tilfeller ikke foreligger protokoll eller er mangler ved protokollen for et 

innkjøp. I flere tilfeller er dokumentasjonen datert i samme tidsrom som revisjonen har 

anmodet fylkeskommunen om dokumentasjon.  

Av de 23 anskaffelsene som er undersøkt av revisjonen, er 9 av disse anskaffet på bakgrunn 

av kontakt med kun en leverandør. Dette er etter revisjonens vurdering brudd på lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser da det ikke eksisterer dokumentasjon som underbygger 

unntak for krav til konkurranse. 

 

  



37/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Innkjøp i fylkeskommunen - 17/13400-10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Innkjøp i fylkeskommunen : Rapport forvaltningsrevisjon innkjøp i fylkeskommunen

  21 

 

4.2. PROBLEMSTILLING 2 

2) I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune kravene til kunngjøring ved 

anskaffelser over nasjonal- og EØS- terskelverdi? 

4.2.1. REVISJONSKRITERIER 

Forskrift om offentlige anskaffelser del II regulerer kravene til anskaffelsesprosedyrer ved 

kjøp over nasjonal terskelverdi, men som ikke overstiger EØS-terskelverdiene. 

Bestemmelsene i det gamle og det nye lovverket varierer noe. Derfor vil bestemmelser som er 

relevant for denne rapporten og er fra det gamle lovverket bli presentert først, og deretter vil 

nye bestemmelser bli presentert.  

Kunngjøring regnes som et av de viktigste virkemidlene for å sikre at oppdragsgiveren opptrer 

i samsvar med de grunnleggende prinsippene om konkurranse, likebehandling, 

forutberegnelighet og etterprøvbarhet. En kunngjøring er avgjørende for å nå ut til et stort 

marked.13 Gjennomgangen som er gjort i forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen, 

begrenser seg til kun å se på om anskaffelsen er kunngjort etter reglene i forskrift om 

offentlige anskaffelser.  

 

Gjeldende lovverk frem til 01.01.2017 

Mulige anskaffelsesprosedyrer for anskaffelser som er omfattet av del 1 er hjemlet i 

forskriftens § 14-1. Anskaffelsen skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse. 

Konkurransepreget dialog og konkurranse med forhandling kan benyttes under særskilte 

vilkår. Ved en åpen eller begrenset anbudskonkurranse er det ikke er tillatt å forhandle om 

tilbudene. Oppdragsgiver har i midlertidig adgang til å be leverandørene ettersende, supplere, 

avklare eller utfylle mottatte opplysninger eller dokumentasjon innen en kort tilleggsfrist. En 

åpen anbudskonkurranse innebærer at alle interesserte leverandører har anledning til å gi 

tilbud. I en begrenset anbudskonkurranse får bare de leverandørene som blir invitert av 

oppdragsgiveren, gi tilbud.  

Konkurransepreget dialog kan anvendes når vilkårene i anskaffelsesforskriften § 13-2 er 

oppfylt. Dette er de samme vilkårene som gjelder for bruk av konkurranse med forhandling. 

Konkurransepreget dialog gir oppdragsgiveren mulighet for å gå i dialog med leverandørene 

og diskutere ulike løsninger på oppdragsgivernes behov.  

 

                                                                 
13 Nærings- og fiskeridepartementet. Ny helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser 
(Anskaffelsesforskriften) 
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Etter forskriften skal anskaffelser over nasjonal terskelverdi (500 000,-) kunngjøres i Doffin14. 

  

Anskaffelse Kunngjøring Prosedyre Terskelverdier 

 

Anskaffelser over 

nasjonal terskelverdi 

kr 500 000,- ekskl. 

mva. 

 

Ja, anskaffelser 

over kr 500.000,-  

skal kunngjøres i 

Doffin.  

 

(Hjemmel: FOA 

del II kapittel 9 og 

kapittel 18) 

 

Åpen anbuds-

konkurranse, begrenset 

anbudskonkurranse, 

konkurranse med 

forhandling ved visse 

vilkår, konkurransepreget 

dialog, dynamiske 

innkjøpsordninger, 

elektronisk auksjon 

Ved anskaffelser over 1,55 

millioner ekskl. mva. for 

vare- og tjenestekontrakter 

og 39 millioner kroner 

ekskl. mva. for bygge- og 

anleggskontrakter, gjelder 

forskriftens del III. Dette 

innebærer blant annet at 

anskaffelsen skal 

kunngjøres internasjonalt 

på TED- databasen15  

TABELL 2: Krav til innkjøp etter det gamle lovverket 

 

Gjeldende lovverk etter 01.01.2017 

I det nye lovverket er det tilført to helt nye prosedyrer for anskaffelse. Etter forskriftens del II 

§ 8-3 kan oppdragsgiver bruke prosedyrene åpen eller begrenset tilbudskonkurranse. En åpen 

tilbudskonkurranse er en ett-trinns prosedyre, der alle interesserte leverandører kan gi tilbud. 

En begrenset tilbudskonkurranse er en to-trinns prosedyre, der oppdragsgiver først vil foreta 

en prekvalifisering av de interesserte leverandørene, og deretter er det kun de leverandørene 

som oppfyller kravene til oppdragsgiver som blir invitert til å delta i konkurransen ved å gi 

tilbud. Ved en begrenset tilbudskonkurranse må da oppdragsgiver ikke vurdere og evaluere 

alle tilbud fra interesserte leverandører, slik som det er ved åpen tilbudskonkurranse.16  

Både åpen og begrenset tilbudskonkurranse tillater at oppdragsgiver har dialog med 

leverandørene etter tilbudsfristens utløp. «Begrepet dialog omfatter all kommunikasjon 

mellom oppdragsgiveren og leverandørene, dvs. alt fra avklaringer av uklarheter eller retting 

av avvik til forhandlinger».17 Dialog i tilbudskonkurranse er omtalt i forskriftens § 9-3. 

Den nye forskriften medfølger også krav til kunngjøring i Doffin og elektronisk 

kommunikasjon. All informasjon om anskaffelsesmuligheter og innsending av tilbud skal 

foreligge elektronisk.  

                                                                 
14 Doffin er den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av offentlige anskaffelser og anskaffelser i forsyningssektoren (vann- og 
energiforsyning, transport og telekommunikasjon) som er underlagt EØS- forskriftene. Doffin.no  
15 EUs database for offentlige anbudsinnbydelser, for konkurranser etter forskriftens del III (over EØS - terskelverdiene). I praksis gjøres 
dette av Doffin, som videresender til TED. Konkurransegrunnlaget skal gjøres tilgjengelig fra den dagen konkurransen kunngjøres i TED-
databasen, jfr.  FOA § 14-1. 
16 Regjeringen.no – Offentlige anskaffelser «Nye prosedyrer i del 2». Nærings- og fiskeridepartementet 
17 Ibid 
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Anskaffelse Kunngjøring Prosedyre Terskelverdier 

 

Anskaffelser over 

nasjonal terskelverdi 

kr. 1,1 millioner 

ekskl. mva.  

 

Ja, anskaffelser 

over kr 1,1 

millioner skal 

kunngjøres i 

Doffin 

 

 

Åpen eller begrenset 

tilbudskonkurranse 

Ved anskaffelser over 

1,75 millioner ekskl. 

mva. for vare- og 

tjenestekontrakter og 44 

millioner kroner ekskl. 

mva. for bygge- og 

anleggskontrakter, 

gjelder forskriftens del 

III. Dette innebærer 

blant annet at 

anskaffelsen skal 

kunngjøres 

internasjonalt på TED- 

databasen.  

TABELL 3: Krav til innkjøp etter det nye lovverket  

 

4.2.2. FAKTA 

Utplukket av anskaffelser ble basert på enkeltanskaffelser fra både drift- og 

investeringsregnskapet fra 2016 og 2017. For å besvare problemstillingen ble utplukket gjort 

ut fra anskaffelser over nasjonal terskelverdi, dermed over kr. 500.000 i 2016 og over kr. 1,1 

millioner i 2017. For å besvare problemstillingen ble totalt 12 anskaffelser undersøkt. 

Ettersom denne problemstillingen omhandler anskaffelser over nasjonal terskelverdi var 

utplukket mindre enn for utplukk til problemstilling 1.  

Formålet med problemstillingen var å undersøke om fylkeskommunen følger kravene til 

kunngjøring i anskaffelser over nasjonal terskelverdi. Revisjonen etterspurte derfor 

dokumentasjon på konkurransekunngjøring og offentliggjøring. Dokumentasjonen revisjonen 

har forholdt seg til i denne delen av prosjektet begrenser seg til dette, og vi har derfor ikke 

sjekket andre krav etter innkjøpsreglementet. Eksempler på områder som ikke er undersøkt i 

denne forbindelse er dokumenter som viser bruk av læringer, antall underleverandører osv.  

Anskaffelser i størrelsesorden som går under prosjektets problemstilling 2, krever som regel 

mer arbeid rundt innkjøpet og mer dokumentasjon, både i forhold til innhenting av tilbud, 

vilkår, kontrakter osv., men også et strengt krav om kunngjøring via Doffin. Dette kan på et 

generelt grunnlag føre til at det ofte blir en bedre prosess i henhold til skriftlighet og 

dokumentasjon. Anskaffelsens verdi viser utgifter for innkjøpet i regnskapsåret 2016 eller 
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2017. Om revisjonen har dokumentasjon på anskaffelsens totale verdi, vil dette være opplyst 

om.  

 

Utplukk av anskaffelser foretatt i 2016  

1. Anskaffelsen gjelder: mobil og telefoni, februar 2011  

Anskaffelsens verdi: kr. 5 700 000,-  

Anskaffelsesprosessen startet i 2011, og gjaldt kjøp av mobildekning og mobiltellerskritt/ 

datatrafikk i mobilnettet til fylkeskommuner og kommuner på Agder. Anskaffelsen ble 

kunngjort på Doffin 18. februar 2011 som «konkurransepreget dialog». Avtalen skulle ha 

oppstart i 2012. Anskaffelsens varighet skulle være 48 måneder fra godkjent leveranse med 

inntil 12 måneders forlengelse.  

Revisjonen har fått tilsendt protokollen for anskaffelsen, som er underskrevet april 2012. I 

følge protokollen gjelder dette en totalleveranse av utbygning av mobildekning og leveranse 

av mobiltelefonitjenester. Anskaffelsens verdi fremkommer ikke av anskaffelsesprotokollen. 

Revisjonen har også fått oversendt evalueringsskjema med fylkeskommunens vurdering av 

tilbudene som kom inn, i tillegg til dokumentene som ble sendt til leverandøren som ble valgt. 

Revisjonen har også fått forelagt avtalen mellom partene.  

Revisjonen har blitt forelagt utlysningen fra Doffin.  

2. Anskaffelsen gjelder: forsikring, gruppelivsforsikring, september 2015 

Anskaffelsens verdi: 822 655,-  

Revisjonen har i tilknytning til dette innkjøpet, fått tilsendt anskaffelsesprotokollen for 

anskaffelsen, dokumentasjon som viser evalueringen fylkeskommunen gjorde i forbindelse 

med anskaffelsen og kontrakten med tilbyder etter anbudet. Anskaffelsens verdi er ikke tatt 

med i anskaffelsesprotokollen.  

Anskaffelsen ble gjort av en medlemsorganisasjon som oppdragsgiver, på vegne av 

fylkeskommunen, og gjennomført som et samkjøpsprosjekt.18 Anskaffelsen ble kunngjort som 

en rammeavtale med varighet 1+1+1 år, som «kjøp etter forhandling». Rammeavtalen gjelder 

for gruppelivsforsikring og skulle være gjeldende fra 01.01.2016. Tildelingskriteriene var «det 

mest fordelaktige tilbud, vurdert på grunnlag av kriterier og vektig fastsatt i 

konkurransegrunnlaget». Frist for innlevering av tilbud ble satt til 31.10.2015.  

 

Anskaffelsen er kunngjort på Doffin 29. september 2015.  

                                                                 
18 Dette ble gjort av et interkommunalt samarbeidsorgan, KFF (Kommunalt forsikringsselskap) da flere fylkeskommuner og kommuner skal 
gjøre samme innkjøp.  
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3. Anskaffelsen gjelder: forsikring, ulykkesforsikring  

Anskaffelsens verdi: 533 099,-  

Anskaffelsen gjelder en rammeavtale for levering av en type ulykkesforsikring. 

Fylkeskommunen har brukt en egen oppdragsgiver i anskaffelsesprosessen19. Revisjonen har 

blitt tilsendt anskaffelsesprotokollen, dokumentasjon for fylkeskommunens evaluering av 

tilbyderne og kontrakten som er sendt til valgt tilbyder.  

Ifølge protokollen er anskaffelsesmetoden «kjøp etter forhandling». Anskaffelsen har en 

varighet på 1+1+1 år. Kunngjøringsdatoen på Doffin og TED var 15.05.2015. 

Innleveringsfristen for tilbud ble satt til 15.06.2015. Tildelingskriterier var «det mest 

fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av 1) Forsikringskostnad, vekting 75 2) Verdiøkende 

service, vekting 25».   

4. Anskaffelsen gjelder: Prosjekt: Sam Eyde byggetrinn 2. Totalentreprise 

Anskaffelsens verdi: 7 500 000,-  

Fylkestinget behandlet saken 20.10.2015 og vedtok forprosjekt for byggetrinn av byggetrinn 2 

ved Sam Eyde videregående skole. Brutto investeringsramme for byggeprosjektet –

kostnadsramme ble satt til 185 millioner. Utbyggingen gjennomføres som en totalentreprise.  

Aust-Agder Revisjon IKS har mottatt 12 dokumenter som omhandler anskaffelser tilknyttet 

Sam Eyde byggetrinn 2. I tillegg fikk vi tilsendt 5 dokumenter knyttet til oppfølging av 

prosjektet. Revisjonen har fått tilsendt åpningsprotokollen som er datert 02.03.2016. Av annen 

dokumentasjon har revisjonen fått oversendt en veiledende kunngjøring for grunnarbeider, 

datert 9. november 2015, med foreløpig planlagt kunngjøring om konkurranse 07.01.2016. 

Anskaffelsen ble gjort i samarbeid med Agder Consult AS som byggherreombud.  

Prosedyren benyttet i denne anskaffelsen var en åpen anbudskonkurranse.  

Anskaffelsen er kunngjort på Doffin 31.01.2016, hvor frist for mottak av tilbud eller 

forespørsel om deltakelse ble satt til 02.03.2016. Tildelingskriterier ble satt til å være det mest 

fordelaktige tilbudet på grunnlag av kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget. 

Etter dokumentasjonen revisjonen har fått oversendt var tildelingskriteriene 80 % pris og     

20 % kompetanse.  

  

                                                                 
19 Ibid 
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5. Anskaffelsen gjelder: Prosjekt: ny driftsbygning ved Tvedestrand og Åmli VGS.  

Anskaffelsens totale verdi: opprinnelig satt til 26 000 000,- senere økt til 36 600 000,-  

Enkeltbetaling 2016: 3 500 000,-  

Anskaffelsen gjelder en totalentreprise av ny, nøkkelferdig driftsbygning for ku og sau med 

gjødselsilo samt elever. Revisjonen har fått tilsendt åpningsprotokoll, underskrevet 

14.10.2015.  

Revisjonen har i tillegg til åpningsprotokollen mottatt en rekke dokumenter fra 

fylkeskommunen tilknyttet konkurransen. Dette omfatter saksfremlegg i fylkestinget, vedtak i 

fylkestinget og saksfremlegg angående endring av byggekostnadene. Den økonomiske 

rammen for bygging av ny driftsbygning ved Tvedestrand og Åmli VGS avdeling Holt ble økt 

med 10,6 millioner kroner til totalt 36,6 millioner kroner, for at bygget skal tilfredsstille 

kravene til universell utforming, samt å etablere fremtidsrettede og miljøvennlige 

energiløsninger.  

Revisjonen har også fått tilsendt følgende dokumenter fra fylkeskommunen: «Invitasjon åpen 

anbudskonkurranse», «Spesifikasjon av grunnlaget», «Tilbudssammendrag», HMS erklæring, 

diverse kart og skisser, dokumentasjon tilknyttet kommunikasjon med Veidekke, 

«byggherrens evaluering», «Godkjent lærebedrift» og utlysning i Doffin.  

Konkurransen er kunngjort på Doffin. 

I følge informasjon fra Doffin gjaldt dette en ny driftsbygning på Tvedestrand og Åmli 

videregående skole avdeling Holt. Driftsbygningen skulle være for ku og sau samt inneholde 

areal for undervisning/observasjon for elever og lærere. Arealet ble satt til ca. 15000 m2: «Det 

tas sikte på 30 melkekyr, 15 kviger og 30 kalver, samt egen avdeling for 80 vinterfôret sau 

hvor arealet skal tilpasses økologisk drift». På Doffin ble totalleveransens anslått totalverdi 

mellom 10 000 000 og 12 000 000. Planlagt startdato var 31.10.2015 og planlagt 

ferdigstillelse ble satt til 31.10.2016. Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse 

var satt til 1.10.2015.   

6. Anskaffelsen gjelder: Prosjekt: Sam Eyde byggetrinn 2  

Anskaffelsens verdi: 2 720 000,-  

Aust-Agder Revisjon IKS har fått tilsendt følgende dokumenter fra fylkeskommunen i denne 

forbindelse: «Veiledende kunngjøring for grunnarbeider», «Åpningsprotokoll grunnarbeider», 

dokumentasjon på evaluering av tilbydere, «Grunnarbeider tildelingsbrev» og kontrakt med 

tilbyder.  
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Aust-Agder fylkeskommune lyste ut en veiledende kunngjøring for grunnarbeider for Sam 

Eyde VGS byggetrinn 2, 9. november 2015. Hensikten er å gjøre oppmerksom på at det blir 

lyst ut Kunngjøring om konkurranse på et senere tidspunkt, dette ble planlagt til 07.01.2016. 

Det ble invitert til en orientering om prosjektet, samt en befaring.  

Åpningsprotokollen er datert og signert 02.03.2016. Ifølge protokollen var dette en åpen 

anbudskonkurranse, med 90 dagers frist fra åpningen av konkurransen. Tildelingskriterier var 

100 % pris.  

Konkurransen er kunngjort på Doffin 31.01.2016.  

7. Anskaffelse: Risør VGS opprustning 2016, nytt ventilasjonsanlegg 

Anskaffelsens verdi: 8 363 282,- 

Enkeltbetaling 2016: 952 750,-  

Aust-Agder Revisjon IKS har fått oversendt følgende dokumentasjon fra fylkeskommunen i 

tilknytning til denne anskaffelsen: kunngjøring Doffin, oversikt kontrakt, byggeplankett, 

konkurransegrunnlag, dokumentasjon fra avklaringsmøte, entreprenørens tilbud, 

overtakelsesforretning, åpningsprotokoll, tildelingsbrev og fylkeskommunens økonomiplan 

og vedtak i tilknytning til opprustning av Risør VGS.  

I følge kunngjøringen på Doffin er totalleveransen anslått til en totalverdi eksl. MVA mellom 

kr. 3.500.000 og kr. 5.000.000. Planlagt startdato var 01.04.2016, med ferdigstillelse planlagt 

30.12.2016. Frist for mottak av tilbud ble satt til 15. mars 2016. Det økonomisk mest 

fordelaktige tilbud på grunnlag av kriterier og vektig fastsatt i konkurransegrunnlaget ble 

oppgitt som tildelingskriterier.  

Revisjonen får i forbindelse med dokumentasjonsinnhenting, informasjon om at denne 

anskaffelsen er en del av den planlagte opprustningen av Risør videregående skole. I 

økonomiplanen for 2015-2018 ble det avsatt midler til bygningsmessige tiltak ved eldre skoler 

for å tilfredsstille krav til innemiljø og andre bygningsmessige krav. I 2016 skal Risør 

videregående skole rehabiliteres for 30 millioner kroner for å beholde tilfredsstillende 

kvalitet.  

Konkurransen er offentliggjort på Doffin.  
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Utplukk av anskaffelser foretatt i 2017:  

1. Anskaffelsen gjelder: prosjekt, byggetrinn 2 Sam Eyde 

Anskaffelsens totale verdi: ca. 30 000 000,-  

Anskaffelsens verdi 2017: 7 500 000,-  

Revisjonen har plukket ut dette prosjektet fra regnskapet 2017, men utbetalingen tilhører 

anskaffelsen som ble gjort i forbindelse med totalentreprisen for Sam Eyde byggetrinn 2 i 

2016. Dette ble gjennomgått i rapportens informasjon om anskaffelse 4 under anskaffelsene 

fra 2016, og det henvises til denne.  

Revisjonen har mottatt dokumenter tilknyttet utlysning i Doffin og TED- databasen. 

Anskaffelsen (totalentreprisen) ble utlyst 12.1.2016 med tilbudsfrist 2. mars 2016.  

Totalt er det 12 dokumenter som er oversendt som omhandler anskaffelser knyttet til Sam 

Eyde byggetrinn 2, i tillegg til at det ble det tilsendt 5 dokumenter tilknyttet oppføring av 

prosjektet. 

2. Anskaffelsen gjelder: prosjekt, ny skole i Tvedestrand  

Anskaffelsens verdi: 3 917 307,-  

Utfører: Veidekke Entreprenører 

Anskaffelsen gjelder reguleringstjeneste for ny skole og flerbrukshall i Tvedestrand. 

Reguleringen omfatter en mulighetsstudie og en områdereguleringsplan.  

Revisjonen har fått tilsendt anskaffelsesprotokoll i tillegg til en rekke andre dokumenter med 

tilknytning til anskaffelsen. Blant dokumentene revisjonen har fått tilsendt er dokumenter 

tilknyttet samspillkostnader, tilbudsforespørsel, oppdragsbeskrivelse, tilbudsmappe, diverse 

dokumentasjon fra evalueringsfasen og tildelingsbrev. Revisjonen har også fått oversendt 

kunngjøringen fra Doffin.  

I følge kunngjøringen fra Doffin dreier prosjektet seg om en mulighetsstudie tilknyttet et nytt 

skoleanlegg med tilhørende idrettshall og utendørs idrettsanlegg. Fylkestinget har vedtatt at 

den nye skolen skal lokaliseres til Mjåvann i Tvedestrand. Planlagt startdato for gjeldende 

prosjekt ble satt til 18.04.2016 og planlagt ferdigstillelsesdato 24.04.2017.  
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3. Anskaffelsen gjelder: Prosjekt, Sam Eyde byggetrinn 2, Forprosjekt 

Anskaffelsens verdi: 3 760 412,-  

Utfører: E. Gauslå og Sønner AS 

Anskaffelsen gjelder grunnarbeider for Sam Eyde Videregående skole byggetrinn 2.  

Anskaffelsen ble gjennomgått i rapportens anskaffelse 6 fra 2016, det henvises til denne.  

4. Anskaffelsen gjelder: Ny borerigg, Sam Eyde  

Anskaffelsens verdi: 1 490 000,-   

Revisjonen har mottatt anskaffelsesprotokoll og kunngjøring, samt konkurransegrunnlag og 

annen informasjon, blant annet dokumentasjon fra evalueringen gjort av fylkeskommunen, via 

e-post. Konkurransen er kunngjort på Doffin.  

Anskaffelsen gjelder 1 stk. firehjulsdrevet fjellboremaskin. I følge kunngjøringen ble dette 

gjort i forbindelse med Sam Eyde VGS opplæringstilbud for anleggsteknikk og 

anleggsmaskinmekaniker. Konkurransen var en åpen anbudskonkurranse. Dato for 

publiseringen på Doffin var 06.12.2016, med frist til 01.04.2017.  

 

4.2.3 REVISORS VURDERING OG KONKLUSJON 

Revisjonen har her sett på et utplukk anskaffelser over den nasjonale terskelverdien. Dette var 

anskaffelser fylkeskommunen gjorde i 2016 og 2017. Revisjonen har fått tilsendt protokoller 

for alle anskaffelsene, i tillegg til informasjon om utlysning på Doffin og annen informasjon 

som dokumenterer at det har foregått en konkurranse i sammenheng med anskaffelsen. 

Gjennomgangen viser at det var gjennomført konkurranse i alle anskaffelsene, og at dette 

kunne vises gjennom diverse dokumentasjon.  

I de prosjektene som er gjennomgått av revisjonen har Aust-Agder fylkeskommune kunngjort 

alle prosjektene på Doffin og kan dokumentere utlysning og konkurranse om anskaffelsen.  

Revisor konkluderer med at de gjennomgåtte anskaffelsene er kunngjort i tråd med 

regelverket for offentlige anskaffelser. 
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4.3  PROBLEMSTILLING 3 

3) Har Aust-Agder fylkeskommune rutiner og et system som sikrer at kravene til 

offentlige innkjøp følges? 

4.3.1 REVISJONSKRITERIER 

Krav til internkontroll 

Kommuneloven § 23 nr. 2 slår fast at det er administrasjonssjefens ansvar at administrasjonen 

«er gjenstand for betryggende kontroll». Av dette følger en forventning om at 

fylkeskommunen bør ha en internkontroll som sikrer at regelverket etterleves og 

fylkeskommunens tjenestemottakere sine rettigheter ivaretas. Kommuneloven går ikke 

nærmere inn på hva som inngår i begrepet betryggende kontroll eller hvordan organisasjonen 

skal utøve denne, utover at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. Hver enkelt fylkeskommune utfører 

internkontroll slik at den på en best mulig måte fungerer etter hensikten. 

Kommunenes sentralforbund (KS) har gjennom idéheftet «Rådmannens internkontroll, 

hvordan få orden i eget hus?»20 gitt anbefalinger for både utforming og formalisering av 

internkontrollen i kommuner og fylkeskommuner. I denne sammenheng løftes COSO sitt 

teoretiske rammeverk for internkontroll frem som en av flere anbefalte tilnærminger for 

hvordan fylkes- og kommunene kan innrette sin internkontroll.  

Anbefalt teoretisk rammeverk for internkontroll - COSO 

COSO er en forkortelse for Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission21, en amerikansk organisasjon dannet med utgangspunkt i arbeidet med å 

avdekke økonomisk mislighold og korrupsjon. Organisasjonen har utarbeidet et anerkjent 

teoretisk rammeverk for utforming, implementering og gjennomføring av internkontroll. 

Rammeverket er blant annet anbefalt av Direktoratet for økonomistyring22 (DFØ) som 

tilnærming for internkontroll i statlige virksomheter. 

COSO definerer internkontroll som følger:  

«Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets (virksomhetens) styre, ledelse 

og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen 

følgende områder: målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering, overholdelse av 

lover og regler.» 

For fylkeskommunen vil det være av vesentlig betydning at det eksisterer rutiner og et system 

som bidrar til å sikre overholdelse av lover og regler på innkjøpsområdet. Gode rutiner, 

                                                                 
20 Kommunenes sentralforbund (2015) «Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus?» 
21 COSO (2013) Internkontroll et integrert rammeverk: Sammendrag 
22 Direktoratet for økonomistyring (2013) Veileder i internkontroll 
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systemer, og kompetanse hos de som er ansvarlig for utførelsen av innkjøp vil redusere risiko 

for brudd på gjeldende bestemmelser. 

Rammeverket bygger på fem komponenter som samlet utgjør en helhetlig integrert prosess. 

Det vil si at alle komponenter forutsettes implementert og optimal effekt oppnås når disse 

samhandler og utfyller hverandre på en helhetlig måte. Disse komponentene settes samlet i 

sammenheng med de tre ulike målsettingskategoriene drift, pålitelig regnskapsrapportering og 

overholdelse av lover og regler. Innholdet i COSO gjengis i det følgende i tilnærmet grad likt 

slik det fremgår av idéheftet til KS. 

Internt kontrollmiljø er den første komponenten og består av elementer som integritet/etiske 

verdier, kompetanse hos virksomhetens medarbeidere, ledelsens filosofi og driftsform, måten 

ledelsen fordeler ansvar og myndighet på og måten ledelsen utvikler og organiserer de 

menneskelige ressursene. Manglende fordeling av ansvar og myndighet vil kunne skape 

forvirring i forhold til beslutningsnivå eller autorisasjoner som skal tas. Manglende 

kompetanse hos virksomhetens medarbeidere til gjeldende regelverk vil i ytterste konsekvens 

kunne medføre feilaktig utførelse av oppgaver, og det oppstår risiko knyttet til overholdelse 

av lover og regler. Mangelfull kompetanse til å utføre oppgaver knyttet til internkontroll vil 

medføre manglende kvalitet i arbeidet med internkontroll, og slik sett danner denne 

komponenten store deler av grunnmuren for de øvrige komponentene fordi kompetanse er en 

forutsetning for at øvrige komponenter utføres korrekt. 

Den andre komponenten er risikovurderinger. Enhver virksomhet står overfor en rekke 

interne og eksterne risikoer som den må ta hensyn til. Risikovurdering består av identifisering 

og analyse av risikoer som er relevante når det gjelder oppnåelse av virksomhetens 

målsettinger, men også med hensyn til de øvrige målsettingskategorier. Risiko forstås i denne 

sammenheng som summen av sannsynlighet og konsekvens for en hendelse. Det kan være 

varierende sannsynlighet for at en hendelse inntreffer, likeså kan konsekvensen av en slik 

inntruffet hendelse ha ulik grad av alvorlighet. Vurdering av risiko må således gjøres med 

bakgrunn i disse variablene.   

Kontrollaktiviteter utgjør den tredje komponenten. Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og 

rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens direktiver. Kontrollaktiviteter foretas i hele 

organisasjonen, på alle nivåer og i alle funksjoner. Eksempler på slike aktiviteter kan være 

driftsgjennomgåelse, godkjenninger, anvisninger, avstemminger, sikring av ressurser og 

ansvarsdeling. Kontrollaktiviteter kan ha form som planlagte, stikkprøver og faste kontroller, 

samt avvikshåndtering. Kontrollaktiviteter settes normalt i sammenheng med etablerte 

risikovurderinger. Det skilles mellom to former for kontrollaktiviteter hvor forebyggende 

aktiviteter har til hensikt å hindre at en uønsket hendelse oppstår, mens avdekkende kontroller 

skal oppdage hendelser som faktisk har inntruffet. 

Informasjon og kommunikasjon er den fjerde komponenten, og vektlegger at viktig 

informasjon må identifiseres, fanges opp og formidles til riktig tid for å gjøre de ansatte i 
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stand til å utøve sitt ansvar så vel som utførelse av oppgaver. Informasjonssystemer skaffer 

informasjon om drift, økonomi og overholdelse av lover og regler som muliggjør en 

kontinuerlig og målrettet drift og styring av organisasjonen. I tillegg til internt genererte data, 

behandler systemene også informasjon om eksterne hendelser og forhold som er nødvendige 

for å ta veloverveide økonomiske beslutninger og for ekstern rapportering.  

Effektiv kommunikasjon må gjennomsyre organisasjonen i vid forstand, det vil si ned, på tvers 

og opp i organisasjonen. Alle ansatte må motta et klart budskap fra toppledelsen om at 

ansvaret for kontroll må tas alvorlig. De må forstå sin egen rolle i det interne 

kontrollsystemet, så vel som hvordan de enkelte aktivitetene og handlingene relaterer seg til 

andres arbeid. Det må dessuten være kanaler for formidling av viktig informasjon opp i 

hierarkiet slik at dette kan nå ledelsen.  

Den femte og siste komponenten er ledelsesmessig oppfølging og overvåking. Interne 

kontrollsystemer trenger overvåking, en prosess som vurderer hvor effektivt systemet er over 

tid. Dette oppnås gjennom kontinuerlig overvåking, frittstående evalueringer eller ved en 

kombinasjon av de to. Kontinuerlig overvåking skjer parallelt med driften og inngår i den 

daglige ledelsen, som en del av den helhetlige overvåkningsfunksjonen og integrert med andre 

handlinger som ansatte gjør når de utfører sine oppgaver. Omfanget og hyppigheten av de 

frittstående evalueringene avhenger primært av risikovurderingene og hvor effektive de 

kontinuerlige overvåkingsrutiner er. Mangler i den interne kontrollen bør rapporteres til 

ledelsen og alvorlige forhold bør gå helt til den øverste administrative ledelse. 

Idéheftet om rådmannens internkontroll tar også for seg et vesentlig aspekt ved forhold 

omkring delegering. Det pekes på at rapportering bør være en viktig premiss ved delegering, 

og at den som delegerer ikke gir fra seg ansvar selv om noen andre overtar oppgaven.  

Det gode innkjøp 

St. melding nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp23 ble utarbeidet som følge av at det over tid 

både i statlige og kommunale innkjøpsprosesser ble avdekket gjentakende brudd på gjeldende 

bestemmelser knyttet til innkjøp i offentlig sektor. Disse bruddene ble rapportert fra 

Riksrevisjonen, gjennom funn i kommunale og fylkeskommunale revisjoner og saker til 

behandling i Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Det fremheves i denne 

forbindelse at innkjøpsregler, organisering og gjennomføring av konkurranser, 

kompetansebehov og statusen til innkjøpsfaget er blant de faktorer som har avgjørende 

innvirkning på kvaliteten i innkjøpsprosessene. Områder hvor det ble avdekket behov for 

tiltak var innen ledelse, organisering og kompetanse. 

Av stortingsmeldingen fremgår det ulike anbefalinger hvor ledelse og innkjøp blir satt i 

sammenheng. Blant annet fremgår det at leder har ansvar for å sette innkjøpsarbeidet inn i en 

strategisk sammenheng hvor virksomhetens ressurser, både personellmessige, faglige og 

                                                                 
23 St. meld. Nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp. Fornyings- og administrasjonsdepartementet  
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økonomiske spiller inn. Videre må lederen se til at planlegging av innkjøp blir satt i 

sammenheng med virksomhetens budsjett og at det er klare ansvars- og myndighetsnivåer i 

virksomheten. Ledere skal også skape et miljø med bevissthet og fokus på risiko og 

risikohåndtering innenfor innkjøpsområdet herunder etablere rutiner for å avdekke, rette opp 

og forebygge avvik.  

En forutsetning for at innkjøp kan gjennomføres korrekt og effektivt er ifølge 

stortingsmeldingen en formålstjenlig og god organisering hvor et sentralt spørsmål er om man 

skal ha en sentralisert eller desentralisert organisering av innkjøpsaktivitetene. Det pekes på 

en løsning hvor eksempelvis innkjøpsaktivitetene kan være desentralisert, men med en 

sentralisert kontrollfunksjon. Et sterkt innslag av desentralisert innkjøpsfunksjon kan by på 

visse utfordringer ved at virksomhetens fokus er knyttet til primæroppgaver fremfor fokus på 

kompetanse knyttet til innkjøpsoppgaver. Et annet viktig hensyn som må ivaretas er at det 

gjennomføres erfaringsdeling mellom virksomhetene hvis innkjøpsaktivitetene er delegert ut 

på mindre virksomheter og enheter i organisasjonen. 

Tilstrekkelig kompetanse er en forutsetning for å gjøre gode og riktige offentlige innkjøp. 

Virksomheten må derfor ha tilstrekkelig bestillerkompetanse knyttet til det å definere et behov 

og vurdere metode for innkjøpet. Desentralisert ansvar for innkjøp medfører at flere personer 

har behov for kompetanse. Det eksisterer ulike tilbydere av kompetanseheving innen 

innkjøpsområdet hvor eksempelvis KS har ulike tilbud rettet mot innkjøpere i offentlig sektor. 

Utover dette peker meldingen på viktigheten av at det internt i virksomheten er et system for 

gjenbruk og deling av erfaringer, utarbeidelse av rutiner og maler, samt etablering av nettverk. 

Det er ofte store beløp knyttet til innkjøp i offentlig sektor og i stortingsmeldingen pekes dette 

på som en risikofaktor med tanke på korrupsjon og korrupsjonslignende adferd. Manglende 

fokus på en slik risiko knyttet til innkjøp og svak kontroll av innkjøpsaktivitetene øker 

muligheten for mislighold.24 Stortingsmeldingen peker på at det viktigste arbeidet for å sikre 

høy etisk standard knyttet til innkjøpsområdet først og fremst skjer i den enkelte virksomhet. 

Anskaffelseslovens formålsparagraf markerer tydelig hva som skal kjennetegne fylke- og 

kommunens virksomhet; «… regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor 

integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en 

samfunnstjenlig måte» Etisk arbeid i kommuner og fylkeskommuner handler om å bygge tillit 

mellom det offentlige og kommunens innbyggere. Tillit gir grunnlag for et godt samarbeid og 

samspill mellom det offentlige, næringsliv, frivillighet og innbyggere. Motsatt kan påstander 

om inhabilitet eller avsløringer om korrupsjon svekke kommunens legitimitet og 

styringsevne.25  

  

                                                                 
24 Ibid 
25 Regjeringen.no – «Etikk». Sist oppdatert 30.06.2015 
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4.3.2 FAKTA 

I tilnærmingen til problemstillingen vil revisjonen gjennomgå fylkeskommunens rutiner og 

systemer som er etablert for å bidra til betryggende kontroll knyttet til overholdelse av lover 

og regler på innkjøpsområdet. Fremstillingen vil baseres på innholdet i rutiner sett i 

sammenheng med de erfaringer revisjonen har gjort fra intervjuer med anvisere og attestanter 

i fylkeskommunens tjenester og virksomheter. Hensikten med en slik fremstilling er å teste 

om innholdet i fylkeskommunens rutiner er godt organisert, kjent og om disse følges av de 

som har en rolle på innkjøpsområdet.  

I arbeidet med datainnsamlingen vil det være av vesentlig betydning å belyse 

kompetanseforhold innen innkjøpsområdet og om fylkeskommunen har gjennomført de tiltak 

som fylkesrådmannen skisserte etter forvaltningsrevisjonen på innkjøpsområdet i 2010. En av 

anbefalingene til fylkesrevisjonen (2010) var;  

«Revisjonen vil anbefale at fylkesrådmannen sørger for at medarbeidere ved 

virksomheter og tjenester, som har ansvar for anskaffelser, får tilstrekkelig opplæring 

på innkjøpsområdet»26 

I fylkesrådmannens kommentarer til rapporten fremgår det at; 

«Fylkesrådmannen vil iverksette konkrete tiltak for å øke kompetansen blant 

medarbeidere som har ansvar for anskaffelse. Dette vil gjøres gjennom 

informasjonsmøter, enklere tilgang til relevant informasjon om innkjøpsregler på 

fylkeskommunens intranett, samt innskjerping av pålegget om at fylkeskommunens 

sentrale innkjøpsmiljø eventuelt fylkeskommunens Bygge- og eiendomstjeneste skal 

konsulteres når dette er nødvendig for å sikre at LOA m/forskrift følges» 

Det vil være nærliggende og nødvendig for revisjonen å gå nærmere inn på forhold omkring 

kompetanse til gjeldende bestemmelser blant ledere og ansatte som har et definert ansvar 

knyttet til offentlige innkjøp. Det vil i arbeidet med å belyse problemstillingen være naturlig å 

intervjue de som har et definert ansvar for innkjøp jfr. anvisningsreglementets punkt 7, samt 

de som lokalt har en rolle i form av å være attestant. 

Revisjonen vil i sin gjennomgang av fylkeskommunens dokumentasjon knyttet til økonomisk 

internkontroll fokusere på elementer i de ulike komponentene som er nærliggende for å belyse 

problemstillingen. Det vil si at elementer som utelates eller ikke omtales i faktadelen ikke på 

noen måte anses som unødvendige i et helhetlig system for internkontroll, men heller mindre 

relevant for å belyse aktuelle problemstilling. 

                                                                 
26 Anskaffelser i Aust-Agder Fylkeskommune – bruk av protokoll i henhold til § 3-2 i forskrift om offentlige anskaffelser – 
Forvaltningsrevisjonsrapport 17.02.2010 
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Aust-Agder fylkeskommune – internkontroll 

Fylkeskommunen har publisert sine rutiner for økonomisk internkontroll på 

fylkeskommunens ansattportal under prosedyrer/retningslinjer. Den økonomiske 

internkontrollens utforming er langt på vei bygd på de anbefalinger som fremgår av COSO 

sitt teoretiske rammeverk. Innledningsvis har fylkeskommunen gjengitt hovedlinjene i både 

COSO sin definisjon og de tre målsettingskategoriene; 

- Måleffektiv og kostnadseffektiv drift (i prosessen/rutinen, i funksjonen, i 

aktiviteten, i systemet, i programmet, o.l.) 

- Pålitelighet i den økonomiske rapporteringen (regnskapene) 

- Overholdelse av aktuelle lover, forskrifter og andre bestemmelser 

For revisjonen vil det være nærliggende å fokusere på målsettingskategorien som omhandler 

overholdelse av aktuelle lover, forskrifter og andre bestemmelser da det er på disse områdene 

problemstillingen skal belyse om det foreligger rutiner som sikrer at fylkeskommunen 

overholder de aktuelle bestemmelser innen innkjøpsområdet. Av rutiner for internkontroll på 

økonomiområdet fremgår det at fylkeskommunen i tråd med koml. § 23 nr. 2 plasserer det 

overordnede ansvaret for organisering av en god internkontroll på fylkesrådmannen. Videre 

fremgår det at intern kontroll er et lederansvar og at når det gjelder organisering og 

oppfølging av den interne kontroll i de enkelte virksomheter og avdelinger i fylkeskommunen, 

så er dette delegert til ledere/administrasjonen.  

Av fylkeskommunens årsrapport for 2016 registrerer revisjonen at det i utfyllende grad er 

gjort rede for arbeidet med internkontroll i fylkeskommunen. Det fremgår at det er utarbeidet 

fullmakter, reglementer og rutinebeskrivelser på de områder der det er behov for å sikre en 

betryggende kontroll. Videre pekes det på at dette danner grunnlaget for å gi rimelig grad av 

sikkerhet for måloppnåelse når det gjelder overholdelse av gjeldende lover og regler. Det 

presiseres imidlertid at det er et kontinuerlig arbeid å vedlikeholde og videreutvikle systemet. 

I denne sammenheng blir internkontroll fremhevet som en fast del av fylkesrådmannens 

styringsdialog med virksomhetene. Gjennom denne konkretisering ivaretas forventningen om 

at delegering av ansvar og oppfølging for internkontroll til virksomhetene krever en form for 

tilbakerapportering til øverste administrative ledelse. 

Fylkeskommunen har en desentralisert organisering av innkjøp. Ved en slik organisering 

følger det av stortingsmelding nr. 36 en forventning om at man har en sentral 

kontrollfunksjon, samt at det sikres nettverk for erfaringsdeling og kompetansebygging. For 

revisjonen vil det være av vesentlig betydning å belyse om den organiseringen 

fylkeskommunen har valgt på innkjøpsområdet også følges opp i tråd med de anbefalinger 

som er gitt i stortingsmeldingen. 
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Internt kontrollmiljø 

I tidligere omtalte forvaltningsrevisjon fra 2010 ble det gitt anbefalinger om at medarbeidere 

med ansvar knyttet til innkjøpsområdet ble gitt tilstrekkelig kompetanse. Fylkesrådmannen 

skrev i sin kommentar til denne anbefalingen at det ville bli satt i verk konkrete tiltak for å 

øke innkjøpskompetansen blant medarbeidere. Det fremgår under beskrivelse av 

økonomiavdelingen på ansattportalen at innkjøpstjenesten bistår fylkeskommunens 

virksomheter når det skal anskaffes varer og tjenester. Under avsnitt om kompetanse fremgår 

det ikke konkret hvilke rutiner som eksisterer knyttet til opplæring av ansatte og ledere med 

innkjøpsansvar. I oppstartsmøte med assisterende fylkesrådmann og innkjøpsleder ble 

forvaltningsrevisjonen fra 2010 tatt opp, men det var ikke noen erindring av hvilke tiltak som 

ble gjennomført for å øke kompetansen til de ansatte i henhold til de tiltak som ble skissert av 

fylkesrådmannen. Revisjonen er senere forelagt dokumentasjon fra fylkeskommunen datert 

26. oktober 2017 hvor det fremgår at det er gjennomført møter og samlinger hvor det ble 

informert om relevante bestemmelser knyttet til offentlige innkjøp relevant for de avvik som 

ble påpekt i fylkesrevisjonens rapport. Omtalte dokumentasjon er underskrevet av 

fylkesrådmann og innkjøpsleder.  

På spørsmål om hva som ble gjort med hensyn til kompetanseheving i forbindelse med 

innføring av nytt regelverk 1. januar 2017 ble det opplyst om at det ble gjennomført en 

samling i regi av KS, men at det ikke forelå noen oversikt over hvem som deltok fra 

fylkeskommunen på denne samlingen. I intervjuer har revisjonen stilt spørsmål til anvisere og 

attestanter om de har tilstrekkelig kompetanse for å utføre det ansvaret de har på 

innkjøpsområdet. De fleste mener at de i tilstrekkelig grad har det, men at det er fordi de har 

et kompetansemiljø internt i virksomhetene de kan spille på. Flere har imidlertid nevnt at det 

har blitt gjennomført samlinger i regi av OFA27 og innkjøpstjenesten i fylkeskommunen som 

har hatt til hensikt å tilføre kompetanse til tjenestene og virksomhetene. Det fremstår 

imidlertid noe tilfeldig hvem som får tilbud om slike samlinger ettersom enkelte av de som er 

intervjuet er kjent med og har deltatt på slike samlinger, mens andre hevder å ikke ha fått 

tilbud om slike samlinger på tross av en innkjøpsrolle i virksomhetene eller tjenestene. 

St. meld. nr. 36 «Det gode innkjøp» peker på nødvendigheten av at det sikres nødvendig 

kompetanse for å utføre offentlige innkjøp som er i tråd med gjeldende bestemmelser. Det er 

indikasjoner på at det i manglende grad er tilstrekkelig kompetanse til egne innkjøpsoppgaver 

ved enkelte virksomheter og tjenester, noe revisjonen baserer på et helhetsinntrykk gjennom 

alle intervjuer. I hovedsak knytter dette seg til de endringer som fulgte av lovendringen i 2017 

og helhetsforståelse i tilnærmingen til terskelverdier sett over tid i sammenheng med flere 

innkjøp av samme varetype. Sentraladministrasjonen ved assisterende fylkesrådmann uttalte i 

intervju med revisjonen at ansvaret for å sikre kompetanse ved virksomheten følger av det 

ansvaret virksomhetens eller tjenestens leder har i henhold til anvisningsreglementet. Flere av 

                                                                 
27 Innkjøpssentralen Offentlige innkjøp på Agder  
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de som er intervjuet ved virksomhetene og tjenestene ytrer en holdning og forventning om at 

grep om kompetansen tas fra sentralt hold.  

Når det gjelder bistand fra innkjøpstjenesten er det ulike oppfatninger omkring i hvilken grad 

de har kapasitet til å gi nødvendig støtte, men når det kommer til tilgjengelighet og kunnskap 

om hvor man skal henvende seg er det en positiv allmenn oppfatning omkring dette. Det er i 

enkelte intervjuer pekt på at det i perioder har vært vanskelig å få tilstrekkelig støtte fra 

innkjøpstjenesten knyttet til innkjøp. Revisjonen vil i denne sammenheng trekke frem et 

eksempel hvor en leder for en av tjenestene i fylkeskommunen informerte om at de selv måtte 

leie inn nødvendig kompetanse for å etablere rammeavtaler innen eget ansvarsområde da det 

ikke var tilstrekkelig kapasitet hos innkjøpstjenesten for å gi den nødvendige faglige støtte til 

den aktuelle tjenesten. Fra innkjøpsleder ble det på spørsmål om dette vist til at tidligere 

fylkesbyggesjef selv håndterte dette. Slik revisjonen forstår innkjøpsleder er ressurser i 

innkjøpstjenesten tilpasset for at fylkesbyggesjef selv håndterer rammeavtaler innen eget 

ansvarsområde.  

Fylkeskommunens anvisningsreglement har som formål å bidra til å sikre betryggende 

innkjøps-, attesterings- og anvisningsrutiner. En anvisning i denne sammenheng er en 

utbetalingsordre som angir hvor i budsjettet en utgift skal føres og bekrefter budsjettmessig 

dekning. Det fremgår av anvisningsreglementets punkt 3 at den anvisningsberettigede ved 

anvisning tar ansvar for at disposisjonen er budsjettmessig i orden, lovlig og økonomisk 

ansvarlig, samt at posteringsordren er riktig. Den anvisningsberettigede har ansvar for å 

etablere betryggende rutiner for bestilling og rekvirering av varer og tjenester, mottaks- og 

registreringsrutiner, rutiner for attestering og anvisning, og rutiner for avstemming og kontroll 

innen sitt ansvarsområde. I de intervjuer revisjonen har gjennomført er det god kunnskap 

knyttet til anvisningsreglementet på de nivåer i virksomhetene som har et forhold til dette. På 

lavere nivåer i virksomhetene er det en oppfatning om at de har god kjennskap til lokal 

organisering av de ulike rollene og revisjonen er også forelagt rutiner fra flere virksomheter 

som er meget godt beskrivende for forhold omkring ansvar og myndighet.  

Avgjørelse om innkjøp er lagt til den budsjettansvarlige i henhold til reglementets punkt 4, 

men det fremgår også at den budsjettansvarlige kan delegere myndighet til å bestille varer og 

tjenester til sine underordnede uten at dette fratar budsjettansvarlige ansvaret for 

budsjettdisponeringen og plikten til selv å anvise. Det presiseres også at innkjøp må skje i 

henhold til lov om offentlige anskaffelser og at det på de områder hvor det er inngått sentrale 

innkjøpsavtaler skal disse benyttes. Det er gjennom intervjuer gitt uttrykk for ulike måter å 

organisere lokal innkjøpsorganisasjon, men det er svært få tilfeller av delegering av fullmakt 

for anvisning. Blant de enhetene revisjonen har gjennomført intervjuer ved er det kun ved en 

disse hvor denne fullmakten er delegert videre. Når det gjelder fullmakt for å delegere ansvar 

for attestasjon og bestilling er det gitt gode beskrivelser både muntlig og skriftlig ved de 

virksomhetene og tjenestene revisjonen har vært ved. Det er i mange tilfeller etablert en 

praksis hvor innkjøp over en viss sum tas opp til diskusjon i felleskap med den som har 

anvisermyndighet.  
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Anvisningsreglementets punkt 5 beskriver ansvar for å føre oversikt over 

anvisningsberettigede. Fylkeskasserer har ansvar for å føre oversikt over hvilke personer som 

til enhver tid innehar anvisningsmyndighet, hvor det er beskrevet rutiner som sikrer at det gis 

melding ved personskifter. I vedlegg til punkt 7 i reglementet fremgår det i detalj hvilke 

stillinger/funksjoner som har anvisningsmyndighet.  

Revisjonen har ved sin gjennomgang av rutiner som fylkeskommunen har publisert på 

ansattportalen, registrert at det foreligger en utfyllende rutinebeskrivelse knyttet til bestilling, 

varemottak, inngående faktura, attestasjon og anvisning. Prosedyren beskriver relativt 

detaljert de ulike stegene knyttet til innkjøpsprosessen helt fra det identifiseres et behov, 

hvilke former for innkjøp som er unntatt normal prosedyre (utlegg til reiser for ansatte, 

telefonregninger, utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter, mat til møter, rekvisisjoner og 

inngåtte langsiktige avtaler), rutiner for bestilling av varer og tjenester, varemottak, forhold 

omkring fakturahåndtering, attestering og anvisning. Revisjonen har i intervjuer spurt om 

denne rutinen er kjent hos virksomhetene. Det er varierende kunnskap og oppfatning blant 

tjenestene og virksomhetene knyttet til nytten av ansattportal og rutiner. Flere av de som er 

intervjuet gir inntrykk av at det kan være vanskelig å finne frem til gjeldende rutiner, mens 

andre er godt kjent med hvor de kan finne relevante rutinebeskrivelser. Det er på forsiden av 

ansattportalen til fylkeskommunen egen snarvei til økonomi og innkjøp hvor det videre 

fremgår rutiner knyttet til innkjøp. En del rutiner synes imidlertid å være av eldre dato og bør 

vurderes oppdatert i samsvar med blant annet lovendringer.  

I gjennomgangen av etiske retningslinjer- og varslingsrutiner i Aust-Agder fylkeskommune 

registrerer revisjonen at fylkeskommunen skaper gode rammer omkring formål med sine 

etiske retningslinjer. Det fremgår av retningslinjenes punkt 1 målsetting, at fylkeskommunen 

legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet og at både folkevalgte 

og medarbeidere har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Videre presiseres det at som 

forvaltere av samfunnets fellesmidler stiller fylkeskommunen høye krav til den enkelte 

medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for fylkeskommunen.28 Ved å sette fokus på 

disse forholdene har fylkeskommunen dokumentert sine forventninger til ansatte omkring 

etiske prinsipper, samtidig er det også nedfelt at alle ansatte plikter lojalt å overholde de lover, 

forskrifter og reglementer som gjelder for fylkeskommunens virksomhet.  

Assisterende fylkesrådmann og innkjøpsleder var i intervjuer med revisjonen tydelige på at 

virksomhetene og tjenestene må bære det ansvar som følger av anvisningsreglementet og at 

det i liten grad eksisterer kapasitet i sentraladministrasjonen til å drive oppsøkende støtte eller 

kontrollrelaterte aktiviteter rettet mot virksomhetene og tjenestene. Det presiseres fra begge at 

det er lav terskel for at det kan tas kontakt med sentraladministrasjonen hvis det skulle være 

behov for faglig støtte, noe revisjonen i utstrakt grad får bekreftet fra de som er intervjuet. En 

anbefaling som følger av St. meld. nr. 36 «Det gode innkjøp» er etablering av nettverk for 

erfaringsdeling innen innkjøpsområdet. Det ble fra revisjonen stilt spørsmål til assisterende 

                                                                 
28 Aust-Agder fylkeskommune. «Etiske retningslinjer og varslingsrutiner» 
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fylkesrådmann om det eksisterer arenaer i fylkeskommunen hvor temaer knyttet til 

innkjøpsområdet kan formidles. Det ble da pekt på fylkeskommunens ledergruppe, utvidet 

ledergruppe, rektorkollegiet og forum for administrasjonsledere. Sistnevnte forum ble også 

nevnt av enkelte av de som ble intervjuet. Assisterende fylkesrådmann pekte også på at 

internkontroll implementeres ut i fylkeskommunens virksomheter og tjenester hvor Dahlske 

videregående skole har etablert dette og at flere virksomheter og tjenester er i gang med 

implementering. Revisjonen har som tidligere omtalt merket seg at internkontroll skal være en 

del av styringsdialogen, noe også assisterende fylkesrådmann har presisert i årsmelding for 

2016. men i de intervjuer vi har gjennomført med ledere fra virksomhetene kan ingen av disse 

erindre at dette ble gjennomført i 2017.  

 

Risikovurderinger 

Det skal i henhold til fylkeskommunens rutiner for internkontroll på økonomiområdet 

etableres mekanismer for, slik at risiko kan identifiseres og slik sett redusere faren for 

uønskede hendelser som igjen kan innebære at virksomhetens målsettinger ikke nås. Gjennom 

tidligere omtalte forvaltningsrevisjon er det gjennom gitte anbefalinger identifisert risiko 

knyttet til mangel på kompetanse i innkjøpsfunksjoner i fylkeskommunen.  

I de møter og intervjuer revisjonen har hatt er risikovurderinger tatt opp som et tema. 

Revisjonen er ikke forelagt rutiner eller dokumentasjon som viser at det gjennomføres 

risikovurderinger knyttet til innkjøpsprosessen på sentralt nivå hos fylkeskommunen, noe som 

for øvrig ble bekreftet av assisterende fylkesrådmann. I intervju med assisterende 

fylkesrådmann ble risikovurderinger diskutert og han pekte da på at dette er et ansvar som 

hviler på virksomhetene, og at de må ta disse vurderingene, men om de har behov for støtte til 

dette er de kjent med at de kan ta kontakt. Revisjonen pekte spesifikt på den risiko som ligger 

i at det gjennomføres innkjøp som over tid overstiger eksempelvis kr. 100 000 og assisterende 

fylkesrådmann er enig at kan være behov for å se på dette. 

Det er i liten grad dokumentert at det er foretatt risikovurderinger knyttet til innkjøpsområdet 

hos virksomheter og tjenester. Enkelte har i intervjuer gitt uttrykk for at de diskuterer forhold 

som kan ha form som risiko knyttet til innkjøp ved virksomhetene og tjenestene. Dette settes 

imidlertid ikke i sammenheng med internkontroll slik fylkeskommunens egne rutiner legger 

til grunn. I intervju med administrasjonsleder for tannhelsetjenesten ble revisjonen informert 

om at det var oppdaget konkrete brudd på rammeavtale og basert på denne risikoen ble det 

gjennomført stikkontroller blant tjenestens klinikker for å følge opp at rammeavtaler ble 

overholdt. Enkelte av de som er intervjuet peker på at det foreligger en viss risiko ved 

endringer i rammeavtaler eksempelvis ved bytte av leverandør. En av virksomhetene opplyste 

om at de ikke hadde fått med seg at det var endringer med hensyn til leverandør på et 

innkjøpsområde hvor det forelå rammeavtale. Dette medførte at de over noe tid nyttet gammel 

leverandør. Forholdet ble oppdaget ved at en av representantene for ny leverandør stilte 

spørsmål om hvorfor de ikke ble benyttet. 
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Xledger er blitt nevnt i flere intervjuer revisjonen har gjennomført og disse forholdene anses 

således nødvendig å belyse. Flere av de uttalelsene som er gitt i intervjuer med revisjonen 

viser at det er ulike oppfatninger omkring brukeres opplevelse av systemets nytte på 

innkjøpsområdet. Revisjonen tar ikke stilling til nytte av systemet, men merker seg at det er 

enkelte uttalelser fra de som er intervjuet som kan indikere manglende kompetanse og 

forståelse av fakturahåndtering i systemet. Enkelte peker på at det er nødvendig med tillit til at 

attestasjon er gjort riktig fordi systemet «ikke gir mulighet for å kontrollere fakturaflyt og 

vedlegg».  

Fra en av virksomhetene pekes det på at det kan oppstå «treghet» i systemet og utfordringer 

med rettidig betaling ved fravær blant attestanter. Det er også nevnt fra enkelte at de opplever 

å ha manglende kompetanse for å gjøre jobben i Xledger tilfredsstillende. I intervju med 

administrasjonsleder for bibliotek og kulturformidling ble revisjonen gjort kjent med at det 

gjennomføres møter i forum for administrasjonsledere hvor Xledger var og er tema. Flere 

revisjonen har intervjuet hevder de har mistet mulighetene for å kontrollere fakturaer ettersom 

attestant utelukkes fra elektronisk fakturaflyt. Ved to av virksomhetene ble dette fremhevet 

som en utfordring ved at anviser må gå tilbake til attestant med fysisk utskrift av faktura for å 

sjekke om denne er i orden for anvisning. 

Som tidligere omtalt fremkom det i forbindelse med faktaverifisering av rapporten 

opplysninger som anses nødvendig å ta inn i rapporten for å balansere det bildet som gis av 

forholdet omkring Xledger og kompetanse. I korrespondanse med fylkeskasserer er revisjonen 

gjort oppmerksom på at kompetanse har hatt et helt vesentlig fokus i forbindelse med 

innføringen av Xledger. I samme korrespondanse er revisjonen forelagt dokumentasjon som 

viser at det på fylkeskommunens intranett er etablert et omfattende sett med rutiner og 

brukerveiledninger knyttet til blant annet fakturahåndtering i Xledger. Videre peker 

fylkeskasserer på at de har vært representert i adm leder møter som er gjennomført på 

regelmessig basis. I disse møtene har Xledger ifølge fylkeskasserer vært et fast agendapunkt. 

Revisjonen er forelagt referater fra disse møtene som viser at tjenestene og virksomhetene kan 

løfte sine utfordringer og problemer med Xledger. Revisjonen legger til grunn at 

fylkeskommunen gjennom disse møtene har ivaretatt behovet for å fange opp de utfordringer 

som eventuelt eksisterer knyttet til Xledger. Videre kan virksomhetene fremme sine saker 

fortløpende gjennom etablerte kanaler for dette, samt nytte de rutiner og brukerveiledninger 

som er tilgjengeliggjort. Fylkeskasserer har i korrespondanse gjort oppmerksom på at det i 

2018 blir gjennomført brukermøter med en del av virksomhetene.  

Det er flere risikoer som tegner seg gjennom de intervjuer revisjonen har gjennomført, i 

hovedsak forhold omkring manglende vurderinger av enkeltanskaffelser som over tid kan 

bryte med spesielt grensen på kr. 100 000. I denne forbindelse er det flere innkjøp som gjøres 

basert på «gammel» vane. Det er også diskutert konkret enkelte varer som byggematerialer 

som har gjentakende innkjøp hvert år ved skolestart som kan antas å gå over kr. 100 000 over 

tid, men som anskaffes uten konkurranse. Det er også fremkommet i intervjuer lignende 

avtaler som omhandler spesielle varer som gull og sølv, uten at revisjonen tar stilling til 
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hvilke verdier dette utgjør over tid. I et av intervjuene ble revisjonen gjort kjent med at det 

forelå refleksjoner omkring både risiko med hensyn til terskelverdier, men også at de selv ser 

behov for inngåelse av rammeavtaler innen spesielle segmenter for varer og tjenester. I 

forlengelsen av dette intervjuet gikk revisjonen basert på de konkrete opplysninger som ble 

gitt, gjennom innkjøp av kraftfor. Tvedestrand og Åmli vgs. har i løpet av 2016 gjennomført 

innkjøp av for på ansvarsområdet «Gården» til i overkant av kr. 850 000, mens det for første 

halvår 2017 ble gjort innkjøp av for kr. 395 000. Alle innkjøp ble gjort fra samme leverandør. 

Revisjonen baserer seg på at opplysninger gitt i intervjuet er korrekte, hvor det fremgikk at 

det ikke er gjennomført konkurranse på anskaffelsen, og en antakelse om at det eksisterer 

andre tilbydere på markedet. 

Revisjonen merker seg i gjennomgang av rutinebeskrivelser og intervjuer at det flere steder 

lokalt er etablert enkelte innkjøpsgrenser som regulerer hvem som kan bestille og hvilke varer 

og tjenester disse kan bestille. Vi er i midlertid usikre på om virksomhetene setter dette i 

sammenheng med å redusere risiko eller for å unngå økonomisk merforbruk. 

Samlet sett ser revisjonen at det er indikasjoner på risikoområder ved driften som anses å være 

av sektorovergripende art. Det vil således være nærliggende å kunne anta at fylkeskommunen 

ville vært tjent med å sette overordnede risikovurderinger på dagsorden eller eventuelt satt 

fokus på viktigheten av at virksomhetene og tjenestene løfter sine risikovurderinger til øverste 

administrative ledelse slik at disse blir gitt en helhetlig tilnærming med egnede 

risikoreduserende tiltak. 

 

Kontrollaktiviteter 

Fylkeskommunen peker i sine internkontrollrutiner på arbeidsdeling, jobbrotasjon og 

godkjenningsordninger som preventive kontrollaktiviteter. Når det kommer til avdekkende 

kontroller pekes det konkret på kontrollaktiviteter rettet mot innkjøpsområdet (rekvisisjon, 

pakkseddel, mottatt vare/tjeneste, faktura). I intervju med en av virksomhetene fremkommer 

det at det gjennomføres stikkontroller i egen organisasjon og at dette utføres av virksomhetens 

styringsøkonom. Revisjonen har også blitt gjort kjent med i intervju at en av tjenestenes 

administrasjonsledere har tatt initiativ til å gjennomføre kontroller for å påse at rammeavtaler 

overholdes. Bakgrunnen for at dette ble gjennomført var indikasjoner på at rammeavtale ikke 

ble overholdt. Generelt sett har nær alle virksomhetene og tjenestene fremlagt dokumentasjon 

som viser at det eksisterer lokale rutiner for preventive kontrollaktiviteter i form av 

arbeidsdeling og godkjenningsordninger. Det er i alle tilfeller en organisering med nivåer for 

godkjenning og kontroll mellom bestiller, attestant og anviser.  

I enkelte intervjuer blir det pekt på utfordringer med Xledger som system for behandling av 

fakturaer. Dette er nærmere drøftet under risikovurderinger, men det er enkeltes opplevelser 

og/eller kompetanse omkring elektronisk fakturaflyt som kan anses å ha svekket prinsipper 

om arbeidsdeling ved at attestant ikke kontrollerer faktura elektronisk før denne går videre til 

anvisning. Revisjonen baserer seg på de uttalelser som er gitt av de som sitter med 
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anvisnings- og attestasjonsansvar på innkjøpsområdet. Revisjonen viser i denne sammenheng 

til at fylkeskommunen har et etablert fora hvor adm ledere kan løfte disse utfordringene. 

Basert på de intervjuer revisjonen har gjennomført kan vi ikke se at det eksisterer noen form 

for lik praksis blant virksomhetene og tjenestene knyttet til kontrollaktiviteter, på tross av at 

fylkeskommunens egne rutiner omtaler dette. Det foreligger heller ingen indikasjon på at det 

gjennomføres kontrollaktiviteter fra sentraladministrasjonen rettet mot tjenester og 

virksomheter. Revisjonen tar på dette punkt forbehold om at det kan ligge kontrollrelaterte 

aktiviteter i styringsdialogen som gjennomføres med virksomhetene. 

En sentral kontrollfunksjon fremheves i St.meld. nr. 36 «Det gode innkjøp» som en helt 

vesentlig mekanisme for oppfølgingen av en desentralisert innkjøpsorganisasjon. 

Kontrollaktiviteter rettet mot virksomheter og tjenester vil tjene hensikten med å kontrollere 

om lover og regler i tilstrekkelig grad overholdes og om det er tilstrekkelig kompetanse for å 

ivareta delegert ansvar som følger av anvisningsreglementet. Gjennomføring av 

kontrollaktiviteter i regi av sentraladministrasjonen rettet mot tjenester og virksomheter vil 

både kunne ha en forebyggende og avdekkende effekt, men også skape en kultur for 

oppmerksomhet omkring nytten av dette i et helhetlig perspektiv. Revisjonen opplever i 

intervjuer med både assisterende fylkesrådmann og innkjøpsleder at det er 

kapasitetsutfordringer knyttet til hvilket arbeid som kan utføres på innkjøpsområdet. 

Revisjonen opplever således at det er mer et spørsmål om ressurser enn vilje til å gjennomføre 

kontroller. Dette henger også sammen med fylkeskommunens bevisste strategi er at 

delegering innebærer at tjenester og virksomheter har et helhetlig ansvar på hele spekteret av 

betryggende kontroll, men at det er en åpen dør politikk hos sentraladministrasjonen ved 

behov for støtte og faglig rådgivning.  

Gjennomføring av kontrollaktiviteter vil kunne ha positive konsekvenser ved at hvis det 

avdekkes uregelmessigheter innen innkjøpsområdet kan dette være en felles risiko som kan 

løftes og gjøres gjeldende for flere av tjenestene og virksomhetene. Videre vil det også gi 

viktige signaler om at internkontroll skal tas på alvor. Revisjonen har ved flere intervjuer 

mottatt informasjon om at det er gjort forberedelser til revisjonen i form av å gjøre seg kjent 

med lover, regler og rutiner og at slik kontroller i seg selv altså kan ha en forebyggende 

effekt.    

 

Informasjon/kommunikasjon 

Informasjon/kommunikasjon i rutinene omtales naturlig nok i første omgang knyttet til 

økonomisk informasjon og rapportering og er således høyst relevant for innkjøpsområdet. Det 

fremgår at informasjon må tilflyte ledelsen og medarbeiderne i en form og på et tidspunkt som 

gjør det mulig å utføre aktivitetene og kontrollhandlingene på en tilfredsstillende måte.  

Et tydelig signal fra øverste ledelse om viktigheten av internkontroll og overholdelse av lover 

og regler er vesentlig for å lykkes med internkontrollarbeidet både i tjenestene og 
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virksomhetene. I denne sammenheng ses det som positivt at det foreligger et skriftlig signal 

om at internkontroll tas opp som en fast del av styringsdialogen når fylkesrådmannen 

gjennomfører sine besøk på virksomhetene.  

I sin kommentar til forvaltningsrevisjonen fra 2010 skriver fylkesrådmannen at det skal 

gjennomføres informasjonsmøter blant medarbeidere som har ansvar for anskaffelser. Det 

vises i denne sammenheng til tidligere omtalte svarbrev fra fylkeskommunen hvor det 

fremgikk at presisering av regelverk ble gjennomført i flere ulike fora i fylkeskommunen.  

Revisjonen har ikke blitt forelagt informasjon som kan bekrefte at det i ettertid er gjennomført 

møter/kurs som er av kompetansehevende art. Det har imidlertid fremkommet i intervjuer 

informasjon om at det er gjennomført ulike aktiviteter i regi av OFA både av informasjon, 

men også kompetansehevende art. Det er fra flere hold pekt på at det for enkelte kan være 

manglende informasjon omkring slike aktiviteter. Det er også nevnt av flere at de savner 

større samlinger som tar for seg viktige forhold som eksempelvis endringer i loven som fant 

sted i inneværende år. Andre igjen peker på at det ble gjennomført samling med nettopp den 

hensikt å informere om endringer i loven, i regi av OFA. Revisjonen ble i et av intervjuene 

gjort oppmerksom på at det oppleves svakheter knyttet til den kommunikasjon OFA har med 

virksomhetene omkring aktiviteter. Det pekes spesielt på at informasjon om kurs og samlinger 

går på e-post til virksomhetens leder og at dette er sårbart med hensyn til at informasjon ikke 

når de som dette kan være relevant for lenger ned i virksomhetene. 

I intervju med innkjøpsleder i fylkeskommunen ble det informert om at det fins elektroniske 

løsninger for utsendelse av informasjon gjennom kontaktinfo til OFA-nett. Revisjonen stilte 

spørsmål om det var rutine for å sende ut informasjon når det foreligger viktig informasjon 

med hensyn til inngåelse av nye rammeavtaler eller endringer i eksisterende rammeavtale. 

Innkjøpsleder pekte i intervju på at det var virksomhetene sitt ansvar å følge med på OFA-nett 

og fange opp endringer eller nye avtaler. Revisjonen ble i to ulike intervjuer gjort kjent med at 

det foreligger utfordringer med å få med seg endringer i rammeavtaler, og at det foreligger 

risiko med overholdelse av disse. Innkjøpsleder ble i intervju gjort kjent med dette og ser at 

det kunne vært sendt mer informasjon ut til tjenestene og virksomhetene. 

I intervjuer med både sentraladministrasjon, tjenester og virksomheter har ansattportalen blitt 

etablert som tema for informasjon og kommunikasjon. Ansattportalen vil for en såpass 

desentralisert organisasjon som fylkeskommunen være en viktig informasjons- og 

kommunikasjonsplattform. Flere av de som er intervjuet opplever det som enkelt å finne 

relevante rutiner og reglementer og disse nyttes aktivt av flere. Andre revisjonen har 

intervjuet opplever det som vanskelig å finne frem til relevant informasjon som omhandler 

innkjøp. Revisjonen registrerer at det er etablert en egen fane/snarvei på forsiden av 

ansattportalen som gir tilgang direkte til økonomi og innkjøp. 

Ved gjennomgang av rutiner og reglementer i ansattportal registrerer revisjonen at det ikke er 

gjort endringer knyttet til rutiner som omhandler innkjøp siden 2010, dette til tross for at det i 
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2017 kom relativt store endringer i lov om offentlige anskaffelser. Blant annet er det en 

forventning om at miljøhensyn som er nytt i loven fra januar 2017, implementeres i gjeldende 

rutiner og retningslinjer. 

 

Ledelsesmessig overvåking 

Av internkontrollrutinene til fylkeskommunen fremgår det at overvåking dreier seg om 

hvordan den interne kontrollen fungerer i organisasjonen. Det pekes blant annet på at nye 

medarbeidere, endring i regelverk og nye opplæringsbehov kan påvirke aktualiteten i de 

etablerte kontrolltiltak. Det er svært lite som tyder på at fylkeskommunens 

sentraladministrasjon har tatt noen grep om å sikre at nye medarbeidere gis tilstrekkelig 

kompetanse og at alle som har et behov for kompetanseheving innen innkjøpsområdet ved 

endret regelverk er gitt dette. Dette tyder på at ledelsesmessig overvåking i liten grad 

gjennomføres. Revisjonen baserer dette på at ingen av de som er blitt intervjuet opplever at 

det fra sentralt hold er fokus på å sikre kompetanse blant de som ansettes med fagansvar ute i 

virksomheter og tjenester. Videre er det ingen indikasjoner på at fylkeskommunen på en 

helhetlig måte følger opp endringer i regelverk gjennom å sikre at alle gis tilstrekkelig 

kompetanse og at rutiner og retningslinjer oppdateres i takt med regelendringer. 

4.3.3 REVISORS VURDERINGER 

En desentralisert innkjøpsorganisasjon danner i tråd med «det gode innkjøp» forventning til 

en aktiv sentral kontrollfunksjon. Det er i liten grad indikasjoner på at det gjennomføres 

kontroller fra den sentrale innkjøpsfunksjonen i fylkeskommunen. Revisjonen registrerer at 

fylkesrådmannen gjennom årsmelding for 2016 retter fokus mot internkontroll på 

virksomhetene og har etablert dette som et fast punkt i sine styringsdialoger. En slik 

oppmerksomhet omkring den interne kontrollen anses som positivt og den øverste 

administrative ledelse gir også et signal om viktigheten av internkontroll i underliggende 

virksomheter.  

Kompetanse vil ved en desentralisert innkjøpsmyndighet være en risikofaktor som kan 

påvirke overholdelse av lover og regler i innkjøpsprosessene. Det er imidlertid et spørsmål om 

sannsynlighet og konsekvens knyttet til brudd på lover og regler, samtidig som 

internkontrollen baseres på et prinsipp om rimelig sikkerhet for overholdelse av lover og 

regler. Revisjonen registrerer at det i liten grad gjennomføres aktiviteter fra 

sentraladministrasjonen som har til hensikt å sikre oversikt over kompetanse i tjenestene og 

virksomhetene. På tross av at det gjennomføres sporadiske samlinger oppleves det fra 

revisjonens side som noe tilfeldig hvem som får invitasjon til slike samlinger. Det er nevnt i 

flere intervjuer at rutiner knyttet til utsendelse av informasjon på e-post i varierende grad 

treffer de som har behov for informasjonen. En slik svakhet kan med enkle grep utbedres ved 

å skaffe oversikt over alle i fylkeskommunen som har en rolle utover anviser knyttet til 

innkjøp. 
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Revisjonen har i sitt arbeid sett eksempler på svært gode rutiner ved flere virksomheter, både 

gjennom dokumentasjon, men også praksis for drøfting av innkjøp i ledergrupper så vel som 

kollegium på lavere nivå i organisasjonen. Det gode innkjøp peker på nettverksbygging som 

et effektivt og godt virkemiddel for å oppnå erfaringsdeling i en desentralisert 

innkjøpsorganisasjon, videre vil slike arenaer være til god nytte for også deling av 

dokumentasjon basert på beste praksis.   

Fylkeskommunen har på sin ansattportal tilgjengeliggjort rutiner, håndbøker og reglementer. 

Det er i enkelte intervjuer blitt pekt på at det er vanskelig å finne aktuelle rutiner knyttet til 

innkjøpsområdet. Revisjonen opplever tilgangen på disse som relativt enkel ettersom det på 

forsiden av ansattportalen er en direkte link til økonomi og innkjøp. Det at enkelte opplever 

dette som vanskelig adresserer allikevel en vesentlig risiko for fylkeskommunen hvis rutiner 

ikke er kjent og følges. 

Et velfungerende integrert helhetlig system for internkontroll vil etter revisjonens vurdering 

komme til stor nytte for å redusere risiko for svikt i fylkeskommunens innkjøpsorganisasjon. 

For det første vil en bedre utnyttelse av elektroniske plattformer for informasjon og 

kommunikasjon og en oppdatert e-post liste over personer med roller innen innkjøpsområdet, 

sikre at informasjon når de som har behov for informasjon. Rettidig og relevant informasjon 

til de som har behov for det vil bidra til å redusere risiko for svikt med hensyn til overholdelse 

av gjeldende bestemmelser. Revisjonen har eksempelvis gjort konkrete funn som tyder på at 

virksomhetene i manglende grad holder seg oppdatert over utløp av rammeavtaler og/eller 

bytte av leverandører. For det andre vil risikovurderinger fra sentraladministrasjonen gi et 

signal til virksomhetene om at det er forhold som skal gis ekstra oppmerksomhet. For det 

tredje vil enkle kontrollaktiviteter fra sentraladministrasjonen virke både forebyggende og 

avdekkende opp mot virksomhetene, noe også revisjonen har merket seg ved at enkelte 

virksomheter selv har endret sine rutiner i forkant av våre intervjuer, og ved at revisjonens 

spørsmålsstillinger har bidratt til at virksomhetene selv har sett forbedringspotensialer innen 

innkjøpsområdet.  

Hensynet til evalueringer er i liten grad ivaretatt og revisjonen opplever at det er mange gode 

rutiner og tanker omkring innkjøpsområdet som i liten grad gis mulighet for å diskutere 

mellom virksomhetene og sentraladministrasjonen. Det er eksempelvis ønsker knyttet til 

opprettelse av rammeavtaler og behov for mer informasjon. I denne sammenheng presiseres 

det at assisterende fylkesrådmann i intervju med revisjonen la vekt på at det kontinuerlig 

signaliseres til virksomheter og tjenester at det er viktig at de fremmer sin utfordringer og 

problemstillinger til sentraladministrasjonen. Tatt i betraktning av at det også gjennomføres 

jevnlige møter på ulike arenaer kan forhold omkring innkjøp muligens adresseres hyppigere 

for å stimulere til økt fokus på at tjenestene og virksomhetene i større grad løfter sine 

problemstillinger. 
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Revisjonen registrerer at fylkeskommunens rutiner for innkjøp ikke er endret etter 

lovendringene 1. januar 2017. Det er i denne forbindelse knyttet usikkerhet til i hvilken grad 

alle tjenester og virksomheter er kjent med de endringer som inntrådte. 

4.3.4. REVISORS KONKLUSJON 

Revisjonen har i sitt arbeid sett gode rutiner på innkjøpsområdet, både når det gjelder de 

skriftlige rutinene så vel som etablert praksis ved virksomhetene og tjenestene.  

I de intervjuer revisjonen har gjennomført er det god kunnskap knyttet til 

anvisningsreglementet på de nivåer i virksomhetene som har et forhold til dette. Revisjonen 

opplever i flere av intervjuene at det ikke er kjennskap til rutinebeskrivelser og reglementer. 

Selv om revisjonen finner dette enkelt på fylkeskommunens hjemmeside, er det et 

risikoområde om de ansatte ikke kjenner fylkeskommunens reglementer og rutiner på 

innkjøpsområdet.  

Fylkeskommunens rutiner for innkjøp ikke er endret etter lovendringene 1. januar 2017. 

Revisjonen opplever det som en svakhet at det i liten grad gjennomføres aktiviteter fra 

sentraladministrasjonen som har til hensikt å sikre oversikt over kompetanse i tjenestene og 

virksomhetene. I en organisasjon hvor enhetene har selvstendig ansvar for innkjøp, må det 

være et krav om tilbakerapportering for at dette skal kunne gi betryggende kontroll i 

fylkeskommunen.  

Revisjonen anser det som en uheldig konsekvens av organiseringen på innkjøpsområdet, at 

det ikke følger tilfredsstillende kontroll med ansvaret som er gitt til enhetene. I revisjonens 

arbeid kommer dette blant annet frem gjennom intervjuene, hvor det eksempelvis blir påpekt 

direkte anskaffelser uten konkurranse, og anskaffelser utenfor rammeavtaler.   

Revisjonen har intervjuet ledere og ansatte i fylkeskommunen som har innkjøpsmyndighet. 

Disse gir et uttrykk for at de har kompetanse for å gjøre innkjøpsarbeid. Sett i lys av de 

resultater revisjonen presenterer fra problemstilling 1 og 2 harmonerer ikke dette med 

hovedinntrykket man sitter igjen med. Slik revisjonen ser det har ikke fylkeskommunen i 

tilstrekkelig grad sikret at de med innkjøpsmyndighet har kjennskap til gjeldende regelverk, 

rutiner og avtaler.  

Når det gjelder lovendringene 1. januar 2017, registrerer revisjonen at fylkeskommunens 

rutiner for innkjøp ikke er endret. Revisjonen mener at fylkeskommunen bør oppdatere sine 

rutiner på området, og sørge for tilstrekkelig implementering av regelendringene.  
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5.    REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Revisjonen har under rapportens problemstilling 1 gjennomgått et utplukk av 

enkeltanskaffelser fra både drifts- og investeringsregnskapet. For anskaffelser under den 

nasjonale terskelverdi gjelder dette 15 anskaffelser fra 2016 og 8 anskaffelser fra 2017. 

Gjennomgangen viser at dokumentasjonen knyttet til innkjøpene er mangelfull etter gjeldende 

regler. Tilstrekkelig dokumentasjon er sentralt i prinsippet om etterprøvbarhet og dermed også 

prinsippet om konkurranse. Revisjonen hadde i 2010 en forvaltningsrevisjon med en 

gjennomgang av protokollføring ved innkjøp i Aust-Agder fylkeskommune. Konklusjonen 

var da at dette ikke var tilfredsstillende. Undersøkelsen som nå er gjennomført viser at dette 

fremdeles er gjeldende ved at revisjonen i flere tilfeller hadde vanskeligheter med å se om 

krav til konkurranse var overholdt grunnet manglende dokumentasjon. 

Revisjonen vurderer at etterprøvbarhet, likebehandling og dermed konkurranseprinsippet ikke 

er fulgt når det i flere tilfeller ikke foreligger dokumentasjon eller i flere tilfeller er vesentlige 

mangler ved dokumentasjonen for et innkjøp. Dette er etter revisjonens synspunkt en naturlig 

konsekvens av manglende kompetanse og/eller at eksisterende rutiner ikke er gode nok eller 

godt nok kjent. 

Revisjonen har også i problemstilling 2 gjennomgått et utplukk av enkeltanskaffelser fra både 

drifts- og investeringsregnskapet, men hvor revisjonen har vurdert 12 anskaffelser over den 

nasjonale terskelverdi. Det ble her lagt frem dokumentasjon på konkurranse i alle tilfellene. 

Revisjonen konkluderer med at de gjennomgåtte anskaffelsene er kunngjort i tråd med 

regelverket for offentlige anskaffelser. 

I tilnærmingen til problemstilling 3 har revisjonen gjennomgått fylkeskommunens rutiner og 

systemer som er tilknyttet overholdelse av lover og regler på innkjøpsområdet. Revisjonen har 

sett på innholdet i rutiner for senere å sette dette i sammenheng med praksis, gjennom 

intervjuer med ansatte som har en rolle knyttet til innkjøp i fylkeskommunens tjenester og 

virksomheter.  

Gjennom intervjuer er det avdekket ulike risikoområder på grunnlag av uttalelser, etablerte 

rutiner og manglende kompetanse ved tjenestene og virksomhetene. Et gjennomgående 

inntrykk er at tjenestene og virksomhetene utfra gitte forutsetninger danner seg et system for 

rutiner og praksis innen innkjøpsområdet, men at det i flere tilfeller er basert på noe 

mangelfull kompetanse og forståelse for gjeldende regelverk. Sett i sammenheng med de funn 

som er gjort i rapportens problemstilling 1 er det en naturlig sammenheng med de funn som er 

gjort i rapportens problemstilling 3. I tillegg er det forhold som samlet sett gir indikasjoner på 

at grunnleggende forutsetninger for tilfredsstillende internkontroll slik som en aktiv sentral 

kontrollfunksjon og krav til tilbakerapportering innen internkontrollområdet til dels er 

fraværende og således utgjør en risiko knyttet til overholdelse av lover og regler. 
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I de intervjuer revisjonen har gjennomført er det god kunnskap knyttet til 

anvisningsreglementet på de nivåer i virksomhetene som har et forhold til dette. 

 

Revisjonen har følgende anbefalinger: 

 Revisjonen anbefaler at fylkesrådmannen på bakgrunn av revisjonens vurderinger 

sikrer tilstrekkelig kompetanse for relevant personell innen innkjøpsområdet. Da med 

spesielt fokus på dokumentering av innkjøpsprosesser og forståelsen av at mange 

mindre innkjøp over tid utgjør en vesentlig risiko for brudd på prinsippet om 

konkurranse 

 

 Revisjonen anbefaler at Aust-Agder fylkeskommune viderefører sitt arbeid med 

internkontroll og gjennom dette arbeidet også retter fokus mot de risikoer som 

eksisterer innenfor innkjøpsområdet, samt etablerer rapporteringsrutiner som sikrer at 

det legges til rette for at tjenester og virksomheter kan løfte identifiserte risikoer på en 

effektiv måte 

 

5.1   RÅDMANNENS KOMMENTAR  

FORVALTNINGSREVISJON INNKJØP – HØRINGSUTTALELSE 

FYLKESRÅDMANNEN 

Fylkesrådmannen har følgene kommentar til forvaltningsrevisjonen av innkjøp i 

fylkeskommunen. 

Når det gjelder problemstilling 1, «I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune 

lov om offentlige anskaffelser når det gjelder konkurranse ved kjøp under nasjonal 

terskelverdi» konkluderer revisjonsrapporten med at det er avdekket brudd på lov og forskrift 

da eksisterende dokumentasjon ikke underbygger unntak for krav til konkurranse, og at 

konkurranseprinsippet således i stor grad ikke overholdes. Manglende dokumentasjon er en 

konsekvens av at eksisterende rutiner ikke er gode nok eller ikke godt nok kjent.  

Hovedgrepet som fylkeskommunen gjør for blant annet å sikre at lov og forskrift overholdes 

er å etablere et sett av rammekontrakter. Dette gjøres i regi av OFA, og vil som hovedregel 

omfatte flere kommunale virksomheter på Agder. Dette gjør at fylkeskommunens 

virksomheter kan avrope på disse rammekontraktene, og således gjøre anskaffelser i henhold 

til lov og forskrift. Porteføljen av rammekontrakter tilgjengelig for fylkeskommunen er under 

stadig utvikling. Det kan i den forbindelse nevnes at det nå er tilgjengelig rammekontrakt på 

reisebyråtjenester samt hotellovernatting og rammekontrakt på konferanser er utlyst.  
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Fylkesrådmannen ser at det er et forbedringspotensiale når det gjelder dokumentasjon og 

spesielt protokollføring i forbindelse med kjøp under nasjonal terskelverdi. 

Når det gjelder problemstilling 2, «I hvilken grad tilfredsstiller Aust-Agder fylkeskommune 

kravene til kunngjøring ved anskaffelse over nasjonal- og EØS-terskelverdi» konkluderer 

revisjonsrapporten med at de utplukkede anskaffelser er gjort i henhold til gjeldende 

regelverk.  

Lov og forskrift for offentlige anskaffelser er krevende å følge for anskaffelser over nasjonal- 

og EØS-terskelverdi, og det er relativt få miljøer i fylkeskommunen som gjennomfører slike 

anskaffelser. Det er i første rekke Innkjøpsseksjonen og Bygge- og eiendomstjenesten som 

gjennomfører disse. Videre gjennomfører Sam Eyde videregående skole anskaffelser til 

anleggslinjen og tannhelsetjenesten inngår leieavtaler for tannklinikker. I tillegg vil eksterne 

miljøer som IKT Agder, AKT og Statens vegvesen gjennomføre anskaffelser på vegne av 

fylkeskommunen. 

Oppfølging av de miljøene som gjør denne type anskaffelser vil måtte avvike fra oppfølging 

av anskaffelse under terskelverdiene, da det kreves en betydelig innkjøpskompetanser for å 

kunne gjennomføre slike anskaffelser. Og disse miljøene vil således ha en betydelig 

innkjøpskompetanse for å kunne påta seg denne oppgaven.  

Fylkesrådmannen konstaterer at samtlige utplukkede anskaffelser er gjennomført i henhold til 

gjeldende regelverk.   

Når det gjelder problemstilling 3, «Har Aust-Agder fylkeskommune rutiner og et system som 

sikrer at kravene til offentlige innkjøp følges.» konkluderer revisjonsrapporten med at det er 

mangler på flere felt. 

Revisjonen ser det slik at fylkeskommunen ikke har sikret at de med innkjøpsmyndighet har 

kjennskap til gjeldende regelverk, rutiner og avtaler. Dette sett i lys av resultater revisjonen 

presenterer fra problemstilling 1 og 2. Resultatene fra revisjonen av problemstilling 2 viser at 

det for anskaffelser over nasjonal og EØS-terskelverdi ikke er noen avvik. Det skulle tilsi at 

de miljøene som gjør denne type anskaffelser har den nødvendige kompetanse. Når det 

gjelder resultatene fra revisjonen av problemstilling 1 viser det at det er forbedringspunkter 

for anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Fylkesrådmannen ser at eksisterende arenaer som 

fylkeskommunens ledergruppe, utvidet ledergruppe, rektorkollegiet og forum for 

administrasjonsledere kan brukes mer aktivt til å heve bevisstgjøringen for denne type 

anskaffelser i fylkeskommunens virksomheter. Det kan i den forbindelse nevnes at 

innkjøpsleder informerte om innkjøpsrutiner på forum for administrasjonsledere i uke 9 - 

2018.    
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Revisjonen fremholder det som en svakhet at sentraladministrasjonen ikke har en aktiv sentral 

kontrollfunksjon og krav til tilbakemelding. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at en 

tydeliggjøring av ledelsesansvaret desentralt i organisasjonen bør kommuniseres tydelig. Og 

at nødvendig informasjon er tilgjengelig, og det vil påligge virksomhetene å søke informasjon 

etter behov. Fylkesrådmannen er av den oppfatning at ytterligere rapporteringskrav til 

virksomhetene ikke er hensiktsmessig.   

Revisjonens anbefalinger.  

Fylkesrådmannen slutter seg til revisjonens anbefaling vedrørende sikring av kompetanse i 

forbindelse med dokumentasjon av mindre innkjøp. Omfanget av slike enkeltanskaffelser 

begrenses imidlertid i størrelse av at de fleste mindre innkjøp gjøres gjennom bruk av 

rammekontrakt og ved større anskaffelser, på investeringsbudsjettet. 

Fylkesrådmannen vil aktivt bruke eksisterende arenaer som fylkeskommunens ledergruppe, 

utvidet ledergruppe, rektorkollegiet og forum for administrasjonsledere for å kommunisere og 

tydeliggjøre det ledelsesansvar den enkelte virksomhet har for å gjennomføre innkjøp i 

henholdt til gjeldende regelverk. 
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Oppfølging av selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingene til orientering og forutsetter at rapporten anbefalinger følges opp i 

forbindelse med etableringen av den nye fylkeskommunen og arbeidet med den nye fylkeskommunens 

eierstrategi. 

 

 

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. 
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- 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. 

 

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 fattet 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 rapportens 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. 

 



38/18 Oppfølging av selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS - 17/04334-8 Oppfølging av selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS : Oppfølging av selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS

 

  
3 

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 står det 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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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 



38/18 Oppfølging av selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS - 17/04334-8 Oppfølging av selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS : Selskapskontrollrapport AKT AS

                                                         Agder Kommunerevisjon IKS

 

  Side 34 av 66
   

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 
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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.  
  

                                                        
48

 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.  
 

                                                        
49

 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.  
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 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.   
 
   

                                                        
67

 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). 
 

                                                        
68

 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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Postadresse: 
Postboks 788 Stoa 
4809 Arendal 

 
   

Besøksadresse: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
4838 Arendal 

 
 

Telefon: 37 01 73 00 
 
Bank: 3000.30.39001 

Org.nr.: 943 039 046 
E-post: postmottak@austagderfk.no 
www.austagderfk.no 

 

Til kontrollutvalget  

 

Fra fylkesrådmannen  

Arendal 23.11.2018 

 

Tilbakemelding på selskapskontroll av Agder Kollektivtrafikk AS  

1. Eierne bør vurdere å opprette felles valgkomite. 
 

Fylkesrådmannen er enig i innspill fra Kristiansand kommune om at det bør vedtektsfestes at det 
skal være en egen valgkomite. Det bør utarbeides egen instruks der ansvaret for å fremme forslag 
til kompetente styrekandidater fremgår. Fylkesrådmannen anbefaler å avvente å endre vedtektene 
til en har fått avklart fremtidig organisering av virksomheten.  

 

 

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

Fylkesrådmannen er enig 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. 

 

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. Som 
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 da få vurdert hvordan en best kan ivareta et politisk 
eierskap og samtidig sikre engasjement og dialog med kommunene.  
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Postadresse: Sentral E-postadresse: Telefon sentralbord: +47 38 14 53 81 
Tollbodgata 22, 4611 KRISTIANSAND S post@akt.no Telefon intern:    
Besøksadresse: Internettadresse:   
Tollbodgata 22, 4611 KRISTIANSAND www.akt.no Foretaksregisteret: NO 991776524 

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 
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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 
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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 
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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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Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem utan forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 05.09.2016 sak 35/16 Overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019 for Aust-Agder fylkeskommune. Det var Aust-Agder Revisjon IKS som 

utarbeidet den overordnede analysen av fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko og 

vesentlighetsvurderinger. Revisjonen innhentet sitt bakgrunnsmateriale fra kommunale 

styringsdokumenter, offentlige rapporteringskilder, informasjon fra nåværende og forrige periodes 

kontrollutvalg, informasjon fra administrasjonen i kommunen og fra regnskapsrevisor for kommunen.  

 

I møtet 05.09.2016 vedtok kontrollutvalget følgende plan for forvaltningsrevisjon for denne valgperioden: 

 

- Kontroll av særskilte forhold ved Setesdal videregående skole 

- Innkjøp i fylkeskommunen i henhold til regelverk for offentlig anskaffelser 

- Aust-Agder fylkeskommunes etiske retningslinjer 

 

Vedlagt til saken følger den overordnede analysen og forslag til plan for forvaltningsrevisjon. 

 

 

Saksopplysninger: 
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget 

kan også ha blitt kjent med saker det er knyttet risiko til, hvor de vil gjennomføre et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en del av planen for forvaltningsrevisjon. For å kunne bestille 

en forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha tilgjengelige budsjettmidler. Hvis ikke utvalget har midler, 

kan det be fylkestinget om ekstra bevilgning. Fylkestinget kan også bestille en forvaltningsrevisjon. 

Overordnet analyse for denne perioden ble utarbeidet i 2016 og risikoen og vesentlighetsvurderingene 

som ligger til grunn i den kan ha endret seg. 

 

I denne valgperioden har kontrollutvalget behandlet følgende rapporter: 

 

- Praktiseringen av reglement for studieturer og ekskursjoner for elever ved videregående skole i 

Aust-Agder 

- Norsk Digital Læringsarena (NDLA) rapport nr. 1 
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- Norsk Digital Læringsarena (NDLA) rapport nr. 2 

- Innkjøp i fylkeskommunen 

 

Det har etter at plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i kontrollutvalget og fylkestinget blitt vedtatt at 

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune skal bli slått sammen. Dette vil medføre store endringer de 

neste årene for kommunen og også påvirke risiko og vesentlighetsvurderingen som ligger bak den 

vedtatte plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget bør ta hensyn til den forestående sammenslåingen 

og velge et prosjekt som i størst mulig grad også kan gi nytte frem mot og etter sammenslåingen. 

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 31.10.2018 sak 30/18 Oppfølging av orientering om 

voksenopplæringen. I saken fattet kontrollutvalget vedtaket:  

«Kontrollutvalget tar dokumentene til orientering og tar saken med som et innspill til neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt.» 

 

Kontrollutvalget skal i denne saken diskutere og velge det neste forvaltningsrevisjonsprosjektet i 

fylkeskommunen. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatet vurdering bør kontrollutvalget ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon ved 

bestilling av en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet 

risiko til, hvor de vil gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en del av planen for 

forvaltningsrevisjon eller fylkestinget kan bestille en forvaltningsrevisjonen. 

 

Dialogen mellom revisor og kontrollutvalg er sentral i planleggingen av forvaltningsrevisjoner. 

Kontrollutvalget må ha fokus på hvordan de formulerer bestillinger og hvordan de spisser 

problemstillingene de ønsker at revisor skal svare på. Samtidig er det viktig at revisjonen setter av tid til å 

diskutere problemstillinger og vinklinger på prosjektene med kontrollutvalget, slik at kontrollutvalget får 

nødvendig informasjon og kunnskap til å gjøre gode bestillinger. Det er frem til nå i perioden gjennomført 

forvaltningsrevisjon av gratisprinsippet i videregående skole, NDLA og innkjøp i fylkeskommunen. 

Utvalget bør forsøke å velge et prosjekt som vil gi kommunen gode muligheter for læring og forbedring. 

 

Sekretariatet legger med dette frem saken for drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. 

 

 

Vedlegg:  

- Overordnet analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
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1 Bakgrunn 
 
I forskrift om kontrollutvalg fastsatt av Kommunaldepartementet 15. juni 2004 er det lagt 
opp til at kontrollutvalget minst en gang i løpet av valgperioden skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. En slik plan skal utarbeides i løpet av det første året 
i valgperioden. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens eller fylkes-
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
 
Endringene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriftene i 2004 er et tiltak fra lovgiverne for å 
forsterke forvaltningsrevisjonen med sikte på økt kvalitet, omfang og effektivitet. Som en 
del av dette er ansvaret for forvaltningsrevisjon lagt til kontrollutvalget som må bestille de 
konkrete forvaltningsrevisjonstjenester, følge opp gjennomføringen av prosjektene og 
rapportere tilbake til fylkestinget. 
 
Overordnet analyse i Aust-Agder fylkeskommune ble gjennomført første gang høsten 2005. 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg er det gjennomført overordnet analyse én gang i 
hver valgperiode. Våren 2016 ble den overordnede analysen gjennomført og vurdert på nytt 
med sikte på å avklare om det foreligger vesentlige endringer som kan ha betydning for om 
fylkeskommunen når sin målsetting om optimal drift.  
 
Revisjonen har i den overordnede analysen tatt hensyn til, men ikke beskrevet, fylkes-
kommunens sentrale målsettinger, vesentlige utviklingstrekk, utfordringer og betingelser 
som innvirker på drift og generell utvikling i fylkeskommunen. Vesentlige deler av denne 
informasjonen foreligger blant annet i økonomiplan, budsjett, årsrapport og andre sentrale 
fylkeskommunale styringsdokumenter. 
 
På bakgrunn av den overordnede analysen presenteres i kapittel 4 et forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. 
 
 
2 Formål 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til §77 i kommuneloven forestå løpende tilsyn med den 
kommunale og fylkeskommunale forvaltningen på kommunestyrets/fylkestingets vegne, og 
påse at kommunens/fylkeskommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte. 
Forvaltningsrevisjon er en revisjonsform som brukes til å føre kontroll og tilsyn med 
kommunens/fylkeskommunens virksomheter. Hovedformålet med forvaltningsrevisjon er 
ifølge kommuneloven å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger. Kommunene og fylkeskommunene er pålagt å gjennomføre forvaltnings-
revisjon i henhold til forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (jf. § 6).  

I § 7 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner framgår det at 
forvaltningsrevisjon skal undersøke om: 
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 a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets  
vedtak og forutsetninger 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt  
på området 

c) regelverket etterleves 
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige 
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med  

offentlige utredningskrav 
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets  

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd 
 

Plan for forvaltningsrevisjon skal bygge på en overordnet analyse basert på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunens/fylkeskommunens virksomhet. Risiko- og 
vesentlighetsvurdering innebærer ifølge vedlegg til forskrift om kontrollutvalg i kommuner 
og fylkeskommuner (jf. §10) ”at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av 
kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de 
vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten”.  

Den overordnede analysen har som formål å identifisere hvilke områder i fylkeskommunen 
hvor behovet for forvaltningsrevisjon er størst. Analysen er veiledende for utarbeidelsen av 
forvaltningsrevisjonsplanen for perioden 2016-2019.   

Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter er viktig slik at ressursene 
settes inn på de riktige områdene, og fylkeskommunen får prosjekter med høy nytteverdi 
samt at forvaltningsrevisjonen gir effekter i form av organisasjonsmessig læring og 
utvikling i fylkeskommunen. 

Aust-Agder Revisjon IKS ønsker å levere forvaltningsrevisjonsprosjekter som har 
betydning for fylkeskommunen (politikerne og administrasjonen) og innbyggerne. 

 
3 Metode 
 
3.1 Informasjonskilder 
Den overordnede analysen bygger på informasjon fra ulike kilder. Revisjonen har anvendt 
flere kilder for å sikre tilstrekkelig mengde relevant informasjon og for å sikre reliabilitet. 
Videre vil anvendelse av flere kilder gjenspeile kompleksiteten i den fylkeskommunale 
virksomheten og gi et bredt grunnlag for våre anbefalinger. Figur 1 viser hvilke 
informasjonskilder som er grunnlag for den overordnede analysen. 
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Figur 1: Figuren viser hvilke informasjonskilder som er grunnlag for den overordnede analysen. 

 
Et sentralt element og kilde i den overordnede analysen er en modell for verdikjedeanalyse. 
I denne modellen forsøker en å identifisere de eksterne og interne faktorene som utgjør 
risiko for at fylkeskommunen ikke skal nå forutsetningene/målene for driften. Modellen 
forutsetter blant annet innhenting av informasjon ved gjennomgang av ulike fylkes-
kommunale styringsdokumenter  - eksempelvis budsjett, økonomiplan, årsrapport, regnskap 
og ulike plandokumenter. 
 
Forrige kontrollutvalg har kommet med innspill på risikoområder i fylkeskommunen. 
Spørreundersøkelse er en annen informasjonskilde i den overordnede analysen. 
Spørreundersøkelsen er sendt til kontrollutvalgets medlemmer, fylkesordfører, 
fylkesvaraordfører, opposisjonsleder, gruppeledere i fylkestinget og fylkesrådmannen.  
 
Ved gjennomføring av regnskapsrevisjon opparbeider revisor bred innsikt, kunnskap og 
informasjon om fylkeskommunens samlede virksomhet. Regnskapsrevisjonen kan avdekke 
svakheter i den interne kontrollen eller gi andre ideer og grunnlag for vurdering av forhold 
som kan være aktuelle å følge opp med forvaltningsrevisjon. Regnskapsrevisors erfaring og 
brede kunnskap er derfor en viktig informasjonskilde for den overordnede analysen. 
Tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter inngår også som en informasjons-
kilde. 
 
For å ha et kvantitativt sammenlikningsgrunnlag har vi anvendt offentlige KOSTRA1-tall 
som informasjonskilde for vurdering av produktivitet, dekningsgrad og prioriteringer for 
ulike sektorer i fylkeskommunen. 

                                                 
1 KOSTRA = Kommune-STat-RApportering. Dette er et rapporteringssystem for norske kommuner og fylkeskommuner 
og stat. KOSTRA-statistikken er regulert av statistikkloven og egne forskrifter og blir publisert av Statistisk Sentralbyrå. 

Modell for 
verdikjedeanalyse 

(inkludert 
dokumentanalyse)

KOSTRA-data

Spørreundersøkelse

Forslag fra forrige 
kontrollutvalg

Tidligere 
gjennomførte 

prosjekter

Revisjonens 
erfaringer

Overordnet 
analyse 
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Analysen bygger på overordnet informasjon, og den vil derfor ikke være fullt ut dekkende 
for fylkeskommunens sektorer. Plan for forvaltningsrevisjon kan derfor også inneholde 
andre forvaltningsrevisjonsprosjekter enn dem som framkommer som risikoområder i denne 
analysen. 
 
I det følgende omtales nærmere de enkelte informasjonskildene som er grunnlaget for den 
overordnede analysen. 
 
3.1.1 Modell for verdikjedeanalyse (inkludert dokumentanalyse) 
Kommuners og fylkeskommuners overordnede målsetting er ifølge kommunelovens § 1 
rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser. I et 
tillegg til samme paragraf som trådte i kraft 1. juli 2009, heter det at loven også skal legge 
til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.  For å nå 
disse målene må fylkeskommunen ha en god måloppnåelse, riktig oppfølging av vedtak, 
god økonomistyring, optimal produktivitet samt et aktivt arbeid med etisk regelverk og 
holdninger.  
 

 
 
 
Figur 2: En kommunes/fylkeskommunes verdikjede. 
 
 
I verdikjeden blir verdiene i kommunen/fylkeskommunen skapt; en sier ofte at i verdikjeden 
ligger virksomheten/fylkeskommunen sine primæraktiviteter. Input (innsatsfaktorer) er for 
eksempel ansatte, utstyr, bygninger og kapital. Aktivitetene er de arbeidsoppgavene som 
tillegger verdi til de ulike tjenestene (output). 
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Støttefunksjoner er funksjoner som gjør at fylkeskommunen er i stand til å utføre 
primærfunksjonene. Dette er styring, organisering og ledelse, rutiner og systemer, kultur og 
holdninger. I tillegg må en fylkeskommune forholde seg til rammevilkår og samfunns-
messige forhold, for eksempel ytre faktorer gitt av staten. Endringer i rammevilkår kan være 
endringer i rammeoverføringer og i rente-/ eller lønnsnivå. 
 
Risikovurderinger og målsettinger henger nøye sammen. En risikovurdering består av å 
identifisere relevante trusler som kan føre til at fylkeskommunens målsettinger ikke nås. 
 
Det finnes en rekke målsettinger i fylkeskommunen. Målsettinger kan være knyttet til 
fylkeskommunens strategi og verdier eller målsettinger for de enkelte tjenester, for 
regnskapsrapportering eller generelt for overholdelse av lover og regler. 
 
Det er fylkeskommunens interne kontrollsystem som skal avdekke og motvirke risiko. 
Risiko kan skyldes både eksterne og interne faktorer. Eksterne faktorer kan være ny 
lovgivning/nye reguleringer som gjør at driftsplaner og strategier må endres eller 
økonomiske forandringer som kan ha innvirkning på beslutninger om finansiering eller 
kapitalutgifter. Interne faktorer kan være et sammenbrudd i IT- systemene som har stor 
innvirkning på driften eller endring i ledelsesansvar som påvirker måten enkelte 
kontrollrutiner utføres på. 
 
Etter å ha identifisert en trussel må en vurdere hvor stor risikoen er for at denne kan 
inntreffe. En trussel som ikke har noen stor betydning/konsekvens for fylkeskommunen og 
som med liten sannsynlighet vil inntreffe gir liten grunn til bekymring. Risikoen bestemmes 
derfor av to forhold; konsekvensen/vesentligheten av et forhold og sannsynligheten for at 
det inntreffer. 
 
Det finnes flere metoder for å anslå kostnader i forbindelse med tap som skyldes 
forhåndsidentifisert risiko. Mange trusler er imidlertid vanskelig å anslå når det gjelder 
økonomisk effekt. Den kan i beste fall beskrives som stor, middels eller liten.  
 
Modellen for verdikjedeanalyse som vi har anvendt i denne overordnede analysen er en 
vesentlig og sentral informasjonskilde som grunnlag for vurdering av risikoområder og 
forslag til aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter. Modellen skal forsøke å identifisere de 
eksterne og interne faktorene som utgjør risiko for at fylkeskommunen ikke skal nå 
forutsetningene for driften. I modellen anvendes fire skjema knyttet til hver av de fire 
forutsetningene/målene for driften: 

i. God økonomistyring 
ii. Optimal produktivitet 

iii. God måloppnåelse 
iv. Riktig oppfølging av vedtak 

 
Til hvert av de enkelte forholdene/momentene som det redegjøres for i de fire skjemaene, 
må revisor vurdere hvor stor konsekvensen/vesentligheten er dersom et negativt utfall  
inntrer og hvor stor sannsynligheten er for at dette skal skje. Konsekvens/ vesentlighet og 
sannsynlighet tallfestes i modellen på en skala fra 1-3. Risikoen knyttet til det aktuelle 
forholdet/momentet er produktet av konsekvens/vesentlighet og sannsynlighet. Etter denne 
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modellen får høyest mulig vurdering av risiko verdien 9, mens forhold med liten 
konsekvens/vesentlighet og lav sannsynlighet får verdien 1. En slik risikomatrise er 
illustrert i figur 3. 
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Figur 3: Risikomatrise 
 
 
Dataprogrammet som brukes i modellen sørger for at forhold/områder som er mest 
risikofylt, framkommer i en prioritert liste. Utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter på 
bakgrunn av denne prioriterte listen vil derfor bidra til å sikre fokus på områder hvor 
risikoen er størst. 
 
Resultat av verdikjedeanalysen: 
Verdikjedeanalysen avdekker områder der brudd på en eller flere av de fire forutsetningene 
god økonomistyring, optimal produktivitet, god måloppnåelse og riktig oppfølging av 
vedtak, kan forekomme. De områdene der den gjennomførte verdikjedeanalysen har 
avdekket størst risiko for avvik i forhold til de mål som er satt for fylkeskommunen er:  

 Statens vegvesens oppfølging av vedlikehold av bruer 
 Fylkeskommunens etiske retningslinjer  
 Regelverket knyttet til offentlige anskaffelser.  

 
Revisjonens vurdering av resultatet av verdikjedeanalysen: 

 Statens vegvesens oppfølging av vedlikehold av bruer: 
Revisjonen er kjent med at det er avdekket avvik/mangler knyttet til bruvedlikehold 
på det kommunale vegnettet. I media har det framkommet at det er kritikkverdige 
forhold innenfor vedlikehold av bruer, både kommunale, fylkeskommunale og 
statlige. Regjeringen har også innrømmet at bruvedlikehold har vært et forsømt 
område gjennom en årrekke. I denne sammenheng kan nevnes at 
Samferdselsdepartementet i 2014 innførte bruforskrift for fylkesveger.  
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I fylkesrådmannens årsrapport for 2015 framgår at det på det fylkeskommunale 
vegnettet i Aust-Agder er 486 kulverter, vegbruer og gang- og sykkelbruer.  

 
 Fylkeskommunens etiske retningslinjer: 

Av kommunelovens §1 framgår det at «loven skal også legge til rette for en 
tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard». Videre framgår det 
av fylkeskommunens etiske retningslinjer at målsettingen er at «folkevalgte og 
medarbeidere skal være bevisst på at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og 
holdning til fylkeskommunen. De skal aktivt ta avstand fra og unngå enhver uetisk 
forvaltningspraksis». 
 
Etikk er også et tema som jevnlig blir omtalt i media. Det er knyttet stor 
oppmerksomhet rundt etisk adferd både når det gjelder politikere og offentlige 
ansatte.  
 
Kommunenes Sentralforbund (KS) har i lengre tid arbeidet aktivt med etiske 
spørsmål, og hovedstyret vedtok i 2014 å videreføre Kommunesektorens etikkutvalg 
for perioden 2015-2018. 

 
 Regelverket knyttet til offentlige anskaffelser: 

Regelverket omkring offentlige anskaffelser er relativt komplekst. Dette kan 
medføre utilsiktede, men også tilsiktede feil i forbindelse med innkjøp av varer og 
tjenester. Revisjonen har tidligere gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt der 
tema var føring av protokoll etter forskriftens § 3.2 (jf. forvaltningsrevisjonsrapport 
avlagt 17.02.2010). Prosjektet avdekket store mangler/avvik knyttet til 
protokollføring. 
 
Offentlige anskaffelser er også ofte omtalt i media. Både i kommuner og i statlige 
virksomheter blir det avdekket mangler og avvik. Riksrevisjonen har påpekt flere 
ganger i sitt Dokument 1, som legges fram for Stortinget, at mange av de statlige 
virksomhetene og departementene ikke etterlever regelverket om offentlige 
anskaffelser. Dette til tross for at Riksrevisjonen har tatt dette opp tidligere. 
Tidligere riksrevisor Jørgen Kosmo har uttalt at offentlige anskaffelser er et område 
der risiko for misligheter er stor. 
 
Aust-Agder fylkeskommunes forrige kontrollutvalg hadde flere innspill til mulige 
forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2016-2019. Ett av prosjektene som 
kontrollutvalget ønsket at revisjonen skulle gjennomføre, var knyttet til offentlige 
anskaffelser i fylkeskommunen. Aust-Agder fylkeskommune foretar innkjøp i 
størrelsesorden 645 millioner kroner pr. år (regnskap 2015).  

 
På bakgrunn av forholdene omtalt foran i de tre kulepunktene vedrørende vedlikehold av 
bruer, fylkeskommunens etiske retningslinjer og offentlige anskaffelser, antar revisjonen at 
det kan være formålstjenlig å foreta forvaltningsrevisjon innenfor et eller flere av disse 
områdene. 
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3.1.2 KOSTRA-data 
KOSTRA (KOmmune - STat - RApportering) er et nasjonalt rapporteringssystem der alle 
landets kommuner og fylkeskommuner rapporterer regnskaps- og tjenestedata til staten. For 
å ha et kvantitativt sammenlikningsgrunnlag har revisjonen anvendt KOSTRA-data for 
årene 2011, 2012, 2013 og 2014 i den overordnede analysen. Dette er gjort ved en 
benchmarkanalyse av sentrale nøkkeltall i fylkeskommunene. Aust-Agder fylkeskommune 
er sammenliknet med andre fylkeskommuner. Basert på gruppering av funksjoner i 
KOSTRA er følgende områder i fylkeskommunen med i analysen: Videregående opplæring, 
samferdsel, næring, kultur, tannhelsetjeneste, fysisk planlegging, kulturminne, natur og 
nærmiljø. 
 
Konklusjonen er at Aust-Agder fylkeskommune ikke skiller seg ut fra de øvrige 
fylkeskommunene. KOSTRA-dataene gir ikke informasjon eller grunnlag for nærmere 
vurdering av områder som kan være aktuelle å følge opp med forvaltningsrevisjon.  
 
3.1.3 Spørreundersøkelse 
Revisjonen har gjennomført en spørreundersøkelse der respondentene har vært 
kontrollutvalgets medlemmer, fylkesordfører, fylkesvaraordfører, opposisjonsleder, 
gruppeledere i fylkestinget og fylkesrådmannen. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp 
av Questback, et web-basert verktøy for innsamling, analyse og oppfølging av informasjon. 
Spørreundersøkelsen tok utgangspunkt i fylkeskommunens organisasjonsmessige struktur, 
og inneholdt spørsmål om innenfor hvilke tjenester/støttefunksjoner/virksomheter og 
fagområder i fylkeskommunen det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon. Spørreunder-
søkelsen ble sendt ut 20.05.2016 til 15 respondenter med svarfrist 01.06.2016. Responsraten 
var 26,67 %.  
 
Da antall svar i spørreundersøkelsen er lavt og svarene er lite sammenfallende, er det 
revisjonens vurdering at spørreundersøkelsen ikke gir et entydig og tilfredsstillende 
grunnlag for utvelgelse av prosjekter. 
 
Spørreundersøkelsen inneholdt et åpent spørsmål der respondentene selv hadde mulighet til 
å foreslå og formulere eventuelle andre områder for forvaltningsrevisjonsprosjekt enn dem 
som spesifikt var angitt i spørsmålene. I svarene framkom ingen slike forslag til prosjekt.  
 
3.1.4 Forslag fra forrige kontrollutvalg 
Kontrollutvalget i forrige valgperiode (2011-2015) behandlet i møte 23.05.2012 (sak nr. 
19/12) «Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015». Fylkestinget sluttet seg til 
kontrollutvalgets plan, og kontrollutvalget fikk fullmakt til å gjøre endringer i planen. 
 
På bakgrunn av den vedtatte planen for forvaltningsrevisjon er det for det enkelte år lagt 
fram sak for kontrollutvalget for eventuell revurdering og drøfting av aktuelle prosjekt samt 
årlig bestilling. Kontrollutvalget opparbeider på denne måten kunnskap om forvaltnings-
revisjon og godt kjennskap til fylkeskommunens virksomhetsområder. Kontrollutvalget for 
forrige valgperiode ble derfor invitert til å drøfte og komme med forslag til områder for 
eventuelle prosjekter som et ledd i den overordnede analysen. Det ble lagt fram sak for 
kontrollutvalget om dette i møte 23.09.2015 (sak nr. 34/15). Det framgår av saksprotokollen 
at kontrollutvalget fremmet følgende innspill til prosjekter for perioden 2016-2019: 
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 Informasjonssikkerhet og personvern 
 Kursvirksomhet ved videregående skoler 
 Kryss-subsidiering 
 Kvalitet i undervisningen i videregående skole  -  formell og pedagogisk 
 Helseperspektivet innen kollektivtilbudet 
 PPT  -  oppfølging av vedtak, veiledning 
 Offentlige anskaffelser  -  organisering og oppfølging 

 
Revisjonens ressurser tilsier at alle forslagene fra forrige kontrollutvalg ikke kan 
gjennomføres i løpet av valgperioden. Enkelte av innspillene er etter revisjonens vurdering 
heller ikke aktuelle eller er problemstillinger delvis uten relevans til forvaltningsrevisjon. 
 
Av forslagene er det revisjonens vurdering at offentlige anskaffelser og kursvirksomhet ved 
de videregående skolene peker seg ut. Offentlige anskaffelser framkommer også som et 
risikoområde og mulig forvaltningsrevisjonsprosjekt i verdikjedeanalysen og er dessuten 
pekt på av en av respondentene i spørreundersøkelsen. Når det gjelder problemstillinger 
knyttet til kursvirksomhet ved de videregående skolene, kan disse problemstillingene for 
Setesdal vidaregåande skule innarbeides som en del av et eventuelt prosjekt ved denne 
skolen, jf. punkt 3.1.5 nedenfor. 
 
3.1.5 Tidligere gjennomførte prosjekter 
Revisjonen har de senere årene foretatt forvaltningsrevisjon ved de videregående skolene i 
Aust-Agder med unntak av Arendal videregående skole og Setesdal vidaregåande skule. 
Forvaltningsrevisjonsrapportene som revisjonen har avlagt, har avdekket mangler og avvik 
innenfor de områdene revisjonen har tatt opp. Revisjonen vil derfor ut fra en risiko-
vurdering anbefale å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt ved Setesdal vidare-
gåande skule, jf. også omtale i punkt 3.1.4 foran. 
 
I forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjektene ved skolene, har revisjonen utarbeidet et  
opplegg for gjennomføring av denne typen prosjekter. Dette opplegget kan anvendes også 
ved Setesdal vidaregåande skule, og vil derfor være forholdsvis lite ressurskrevende. 
 
3.1.6 Revisjonens erfaringer 
Revisjonens erfaringer i forbindelse med den løpende regnskapsrevisjonen er brukt i den 
overordnede analysen. Med bakgrunn i vårt arbeid innenfor regnskapsrevisjon kan 
revisjonen trekke fram informasjon som kan gi innspill i forhold til aktuelle temaer og 
områder for forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen. Det vil ofte være gjennom regnskaps-
revisjon at mulige prosjekter framkommer. 
 
 
4 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
 
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon er utarbeidet på bakgrunn av risikovurderinger gjort 
i den overordnede analysen. Planen vil i henhold til intensjonen strekke seg over perioden 
2016-2019, selv om planen skal være dynamisk og skal kunne justeres underveis dersom 
situasjonen skulle tilsi dette. Planen skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg vedtas av 
fylkestinget, men det kan delegeres til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
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Revisjonen vil anbefale kontrollutvalget å be fylkestinget om fullmakt til å gjøre endringer i 
planen. 
 
Forslagene til prosjekter som er listet opp nedenfor bygger på den overordnede analysen. 
Revisjonen har gjort en samlet vurdering med utgangspunkt i de ulike kildene som er 
anvendt: 
 

 Modell for verdikjedeanalyse (inkludert dokumentanalyse) 
 KOSTRA-data 
 Spørreundersøkelse 
 Forslag fra forrige kontrollutvalg 
 Tidligere gjennomførte prosjekter 
 Revisjonens erfaringer 

 
De områdene det etter revisjonens vurdering er knyttet størst risiko til, er listet opp 
nedenfor. Opplistingen er ikke satt opp i prioritert rekkefølge ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurdering, men basert på revisjonens tiltenkte gjennomføringstidspunkt.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
Fylkeskommunen har en ramme innenfor forvaltningsrevisjon på 3-4 prosjekter i 
valgperioden, noe avhengig av omfanget på de ulike forvaltningsrevisjonsprosjektene. 
 
Foreliggende plan for forvaltningsrevisjon har som tidligere nevnt et tidsperspektiv på 4 år. 
Dette tilsier at en løpende vurdering av aktualitet og risiko vil kunne innebære at andre 
prosjekter vil kunne framkomme i forbindelse med kontrollutvalgets årlige, endelige 
prioritering og behandling innenfor den fullmakten fylkestinget måtte gi kontrollutvalget. 
 
I henhold til standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) vedtatt av Norges 
Kommunerevisorforbund vil revisjonen utarbeide prosjektplan knyttet til det enkelte 
prosjektet i forbindelse med gjennomføringen. 
 
Eventuell forvaltningsrevisjon i interkommunale selskap (IKS) og kommunalt heleide 
aksjeselskap omfattes av plan for selskapskontroll (jf. § 14 i forskrift om kontrollutvalg).  
 
 

Nr. Planlagte områder for prosjekter 

1 
Kontroll av særskilte forhold ved Setesdal 
vidaregåande skule.  

2 
Innkjøp i fylkeskommunen i henhold til 
regelverk for offentlige anskaffelser 

3 
Aust-Agder fylkeskommunes etiske 
retningslinjer 
 

4 
De fylkeskommunale vegene med fokus på  
vedlikehold av bruer 
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Arkivsak-dok. 18/05823-7 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 05.12.2018 

 

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. 18/00211-10 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 05.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
- Svar fra fylkesrådmannen på spørsmål om voksenopplæringen 

- NKRF kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 30-31. januar 

- Informasjon om Temark 

- Neste møte 

 

 

 

Vedlegg:  

- Svar på spørsmål om voksensopplæring 
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Fra: Bergh, John Georg <John.Georg.Bergh@austagderfk.no> 
Sendt: 27. november 2018 13:52 
Til: Sander Haga Ask 
Kopi: Bjørgan, Jim Atle; Kristiansen, Stein 
Emne: VS: Spørsmål knyttet til praksiskandidatordningen 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Hei 
Vedlagt følger svar på henvendelse fra Maiken Messel til Jim Atle Bjørgan i Kompetanse Aust-Agder.. 
Vennlig hilsen 
John G. Bergh 
Fylkesrådmann 

 
Fylkesrådmannens kontor 
Telefon: 37 01 73 22 
Mobil: 900 11 693 
E-post: john.g.bergh@austagderfk.no 
Innbyggerportalen: www.austagderfk.no 

 

Fra: Bjørgan, Jim Atle  
Sendt: 20. november 2018 15:23 
Til: Bergh, John Georg  
Kopi: Kristiansen, Stein  
Emne: SV: Spørsmål knyttet til praksiskandidatordningen 
Hei 
Viser til e-post fra Kontrollutvalget nedenfor. 
Her er vårt svar: 
Realkompetansevurdering blir ikke brukt ved godkjenning av praksis for praksiskandidater. 
Det realkompetansevurderes ikke i Vg3 læreplanen for fag – og svennebrev. Når det gjelder 
godskriving av gjennomgått opplæring kan oppnådd kompetanse etter realkompetansevurdering 
regnes med, jamfør forskrift til opplæringslova §11-8. Aust-Agder fylkeskommune 
realkompetansevurderer (her praksiskandidater) kun i fagene på Vg1 og Vg2 nivå, i fellesfag og 
programfag, jamfør forskrift til opplæringslova §11-10.  
Aust-Agder fylkeskommune benytter gjeldende bestemmelser i forskrift som retningslinjer i vårt 
arbeide. Aust-Agder fylkeskommunes praksis samsvarer med fylkene i sør-vest samarbeidet knyttet 
til opplæring av de voksne. Det videre arbeidet med Aust-Agder fylkeskommunes retningslinjer på 
dette området, vil fremover koordineres med Vest-Agder fylkeskommune. 
Sender du denne til? 

Sander Haga Ask <Sander.Haga.Ask@temark.no 
Med vennlig hilsen 
Jim Atle Bjørgan 
Konst. virksomhetsleder  

 
Kompetanse Aust-Agder 
Telefon: 934 81 488 
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E-post:jim.atle.bjorgan@austagderfk.no  
Innbyggerportalen: www.austagderfk.no 

 

Fra: Messel, Maiken <fmavmme@fylkesmannen.no>  
Sendt: tirsdag 6. november 2018 10.01 
Til: Bjørgan, Jim Atle <Jim.Atle.Bjorgan@austagderfk.no> 
Kopi: Kristiansen, Stein <Stein.Kristiansen@austagderfk.no> 
Emne: SV: Spørsmål knyttet til praksiskandidatordningen 
Hei. 
Jeg brukte min private e-post fordi jeg ikke kommer inn på min austagderfk-konto på pc-en via 
internett. 
Dette er en sak som har vært oppe i kontrollutvalget, og jeg ville ikke blande inn min rolle hos 
Fylkesmannen. (Selv om jeg gjennom den fikk kjennskap til e-posten fra Udir. Det er jo et offentlig 
dokument.) 
Det jeg anbefalte deg var å skrive en «rettelse» til kontrollutvalget ved sekretariatet (Temark ved 
Sander Ask) i forhold til redegjørelsen deres til kontrollutvalget der det står: «Det er en del voksne 
uten rett som skal ta fagbrev som praksiskandidat som velger å betale realkompetansevurderingen 
selv. Årsaken til dette kan være å forkorte praksiskravet om 5 år som kreves for å ta fagbrevet som 
praksiskandidat dersom de har bestått alle fag på Vg1 og Vg2 innen fagområdet.» 
Rettelsen må bekrefte at realkompetansevurdering ikke blir brukt ved godkjenning av praksis for 
praksiskandidater. Det er kun tiden kandidaten har gjennomført praktisk arbeid og gjennomført 
opplæring i skole som kan inngå i femårskravet (læretid + 25 %).  
Rettelsen må dokumenteres med kopi av gjeldende retningslinjer for godkjenning av praksis for 
praksiskandidater. 
Begrunnelse:  
Udir har besvart en forespørsel om «en avklaring om realkompetansevurdering av praksis i 
praksiskandidatordningen» fra Utdanning Aust-Agder fylkeskommune. Forespørselen var «om 
realkompetansevurdering kan brukes på Vg3 i forhold til å ta fagbrev som praksiskandidat, og at 
det innføres en nasjonal ordning slik at alle fylker i landet kan praktisere det slik.» 
Udir skriver blant annet:  
«Dersom noen fylkeskommuner bruker realkompetansevurdering for å korte ned på praksistiden, er 
ikke det i henhold til regelverket. 
Praksiskravet har vært denne ordningens varemerke. Praksiskravet kan likevel avkortes mot tidligere 
skolegang på 
samme måte som læretid kan det. Det betyr at det kan reduseres til tre år på grunnlag av utdanning 
tilsvarende 
Vg2.» 
Det betyr at en kandidat som har gjennomført Vg1 og Vg2 i skole, kan få avkortet praksistiden med to 
år. (Praksistiden i tillegg blir da normalt tre år.)Dette er en godkjenningsordning og ikke en 
realkompetansevurdering.  
Realkompetansevurdering er en ordning som har som formål å avkorte opplæringstiden. Dette kan 
ikke blandes sammen med praksistiden for praksiskandidater. En kandidat som har fått godkjent 
realkompetanse av programfagene på Vg1 og Vg2-nivå kan derfor ikke få godkjent noen praksistid for 
dette. Dersom det ikke er gjennomført opplæring i skole, vil det bare være den tiden som kandidaten 
har vært i praksis som kan vurderes medtatt som godkjent praksistid.  
Av dette følger at det heller ikke kan legges til praksistid for realkompetansevurdering på Vg3-nivå. 
Praksiskravet for praksiskandidater må holdes atskilt fra realkompetansevurdering. 
Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning og ikke en opplæringsordning.  
Hilsen  
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