
Meeting Book: Aust-Agder kontrollutvalg (23.01.2019) 

Aust-Agder kontrollutvalg 

Date: 2019-01-23T09:00:00 

Location: Fylkeshuset, møterom Rore 

Note: 

Dette kalles med dette inn til kontrollutvalgsmøte 23.01.2019 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 så mulig. 

 

Vara møter kun etter særskilt innnkalling. 

 

Møtet vil bli avsluttet med lunsj. 
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Arkivsak-dok. 19/00136-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 23.01.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00136-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 05.12.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møtet 05.12.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 
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Møteprotokoll  
 

Aust-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 05.12.2018 kl. 9:00 
Sted: Fylkeshuset, møterom Vegår 
Arkivsak: 18/00106 
  
Til stede:  Maiken Messel (leder), Per Åge Nilsen, Arne Guldbrandsen, Maren Smith 

Gahrsen 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Toril Mølbach 

  
Forfall:  Jacob Handegard 
  
Andre: Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen 

Administrerende Direktør Siv Wiken sak 38/18 

Økonomisjef Ebba Laabakk sak 37-38/18 

Innkjøpsleder Jan Petter Røinaas sak 37/18 

Rådgiver Bent Sørensen sak 37/18 

Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu sak 38/18 
 

  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/18 18/00106-40 Godkjenning av møteinnkalling 05.12.2018 3 

Møteprotokoll 

6/18 18/00106-41 Godkjenning av protokoll 31.10.2018 4 

Saker til behandling 
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36/18 18/12908-1 Orientering om budsjett 2019 Aust-Agder Fylkeskommune 5 

37/18 17/13400-10 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Innkjøp i 

fylkeskommunen 
6 

38/18 17/04334-8 Oppfølging av selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS 7 

39/18 16/11212-6 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 8 

40/18 18/05823-7 Orientering fra revisor 05.12.2018 9 

41/18 18/00211-10 Referatsaker 05.12.2018 10 

42/18 18/00208-9 Eventuelt 05.12.2018 11 

    

 

 
Arendal, 05.12.2018 

 

 

Maiken Messel         Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

6/18 Godkjenning av møteinnkalling 05.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/18 Godkjenning av protokoll 31.10.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokollen fra møtet 31.10.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokollen fra møtet 31.10.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

36/18 Orientering om budsjett 2019 Aust-Agder Fylkeskommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 36/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Ebba Laabakk orienterte om fylkesrådmannens budsjettforslag for 2019 og 

svarte på spørsmål. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Innkjøp i 

fylkeskommunen 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 37/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Innkjøpsleder Jan Petter Røinaas og rådgiver Bent Sørensen orienterte om oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen og hvilke tiltak som var iverksatt. 

 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget konstaterer Fylkesrådmannen har fulgt opp anbefalingene om økt 

kompetanse for relevant personell.  

 

Det gjenstår å fastsatte rapporteringsrutiner i samsvar med revisjonens anbefaling nr. 2. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget konstaterer Fylkesrådmannen har fulgt opp anbefalingene om økt 

kompetanse for relevant personell.  

 

Det gjenstår å fastsatte rapporteringsrutiner i samsvar med revisjonens anbefaling nr. 2. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/18 Oppfølging av selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 38/18 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktør Siv Wiken orienterte om AKT sin oppfølging av selskapskontroll 

og svarte på spørsmål. 

 

Plan- og samferdselssjef Ola Olsbu orienterte om fylkeskommunens oppfølging av 

selskapskontrollen. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

 

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingene til foreløpig orientering og forutsetter at rapportens 

anbefalinger følges videre opp i forbindelse etableringen av den nye fylkeskommunen og 

arbeidet med den nye fylkeskommunens eierstrategi. Kontrollutvalget ønsker en 

tilbakemelding våren 2020 om oppfølgingen av anbefaling nr. 3. 

 

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering fra AKT innen 10. mai 2019 om oppfølgingen av 

anbefaling 4,5 og 6 i rapporten. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingene til foreløpig orientering og forutsetter at rapportens 

anbefalinger følges videre opp i forbindelse etableringen av den nye fylkeskommunen og 

arbeidet med den nye fylkeskommunens eierstrategi. Kontrollutvalget ønsker en 

tilbakemelding våren 2020 om oppfølgingen av anbefaling nr. 3. 

 

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering fra AKT innen 10. mai 2019 om oppfølgingen av 

anbefaling 4,5 og 6 i rapporten. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 05.12.2018 - 19/00136-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 05.12.2018 : Protokoll Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018

 

 8  

 

39/18 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 39/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte mulige temaer for forvaltningsrevisjon i 2019. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ønsker at det blir gjennomført en forvaltningsrevisjon av tilbud til voksne for 

yrkesfaglig opplæring i videregående opplæring og ber revisjonen presentere en prosjektplan 

på dette til neste møte 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ønsker at det blir gjennomført en forvaltningsrevisjon av tilbud til voksne for 

yrkesfaglig opplæring i videregående opplæring og ber revisjonen presentere en prosjektplan 

på dette til neste møte. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/18 Orientering fra revisor 05.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 40/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen orienterte om den løpende regnskapsrevisjonen. 

 

Videre ble det orientert om gjennomgang av økonomirutiner omkring den eksterne 

anleggsdriften ved Sam Eyde videregående skole, og at revisor ikke har fått tilbakemelding på 

anbefalingen om at det bør utarbeides retningslinjer. 

 

 

 

Forslag til tilleggsvedtak fremsatt i møtet: 

 

Kontrollutvalget ønsker å invitere fylkesrådmannen til å orientere om oppfølgingen av 

revisors anbefaling om retningslinjer for den eksterne anleggsdriften ved Sam Eyde 

videregående skole. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget ønsker å invitere fylkesrådmannen til å orientere om oppfølgingen av 

revisors anbefaling om retningslinjer for den eksterne anleggsdriften ved Sam Eyde 

videregående skole. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/18 Referatsaker 05.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 41/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

- Kontrollutvalget gikk igjennom svar fra fylkesrådmannen på spørsmål om 

voksenopplæringen 

- NKRF kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 30-31. januar. Medlemmene 

kontakter sekretariatet for påmelding. 

- Sekretariatet informerte om sammenslåingsprosessen med Vestfold Interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat 

- Neste møte blir 23.01.2018 

o Kontrollutvalgets årsmelding 2018 

o Revisors uavhengighetserklæring 

o Prosjektplan forvaltningsrevisjon 

o Byggeregnskaper 

o Oppfølging av revisors anbefalinger vedr. retningslinjer for eksterne oppdrag 

for anleggslinjen Sam Eyde videregående skole 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/18 Eventuelt 05.12.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 05.12.2018 42/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/00261-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Økonomirutiner for den eksterne anleggsdriften ved Sam Eyde 

videregående skole 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
I kontrollutvalgets møte 05.12.2018 orienterte revisor under sak 40/18 Orientering fra revisor om den 

gjennomførte kontrollen av økonomirutiner for den eksterne anleggsdriften ved Sam Eyde videregående 

skole. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 

 

«Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget ønsker å invitere fylkesrådmannen til å orientere om oppfølgingen av revisors 

anbefaling om retningslinjer fort den eksterne anleggsdriften ved Sam Eyde videregående skole.» 

 

Saksopplysninger: 
På de yrkesfaglige utdanningene på Sam Eyde videregående skole kan det som et ledd i utdanningen 

utføres oppdrag for eksterne. Revisor har gjennomgått økonomirutinene for slike oppdrag og kontrollen 

var innrettet mot oppdrag som ble kontraktsfestet skoleåret 2017-2018. Formålet med gjennomgangen til 

revisor har vært å kunne foreta en vurdering av rutiner omkring virksomheten, med fokus på interne 

retningslinjer, oppdragskontrakter, avgiftsbehandling, evt. Rollekonflikter, og bokføring av inntekter. Det 

har 16 anleggsoppdrag vært gjenstand for gjennomgangen. 

 

I forbindelse med kontrollen etterspurte revisor skriftlige retningslinjer, men har ikke fått oversendt dette. 

Revisor har derfor forutsatt at dette ikke er utarbeidet egne rutiner for denne utadrettede virksomheten. 

Det går frem av e-post sendt fra revisor til fylkeskommunen 24.10.2018 som følger vedlagt at skolen 

påtar seg opp for personer er tilknyttet skolen/fylkeskommunen som ansatte. Revisor skriver at hvis det 

ikke foreligger retningslinjer som tar høyde for dette stilles det store krav til integritet hos personalet ved 

anleggslinjen. 

 

Revisjonen mener der bør utarbeides skriftlige retningslinjer. Disse bør forankres hos skolens ledelse, 

legge til rette for rutiner som muliggjør styring og oppfølging for studie – og skole ledelsen, samtidig som 



1/19 Økonomirutiner for den eksterne anleggsdriften ved Sam Eyde videregående skole - 19/00261-1 Økonomirutiner for den eksterne anleggsdriften ved Sam Eyde videregående skole : Økonomirutiner for den eksterne anleggsdriften ved Sam Eyde videregående skole

 

  
2 

de bør være utarbeidet sli kat det legges til rette for best mulig internkontroll. Videre at det legges til rette 

for mest mulig ensartet håndtering av oppdrag, spesielt i forhold til mengderegning og prissetting. 

Revisor ba i e-posten av 24.10.2018 om en tilbakemelding på anbefalingen om å utarbeide retningslinjer 

innen 29.10.2018. I kontrollutvalgets møte 05.12.2018 orienterte revisor at man per da ikke hadde fått 

noen tilbakemelding fra fylkeskommunen. 

 

Sekretariatet er blitt informert om at det er utarbeidet et første utkast til retningslinjer og at det vil bli 

jobbet videre med frem mot kontrollutvalgsmøtet. Administrasjonen vil i møtet orientere om hvordan 

revisors anbefalinger er blitt fulgt opp i fylkeskommunen.  

 

 

 

 

Vedlegg:  

- E-post 24.10.2018 – Gjennomgang av rutiner for ekstern anleggsdrift ved Sam Eyde 

videregående skole 

 



1/19 Økonomirutiner for den eksterne anleggsdriften ved Sam Eyde videregående skole - 19/00261-1 Økonomirutiner for den eksterne anleggsdriften ved Sam Eyde videregående skole : Gjennomgang av rutiner for ekstern anleggsdrift ved Sam Eyde videregående skole



1/19 Økonomirutiner for den eksterne anleggsdriften ved Sam Eyde videregående skole - 19/00261-1 Økonomirutiner for den eksterne anleggsdriften ved Sam Eyde videregående skole : Rutiner for elevoppdrag ved Sam Eyde vgs

Rutinebeskrivelse for oppdrag og tjenester mot vederlag, 

knyttet til opplæringen ved Sam Eyde videregående skole: 
 

Følgende eksisterende reglementer og retningslinjer er overordnet følgende 

rutinebeskrivelse: 

 HMS håndbok 

 Delegeringsreglement 

 Delegering til virksomhets- og tjenestelederne 

 Anvisningsreglement 

 Etiske retningslinjer og varslingsrutiner i Aust-Agder fylkeskommune 

 Internkontroll økonomi 

 Utvelgelse, kunngjøring og intern godkjenning av oppdrag og tjenester mot vederlag. 

 Mulighet for utførelse av elevoppdrag, skal publiseres på skolens hjemmeside og 

lyses ut i fylkeskommunens fellesannonse i februar og august.  

o De enkelte avdelingene beskriver aktuelle oppdragstyper, med henvisning til 

aktuell kontaktperson for det enkelte fagområde. 

 Alle oppdrag må ha relevans i forhold til aktuelle læreplaner, og prioriteres etter dette. 
o Under ellers like forhold prioriteres aktører etter følgende tilhørighet: 

1. Offentlige aktører 
2. Ideelle lag og foreninger 
3. Private 

 Oppdrag som krever kontrakt, og som utføres for ansatte i fylkeskommunen, skal i 

tillegg til ovennevnte krav også være godkjent av rektor. 
 

Prisfastsettelse, kontraktskrav, faktureringsgrunnlag, HMS og forsikringer knyttet til 

utførelse av elevoppdrag. 

 Alle oppdrag/tjenester som medfører betaling for varer eller tjenester utført i 
forbindelse med opplæring, skal: 

o Ha pris etter fastsatt prisliste. 
o Eller etter vilkår fastsatt i kontrakt. 

 Anleggsarbeid, byggetjenester eller verkstedoppdrag som krever kontrakt skal ha 
signert kontrakt før oppstart. 

o Kontraktsmal (byggblankett 3502) benyttes på oppdrag med ramme inntil kr. 
200.000,- inkl. mva. 

o Kontraktsmal (byggblankett 3501) benyttes på oppdrag med ramme over kr. 
200.000,- inkl. mva. 

 Faktureringsgrunnlaget, det være seg mengde, tidsbruk, fastpris eller andre kriterier 
skal være tydelig beskrevet i kontrakten. 

 Ansvar for forsikringer i forbindelse med utførelse av arbeid, følger den bransjenorm 
programområdet tilhører, og skal være beskrevet på kontrakt. 

 Som hovedregel, skal oppdragsgiver stille med, eller faktureres direkte for 
nødvendige materialer/deler for utførelse av elevoppdrag. 

Rapportering 

Skolen utarbeider hvert år en oversikt over gjennomførte elevarbeider. 
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Arkivsak-dok. 19/02537-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Vinkelbygget - Grooseveien -(Gamle HIA) 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for Vinkelbygger – Grooseveien. 

Kostnadsrammen er på kr. 6 mill. Prosjektet ble avsluttet høsten 2018 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 5 884 087. 

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

 

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt kontrollutvalget for videre behandling i hht. Rutiner for behandling av byggesaker. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 06.01.2019 

- Avsluttet byggeregnskap Vinkelbygget - Grooseveien 
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1 

 

Arkivsak-dok. 19/02539-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap Ny kantine – Arendal vgs. – Tyholmen 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for Ny kantine – Arendal vgs. - Tyholmen. 

Kostnadsrammen er på kr. 3 mill. Prosjektet ble avsluttet høsten 2018 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 3 836 086. 

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

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt kontrollutvalget for videre behandling i hht. Rutiner for behandling av byggesaker. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 06.01.2019 

- Avsluttet byggeregnskap Ny kantine – Arendal vgs. - Tyholmen 

 



3/19 Avsluttet byggeregnskap Ny kantine – Arendal vgs. – Tyholmen - 19/02539-1 Avsluttet byggeregnskap Ny kantine – Arendal vgs. – Tyholmen : Prosjektavslutning Ny kantine Arendal vgs Tyholmen

Feil! Ukjent bryterargument.  1   

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 

Bygge- og eiendomsavdelingen 

 

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP - «SJEKKLISTE» FOR PROSJEKTLEDER 
 
 

1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 

 

Prosjektnavn: 

 

Ny kantine – Arendal vgs. – Tyholmen 

Prosjektnr. 02681201 

Prosjektleder: 

 

Kai Valthyr-Hansen 

Byggeleder: 

 

Tore Sørensen 

Oppstart byggearbeider: 

 

2012/11 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 

 

2015/07 

Budsjettramme: 

 

Kr (1 500 000 + 1 875 000 + 185 000 +184 000 + 
92 086) = 3 386 086 ink. mva. 

Prosjektregnskap totalt: 

 

Kr 3 836 086,09 ink. mva. 

Udisponert: 

 

Kr 0,-.  
 

 
 

2.  POLITISKE VEDTAK 

 

2a.  Politiske vedtak vedr. igangsetting av prosjektet: 

 

ORGAN ÅR PS  ANMERKNING 

Økonomiplan 2012 -
2015 

2012  Det ble satt av 1,5 mill. kr i 2012 til 
ombygging av skolens gamle gymsal til 
auditorium/allrom  og elevkantine. 

Tertialrapport 1 2015  Arendal vgs. overførte 1,5 mill. kr + mva 
til prosjektet. (kr 1 875 000)  

Administrasjonen 2015  For å få et godt helhetlig resultat på 
ombygging til ny kantine mm. ble det 
bestemt at Arendal vgs. skulle bidra 
ekstra med kr 185 000-, og Bygg og 
eiendomstjenesten med kr 184 000. I 
tillegg ble mva. beløpet på disse to 
summene beholdt i prosjektet. 
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Feil! Ukjent bryterargument.  2   

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 

 

3a.  Prosjektering: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

   
   

 

3b.  Utførelse: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Arendal Snekkerverksted 
 

Snekkerverksted 
 

Direktekjøp 

Brødrene Jakobsen AS Maler - arbeider Rammeavtale 

Elektroentreprenøren Arendal 
AS 

Elektro Rammeavtale  

GHV Montasje AS Montasje av 
systemvegger mm. 

Rammeavtale 

Malerfirma Hansen&Far AS Maling mm. Direktekjøp /Arendal vgs 
TH. Bredesen Eftf. 
Rørleggerfirma AS 

Rørlegger Rammeavtale 

TS Vedlikehold A/S Murer og flislegger Rammeavtale 

 

3c.  Leveranser: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Inventum P.M.Danielsen Inventar og utstyr Rammeavtale 

Norrøna Storkjøkken Kantinekjøkken Direktekjøp under 0,5 mill. 
kroner 

   

 

 

4.  INSTITUSJONENS VURDERING (Innhentet via fagavdeling) 

 

X Ombyggingen av gamle gymsaler til aula og kantine krevde større planlegging enn 
først antatt pga. bygningstekniske utfordringer, blant annet ventilasjon, lys og 
varme.  Disse ble løst i god forståelse med BET som bidrog med viktige faglige råd 
og etter hvert overtok ledelsen av prosjektet. 
Skolen har i dag oppgraderte og hensiktsmessige fellesarealer for elevene som har 
betydd mye for trivselen og læringsmiljøet ved skolen. Aulaen gir anledning til å 
samle et helt elevtrinn (eksempelvis alle 1.klassene), og den gir mulighet for å 
avvikle andre storsamlinger, tentamener og eksamener.  
Kantinen er et viktig trivselsbidrag i elevmiljøet, og kan sees også i et 
folkehelseperspektiv. Det har gitt mulighet til å fokusere på sunt kosthold, 
fellesskap med medlever mv., faktorer som positivt bygger opp under elevenes 
psykiske helse. 
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Feil! Ukjent bryterargument.  3   

 

 

5.  ANDRE OPPLYSNINGER 

 
Opprinnelig fikk Arendal vgs. bevilget 1,5 mill. kr i 2012 til oppussing av gammel gymsal/kantine. 
Bygg og eiendomstjenesten hadde bevilgningen. Skolen skulle stå for utførelsen. De to første 
fakturaene var i skolens regi. Deretter gikk det tre år før en tok tak i saken igjen. Da var planene 
forandret og omfanget av oppussingen ble større. 
 
I forhold til budsjett ble det et overforbruk på kr 461 086,-. Dette var et "villet" underskudd som 
skolen og BET var enig om å fordele seg imellom. 
Det ble budsjettregulert med kr 185 000 over på EO15, brannsikringstiltak, og skolen brukte kr 184 
000 av sine midler. Gjenstående underskudd på kr 92 086 er mva. på merforbruket utover 
budsjett. 
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1 

 

Arkivsak-dok. 19/02540-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Kjøp og ombygging av skolebygg - 

Setesdal videregående skole 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for kjøp og ombygging av skolebygg - Setesdal 

videregående skole. 

Kostnadsrammen er på kr. 11 638 025. Prosjektet ble avsluttet høsten 2018 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 11 711 829. 

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

 

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt kontrollutvalget for videre behandling i hht. Rutiner for behandling av byggesaker. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 06.01.2019 

- Avsluttet byggeregnskap: Kjøp og ombygging av skolebygg - Setesdal videregående skole 
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Arkivsak-dok. 19/02542-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet Byggeregnskap: fv. 420 Biesletta 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv. 420 Biesletta. 

Kostnadsrammen er på kr. 20,5 mill. Prosjektet ble avsluttet høsten 2018 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 22 083 941. 

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

 

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt kontrollutvalget for videre behandling i hht. Rutiner for behandling av byggesaker. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 06.01.2019 

- Avsluttet byggeregnskap fv. 420 Biesletta 
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Statens vegvesen Region sør 

Vegavdeling Agder 

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 

1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 

 

Prosjektnavn: 

 

Fv 420 Biesletta 

Prosjektleder: 

 

Siri T Vevstad 

Byggeleder: 

 

Erling Laukvik 

Oppstart byggearbeider: 

 

September 2016 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 

 

Juni 2017 

Budsjettramme: 

 

Kr 20 500 000 

Prosjektregnskap totalt: 

 

Kr 22 082 056,74 

Merforbruk 

 

Kr 1 582 056,74 

 
 

2.  POLITISKE VEDTAK 

 

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 

 

ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 

 
Fylkesutvalget 

 
2016 

 
16/80 

 

    
    
    

 

 

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 

 

3a.  Prosjektering: 

 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Asplan Viak AS Veg, VA  
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3b.  Utførelse: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Repstad Anlegg AS Veg, VA  
   

 
 

3c.  Leveranser: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

   
   

 
Prosjektet omfattet strekningen mellom rådhuset i Grimstad og avkjørsel til Bieheia på fv 420. 

Prosjektet omfattet bygging av sykkelfelt, fortau, holdeplasser samt trafikksikkerhetstiltak i form av 

å regulere avkjørsler på deler av strekningen. 

 

 
 

Fylkesvegen er utvidet for å få tosidig sykkelfelt, bygd fortau, oppgradert bussholdeplasser til 

universell standard samt siktutbedret avkjørsler. Hele strekningen er reasfaltert. Trær, stauder og løk 

er plantet. Overvannsledningene langs strekningen er oppgradert i sammarbeid med Grimstad 
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kommune. Høyspentledninger er lagt i bakken. Agder Energi, Telenor og øvrige kabeletater har lagt 

ned tilstrekkelig med kabler for å sikre forsyning mot sentrale funksjoner som rådhuset, politiet og 

brannvesenet. Flere reguleringsplaner på strekningen er også samordnet. 

 

Prosjektet bble finansiert som følger: 

Tildelte statlige midler:   4,0 mill. kroner 

Omdisponerte midler sak 16/16: 3,0 mill. kroner 

Budsjetterte midler til kollektivtiltak: 3,0 mill. kroner 

Tilskudd privat eier:    1,5 mill. kroner 

Momskomp. statlige/private midler:  2,0 mill. kroner 

Tildelte statlige midler 2017:  5,5 mill. kroner 

Fylkeskommunal bevilgning 2017:  1,5 mill. kroner 

SUM      20,5 mill. kroner 

 

Prosjektregnskapet viser en brutto totalkostnad på 22 082 056,74 kroner, som er 1 582 056,74 

kroner over budsjett. De økte kostnadene skyldes i hovdsak økning i mengder, bl.a. mer fjell enn 

anslått i tilbudsgrunnlaget.  

 

23.10.2018/johnst 

Arkiv: 15/234055, 16/54962 



5/19 Avsluttet Byggeregnskap: fv. 420 Biesletta - 19/02542-1 Avsluttet Byggeregnskap: fv. 420 Biesletta : Rapport om kontroll sluttregnskap for investeringsprosjekt - Fylkesveg 420 Biesletta Grimstad



5/19 Avsluttet Byggeregnskap: fv. 420 Biesletta - 19/02542-1 Avsluttet Byggeregnskap: fv. 420 Biesletta : Rapport om kontroll sluttregnskap for investeringsprosjekt - Fylkesveg 420 Biesletta Grimstad



6/19 Avsluttet byggeregnskap: Fylkesveg 256 Morhomvegen-Valtjønn, fortau - 19/02543-1 Avsluttet byggeregnskap: Fylkesveg 256 Morhomvegen-Valtjønn, fortau : Avsluttet byggeregnskap: Fylkesveg 256 Morhomvegen-Valtjønn, fortau

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/02543-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Fylkesveg 256 Morhomvegen-Valtjønn, 

fortau 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for Fylkesveg 256 Morhomvegen-Valtjønn, fortau. 

Det var ikke en vedtatt totalramme for prosjektet, men Areal og transportplanutvalget i 

Kristiandsandsregionen (ATP) har bevilget et tilskudd på kr. 1,6 mill. . Prosjektet ble avsluttet høsten 

2018 og viser en samlet investeringsutgift på kr. 1 876 621. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt kontrollutvalget for videre behandling i hht. Rutiner for behandling av byggesaker. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 06.01.2019 

- Avsluttet byggeregnskap Fylkesveg 256 Morhomvegen-Valtjønn, fortau 
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Statens vegvesen Region sør 

Vegavdeling Agder 

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 

1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 

 

Prosjektnavn: 

 

Fv.256 Morhomvegen - Valtjønn 

Prosjektleder: 

 

Siri T Vevstad 

Byggeleder: 

 

Bjarne Hillesund 

Oppstart byggearbeider: 

 

August 2017 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 

 

November 2017 

Budsjettramme: 

 

Kr  1 970 080,00 (inkl. 23,13% mva) 
 

Prosjektregnskap totalt: 

 

Kr 1 876 620,91 

Mindreforbruk 

 

Kr     93 459,09 

 
 

2.  POLITISKE VEDTAK 

 

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 

 

ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 

   Bevilgning fra ATP i Kr.sand-regionen. 
    
    
    

 

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 

 

3a.  Prosjektering: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Statens vegvesen veg  
   

 

3b.  Utførelse: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Mesta AS veg driftskontrakten 
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3c.  Leveranser: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

   
   

 
I brev datert 25.9.2015 fra Vest-Agder fylkeskommune meddeler ATP utvalget i 

Kristiansandsregionen det i sak 8/15 er gjort bevilgning av ekstra belønningsmidler, til bl.a. 

følgende tiltak: 

 

Fortau Tøane boligfelt til Valetjønn (Birkenes - GS langs fylkesvei 256) – 400 m, bevilgning 1,6 

mill. kr. 

 

Det ble avholdt møte 12.11.2015 mellom Birkenes kommune og Statens vegvesen. Kommunen har i 

e-post datert 23.12.2015 oversendt referat fra møtet samt notat og reguleringsplankart for området 

«Del av Valetjønn øst» og «Valetjønn» og ønsker primært, slik vi oppfatter det, å få gjennomført 

gjenstående tiltak langs fv 256 mellom kryssene Morhomvegen og Valtjønnvegen.  Dette omfatter 

bygging av ca 100 meter fortau på vestsiden av fv 256 fra Morhomvegen til forbi kryss 

Valtjønnvegen, gangfelt, kantstopp og utbedring av vegbelysning.  

 

Statens vegvesen sendte 25.1.2016 brev til ATP-sekretariatet for en bestillingsavklaring. I brev 

datert 10.3.2017 fra Kristiansand kommune meddeles følgende:  

 

ATP-sekretariat viser til brev fra Statens vegvesen datert 21. januar 2016 om prosjekt ved Tøane 

boligfelt. Prosjektet ble i 2015 tildelt 1,6 mill. kr i ekstra belønningsmidler. Gjennomføring ble 

bestilt av Vest-Agder fylkeskommune. 

 

ATP-sekretariatet er enig i den felles prioriteringen Birkenes kommune og Statens vegvesen er 

enige om for bruk av de tildelte midlene, jamfør punkt 1-3 i brevet. Det er viktigere å få på plass 

fortau mellom kryss Morhomvegen og Valtjønnveien enn å bygge fortau fra Tøane og sydover. 

 

Prosjektering og grunnerverv ble utført i 2016, anleggsarbeidene i 2017.  

 

Prosjektregnskap: 

Regnskap netto MVA Regnskap brutto % MVA

2016 68 370,00      68 370,00        

2017 1 023 137,42  247 471,88 1 270 609,30   

2018 tom sept. 432 535,79     105 105,82 537 641,61      

1 524 043,21  352 577,70 1 876 620,91   23,13          
 

I tildelingsbrevet skriver Vest-Agder fylkeskommune følgende: 

 

Rapportering og utbetaling 

Bevilgningene utbetales som et tilskudd fra ATP. Momskompensasjon / refusjon i forbindelse med 

gjennomføringen av tiltaket skal tilfalle tiltaket. Midlene utbetales av Vest-Agder fylkeskommune 

(VAF), etter at ferdigstillelsesrapport er mottatt i ATP -sekretariatet v/VAF, med kopi til Bjørne 

Jortveit v/ Kristiansand kommune. 
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I rapporten skal det legges ved bilder av før og etter tiltaket, samt et brutto samleregnskap for 

tiltaket. (Brutto samleregnskap: Tilskuddet fra ATP, pluss momskomp som er tilført tiltaket). 

Eventuelt mindreforbruk skal tilbakeføres ATP. Eventuelt merforbruk må fylkeskommunen selv 

dekke.»   

 

ATP-utvalget bevilget i 2015 1,6 mill. kroner netto til prosjektet. Som det framgår av regnskapet er 

nettoregnskapet på kr 1 524 043,21, et mindreforbruk på kr  75 956,79.  
 

 

 

03.09.2018/johnst 

Arkiv:  15/223415 og 16/188042(grunnerverv) 
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Arkivsak-dok. 19/02544-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Fylkesveg 402 Stormyr-Birkeland gang- og 

sykkelveg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for Fylkesveg 402 Stormyr-Birkeland gang- og 

sykkelveg. 

Kostnadsrammen er på kr. 131 mill. Prosjektet ble avsluttet høsten 2018 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 120 981 937. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt kontrollutvalget for videre behandling i hht. Rutiner for behandling av byggesaker. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 06.01.2019 

- Avsluttet byggeregnskap Fylkesveg 402 Stormyr-Birkeland gang- og sykkelveg 
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Statens vegvesen Region sør 

Vegavdeling Agder 

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 

1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 

 

Prosjektnavn: 

 

Fv 402 Storemyr – Birkeland, gang- og sykkelveg 

Prosjektleder: 

 

Siri T Vevstad 

Byggeleder: 

 

Paul Ridola 

Oppstart byggearbeider: 

 

April 2015 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 

 

Våren 2017 

Budsjettramme: 

 

Kr 131 000 000,- 

Prosjektregnskap totalt: 

 

Kr 120 874 786,- 

Mindreforbruk 

 

Kr  10 125 214,- 

 
 

2.  POLITISKE VEDTAK 

 

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 

 

ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 

    
Fylkesutvalget 2015 15/2299 Fylkesutvalget behandler saken etter 

kommunelovens § 13, ”hasteparagrafen”, 
jfr. delegasjonsreglementets pkt. 3.4.  

    
    

 

 

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 

 

3a.  Prosjektering: 

 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Statens vegvesen Veg og konstruksjoner  
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3b.  Utførelse: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Heldal entreprenør AS Hovedentreprenør  
   

 

3c.  Leveranser: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Anleggs Data Sør AS  
Autovernmontasje AS 
Birkeland anlegg AS 
BM Anlegg AS 
Grimstad Hogst &Ved AS 
Nettpartner 
RD Boring og sprengning 
Sønnico 
Relacom 
Visinor Fjell Sør AS  
Vågen&Hansen Utemiljø AS 
Nordic Asfalt 
Betongentreprenøren AS 

Stikningsdata 
Montering rekkverk 
Innleid entreprenør 
Innleid entreprenør 
Hogsarbeid 
Kabeletat 
Sprengningsarbeid 
Kabeletat 
Kabeletat på vegne av TDC 
Fjellsikring 
Utsetting av kantstein 
Asfalt arbeid 
Betongarbeid 

 

   

 
Ved behandlingen av St.prp. 106 S (2010 – 2011), Utviding av Aust-Agderpakka, ble det i 2011 

besluttet at det kunne benyttes inntil 100 mill. kroner til bygging av gang- og sykkelveg langs 

fv 402 på strekningen Storemyr – Birkeland. Bompengebeløpet ble fastsatt i 2011-kroner. 

 

Fylkesutvalget behandlet oppstartmelding for prosjektet i sak 15/2299.  

 

Arbeidene på gang- og sykkelvegen startet i april 2015. Parsell 3, Tveide - Birkeland ble åpnet i 

desember 2015. Resten av prosjektet ble offisielt åpnet av fylkesordføreren 15.12.2016. Prosjektet 

ble ferdigstilt våren 2017. Det ble etterbestilt en bussholdeplass ved Speiderveien på Birkeland som 

også ble bygget våren 2017. Prosjektet er gjennomført som et ordinært fylkesvegprosjekt. 
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Rundkjøring ved Storemyr, som ble bestilt og skal bekostes av Lillesand kommune, ble også bygget 

i 2017 innenfor den samme entreprisen, men er skilt ut med eget prosjektregnskap. Kostnadene for 

rundkjøringen er ikke med i regnskapet for gang- og sykkelvegprosjektet. 

 

Regnskap og finansieringen av prosjektet er vist i tabellen nedenfor.  

Prosjekt endte på en samlet brutto kostnad på kr 120.874.786. Av dette er det betalt ca kr 20.840. 

000 i mva. som fylkeskommunen får refundert. Det er rekvirert kr 120.880.000 i bompenger fra 

Aust-Agderpakken. 

 

205726 09V Fv.402 GS Storemyr-Birkeland 

År Regnskap Bompenger 

2011 4 510 0 

2012 2 739 855 2 250 000 

2013 3 176 374 3 400 000 

2014 10 318 866 10 200 000 

2015 30 454 526 25 700 000 

2016 53 867 289 59 500 000 

2017 20 330 789 19 100 000 

2018 -17 423 730 000 

Sum 120 874 786 120 880 000 

Diff 
 

-5 214 

 

 

 

23.10.2018/johnst 

Arkiv: 15/205799 
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Arkivsak-dok. 19/02545-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Fylkesveg 409 Marisberg rundkjøring 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for Fylkesveg 409 Marisberg rundkjøring. 

Det er ikke vedtatt totalramme for prosjektet, som er utført av Aust-Agder fylkeskommune for Arendal 

Eiendom KF. Foretaket har dekket nettoutgiftene som utgjør 11 921 476. Prosjektet ble avsluttet høsten 

2018 og viser en samlet investeringsutgift på kr. 14 543 917. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt kontrollutvalget for videre behandling i hht. Rutiner for behandling av byggesaker. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader 

 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 06.01.2019 

- Avsluttet byggeregnskap Fylkesveg 409 Marisberg rundkjøring 
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Statens vegvesen Region sør 

Vegavdeling Agder 

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 

1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 

 

Prosjektnavn: 

 

Fv 409 Marisberg, rundkjøring 

Prosjektleder: 

 

Åvald Bakken 

Byggeleder: 

 

Siri T Vevstad 

Oppstart byggearbeider: 

 

August 2014 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 

 

Juni 2015 

Budsjettramme: 

 

11 921 476 (fakturert) 

Prosjektregnskap totalt: 

 

14 543 917 

Merforbruk (mva) 

 

2 622 440 

 
 

2.  POLITISKE VEDTAK 

 

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 

 

ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 

   Prosjekt for Arendal Eiendom KF, etter 
avtale med Aust-Agder fylkeskommune, 
gjennomført som et ordinært 
fylkesvegprosjekt. 

    
    
    

 

 

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 

 

3a.  Prosjektering: 

 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Statens vegvesen veg  
Asplan Viak VA-anlegg  
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3b.  Utførelse: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

PS-Anlegg as Veg, VA  
   

 
 

3c.  Leveranser: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

   
   

 
Prosjektet omfattet bygging av ny rundkjøring på fv 409 samt kommunale veger og VA-anlegg. Det 

ble inngått avtale mellom fylkeskommunen og utbygger, Arendal Eiendom KF, om at prosjektet 

gjennomføres som et fylkesvegprosjekt, men bekostes av utbygger. Statens vegvesen har vært 

byggherre for prosjektet. Selve rundkjøringen ble åpnet for trafikk høsten 2014. Etterarbeider ble 

utført sommeren 2015. 

 

Prosjektet fikk en brutto kostnad på kr 14 543 917,-. Arendal Eiendom KF ble fakturert netto kr 11 

921 476,-. Gjenstående kostnad for Aust-Agder fylkeskommune er da kr 2 622 440,- tilsvarende 

mva i prosjektet. 

 

21.12.2017/johnst 

Arkiv: 15/217004 
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Arkivsak-dok. 19/02547-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Fylkesveg 420 Maxisområdet 

overvannsanlegg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for Fylkesveg 420 Maxisområdet overvannsanlegg. 

Kostnadsrammen er på kr. 3,0 mill. Prosjektet ble avsluttet høsten 2018 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 3 000 499. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt kontrollutvalget for videre behandling i hht. Rutiner for behandling av byggesaker. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 06.01.2019 

- Avsluttet byggeregnskap Fylkesveg 420 Maxisområdet overvannsanlegg 
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Statens vegvesen Region sør 
Vegavdeling Agder 
 
AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 
1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 
 
Prosjektnavn: 
 

Fv 420 Maxisområdet, overvannsanlegg 
 

Prosjektleder: 
 

Siri T Vevstad 

Byggeleder: 
 

Bjarne Hillesund 

Oppstart byggearbeider: 
 

Mai 2016 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 
 

Mai 2017 

Budsjettramme: 
 

Kr 3 000 000,- 

Prosjektregnskap totalt: 
 

Kr 3 000 498,66 

Merforbruk 
 

Kr 498,66 

 
 
2.  POLITISKE VEDTAK 
 
Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 
 
ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 
Fylkesutvalget 2015 15/96  
    
    
    
 
 
3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 
 
3a.  Prosjektering: 
 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Arendal kommune v/ Stærk & 
Co. a.s. 

VA  
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3b. Utførelse:

FIRMA FAG ANMERKNING
Arenda l kommune v/Olav
Lindstøl AS

Bygg og anlegg

3c. Leveranser:

FIRMA FAG ANMERKNING

Dette prosjektet ble etablert som følge av at Arendal kommune skulle oppgradere vann -
og avløpsledningsnettet i Max isområdet. Prosjektet var ikke med i han dlingsprogrammet
for fylkesveger. Prosjektet ble derfor finanisert av prosjektet «Etterslep veger, tunneler
mm.» i 2016, som har en årlig bevilgning.

Fra gammel av ligger det et stort betongrenne i fv 420 fra Ormetjern (Maxisområdet) til
krysset ved Plank emyra som utløp fra Maxisområdet og som tilhører vegen. Dette røret
ble tilkoble nytt overvannssystem i krysset ved Plankemyra da kommunen utbedret VA -
anlegget fra Strømsbusletta til Plankemyra for noen år siden. I forbindelse med
prosjekteringsarbeidet ha r Arendal kommune tv - inspisert eksisterende rør i
prosjektområdet, bl.a. dette. Det viste seg at hele rørstrekningen bærer preg av elde, men
spesielt den siste delen fram til Plankemyra er dårlig. Vegvesenet har derfor vurdert at
denne delen bør fornyes, n år kommunen likevel graver i området. Den aktuelle
rørstrekningen ligger dypt. I sluttfasen av prosjekteringen ble det derfor valgt å «reline»
ekisterende rør (se bilde). Man slapp da å grave opp røret, noe som ville skapt problemer
for trafikkavviklingen.
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Det er etalbert nytt overvannsystem langs fv 420 fra Plankemyra til og med rundkjøringen 
ved Maxis, samt lagt trekkerør for eventuelt nye kabler. I tillegg var det naturlig å foreta 
enkeltet trafikksikkerhetstiltak og noen utbedringer av gang- og sykkelvegen på 
strekningen, da denne var smal og vanskelig å brøyte.  
 

 
Gang- og sykkelvegen har fått nytt «gjrde» mot trafikken og er bredere på tidligere svært smale 
parti. Dette forenkler driften av gang- og sykkelvegen. 
 
Arbeidene startet i begynnelsen av mai 2016 og ble ferdigstilt i mai 2017. 
Byggeregnskapet forelå ikke før etter nyttår 2018.  
 
 
 
 
26.07.2018/johnst 
Arkiv: 15/243639 
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Arkivsak-dok. 18/13225-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon Voksenopplæring videregående 

skole 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen som den foreligger og ber revisjonen starte prosjektet. 

 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om fremgangen i prosjektet underveis. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I kontrollutvalgets møte 05.12.2018 behandlet utvalget sak 39/18 Valg av neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt og vedtok at neste forvaltningsrevisjonsprosjekt skal være på 

voksenopplæringen på videregående skole. Følgende vedtak ble fattet i saken: 

 

«Kontrollutvalget ønsker at det blir gjennomført en forvaltningsrevisjon av tilbud til voksne for 

yrkesfaglig opplæring i videregående opplæring og ber revisjonen presentere en prosjektplan på dette til 

neste møte.» 

 

Saksopplysninger: 
Alle som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har 

etter søknad rett til videregående opplæring for voksne fra og med året de fyller 25 år, jf. opplæringsloven 

§4A-3. Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring. Voksne som har rett på videregående 

opplæring har rett til en vurdering av sin realkompetanse. Fylkeskommunen skal gi kompetansebevis på 

grunnlag av realkompetansevurderingen. Realkompetansevurderingen danner utgangspunktet for videre 

utdanning og hvilket tilbud som eventuelt kan gis. 

 

Revisjonen har levert en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen på voksenopplæringen som følger 

vedlagt. I prosjektplanen foreslås følgende problemstillinger for prosjektet: 

- I hvilken grad ivaretar Aust-Agder fylkeskommune sitt ansvar for å sikre et helhetlig studietilbud 

innen videregående opplæring for unge over 16 år og voksne? 

- Har Aust-Agder fylkeskommune tilfredsstillende informasjonsformidling omkring det 

videregående opplæringstilbudet? 

- Har Aust-Agder fylkeskommune etablert tilfredsstillende rutiner og praksis for utforming av 

enkeltvedtak i tråd med kravene saksbehandling etter forvaltningsloven og opplæringsloven? 
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Arbeidet vil bli utført i tråd med standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Revisjonen vil i sine 

undersøkelser benytte seg av metoder som dokumentanalyser, gjennomgang av et utvalg enkeltvedtak og 

intervju med sentrale personer.  Revisjonen åpner opp for å benytte seg av andre metodiske 

fremgangsmåter dersom det underveis i prosjektet anses som hensiktsmessig.  

 

Revisjonskriteriene vil blant annet ta utgangspunkt i lov om grunnskolen og videregående opplæring 

(opplæringsloven), lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og 

fylkeskommunens årsberetninger, planer, strategidokumenter og andre relevante retningslinjer. 

Revisjonen anslår å bruke omkring 500 timer på prosjektet og ferdigstille det innen sommeren 2019. 

 

Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det forslaget til prosjektplan som er lagt frem, vil 

gi utvalget den kunnskapen en ønsker. Dette betyr at kontrollutvalget må vurdere foreslåtte 

problemstillinger og vinkling på prosjektet, prosjektets avgrensning, og om de metoder som er tenkt brukt 

etter kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi svar på problemstillingene. Forslaget til plan beskriver 

nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg revisjonen ser for seg i prosjektet. 

Revisjonen vil i møtet presentere prosjektplanen og svare på eventuelle spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatets vurdering er at prosjektplanen med de problemstillinger, metoder og revisjonskriterier som 

presenteres vil undersøke det kontrollutvalget ønsker. Sekretariatet synes prosjektplanen gir en grundig og 

god beskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet og anbefaler kontrollutvalget å godkjenne 

prosjektplanen slik den foreligger. 

 

Vedlegg:  

- Prosjektplan Videregående opplæring for voksne 
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FOR VOKSNE 
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INNLEDNING  

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert forvaltnings-

revisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet. Planen skal 

redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og revisjonskriterier, eller 

grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og ressursbruk, herunder 

eventuell bruk av ekstern bistand.  

 

BAKGRUNN 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Videregående opplæring for voksne» i Aust-Agder 

fylkeskommune ble bestilt av kontrollutvalget 5. desember 2018 (sak 39/18). Bakgrunnen for 

bestillingen baserer seg på henvendelser til kontrollutvalget som omhandler bekymringer som 

kan oppfattes som manglende forholdsmessighet mellom det offentliges tilbud om opplæring 

for voksne og ønsket utdanning. Fra kontrollutvalgets side pekes det på en risiko ved at 

målgruppens utdanningsønsker på individnivå ikke er i tråd med det tilbudet som gis gjennom 

vedtak. Konsekvensen av dette kan vise seg å være at enkeltpersoner som har et ønske om 

utdanning, også basert på realkompetanse, lar være å starte eller gjennomføre i mangel av 

tilpasset eller relevant tilbud.  

Kontrollutvalget valgte i sin behandling av saken å avgrense revisjonen mot yrkesutdanning.  

 

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE  

For å bidra til å endre både arbeidslivet og utdanningen, ble det med endringer i 

opplæringsloven på begynnelsen av 2000-tallet satt fokus på å gi voksne bedre mulighet for 

opplæring og kompetanseheving1. Dette har blant annet ført til en rett til grunnskole- og 

videregående opplæring for voksne, med systemer for dokumentasjon og vurdering av 

realkompetanse. Bakgrunnen for dette var blant annet å gjøre det lettere for personer som 

mangler dokumentert realkompetanse, å finne arbeid. Gjennom målsettingen om et mer 

inkluderende arbeidsliv, ble det satt fokus på at flere av de som var utenfor arbeidslivet skulle 

komme i arbeid2.  

De som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående 

opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året de 

fyller 25 år, jfr. opplæringsloven § 4A-3. Fylkeskommunen har ansvaret for videregående 

opplæring. Personer under 25 år har rett til tre års videregående opplæring eller 2 år skole med 

påfølgende læretid. Denne «ungdomsretten» må brukes innen utgangen av det året personen 

fyller 24 år.  

Voksne som har rett på videregående opplæring har rett til en vurdering av sin 

realkompetanse. Fylkeskommunen skal gi kompetansebevis på grunnlag av 

                                                           
1 Kompetansereformen St. meld nr. 42 (1997-98), om behov for videregående opplæring i den voksne del av 
befolkningen  
2 Ot.prp. nr. 25 (2002-2003) 
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realkompetansevurderingen. Realkompetansevurderingen danner utgangspunktet for videre 

utdanning og hvilket tilbud som eventuelt kan gis.  

Kompetanse Aust-Agder er en egen virksomhet i Aust-Agder fylkeskommune som bistår 

unge og voksne med å gjennomføre videregående opplæring. Kompetanse Aust-Agder 

omfatter Oppfølgingstjenesten (OT), karriereveiledningstjenester og videregående opplæring 

for voksne. Kompetanse Aust-Agder leverer lovpålagte, fylkeskommunale 

oppfølgingstjenester overfor ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke 

er i en opplæringssituasjon.  

Ifølge årsmelding for Aust-Agder fylkeskommune 2017 øker andelen voksne med rett til 

videregående opplæring. Veiledningsarbeidet blir stadig mer omfattende og komplekst, og det 

er i økende grad en utfordring å skaffe skoleplasser og læreplasser innenfor flere 

utdanningsprogram. I 2017 var det 596 voksne søkere til yrkesfaglige utdanningsprogram 

og/eller realkompetansevurdering3. Når det gjelder gjennomføring av videregående skole 

innen fem år, ligger Aust-Agder noe under det nasjonale snittet4.  

 

FORMÅL  

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen vil være å kartlegge rutiner og praksis i 

saksbehandlingen tilknyttet tilbud om yrkesrettet videregående utdanning for voksne. Etter 

føringer fra kontrollutvalget vil det for revisjonen være nærliggende å belyse følgende 

forhold:  

 Forventninger og tilbud, utvalg av yrkesutdanninger   

 Rutiner og praksis knyttet til informasjon og veiledning 

 Ønsket sluttkompetanse 

 Dokumentasjon omkring kommunikasjon mellom søker og tilbyder  

 Den formelle saksbehandlingsprosessen etter aktuelle krav  

 Gjennomgang av vedtak  

 

PROBLEMSTILLINGER  

1) I hvilken grad ivaretar Aust-Agder fylkeskommune sitt ansvar for å sikre et helhetlig 

studietilbud innen videregående opplæring for unge over 16 år og voksne?  

 

2) Har Aust-Agder fylkeskommune tilfredsstillende informasjonsformidling omkring det 

videregående opplæringstilbudet?  

 

3) Har Aust-Agder fylkeskommune etablert tilfredsstillende rutiner og praksis for 

utforming av enkeltvedtak i tråd med kravene til saksbehandling etter 

forvaltningsloven og opplæringsloven?  

                                                           
3 Årsrapport Aust-Agder Fylkeskommune 2017 
4 Statistisk sentralbyrå, Rapport «Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall», 
2018/8, publisert mars 2018.  
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REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene knyttet til dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vil ta utgangspunkt i: 

 Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) 

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 Kommunens årsberetninger, planer, strategidokumenter og andre relevante 

retningslinjer 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Camilla 

Nordwall Eriksrud, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor for 

prosjektet.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ dokumentanalyse av sentrale 

styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og annen dokumentasjon av relevans for 

problemstillingene. Prosjektet legger også opp til en gjennomgang av et utvalg av 

enkeltvedtak. Det vil i tillegg gjennomføres intervjuer med sentrale nøkkelpersoner for å best 

mulig belyse problemstillingene.  

Revisjonen åpner opp for andre metodiske fremgangsmåter dersom det underveis i prosjektet 

anses som hensiktsmessig. Dersom det blir vesentlige endringer underveis i prosjektet, vil 

kontrollutvalget orienteres fortløpende.  

 

RESSURSER OG TIDSPLAN  

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen sommer 2019. Tidsbruken anslås til 

omkring 500 timer.  

 

Arendal, 7. januar 2019 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Ansvarlig forvaltningsrevisor  
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Arkivsak-dok. 19/00159-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar revisors uavhengighetserklæring til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig egenvurdering 

av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget til 

gjennomgang.  

 

Vedlagt følger slike egenvurderinger fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes og 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke, datert hhv. 03.01.2019 og 07.01.2018 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingene. 

 

Vedlegg:  

- Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor Aust-Agder fylkeskommune 2019 

- Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Aust-Agder fylkeskommune 2019 
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Arkivsak-dok. 19/00277-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Aust-Agder kontrollutvalg årsmelding 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller til fylkestinget: 

 

Fylkestinget tar Aust-Agder kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2018. Denne skal gi et bilde av utvalgets 

formelle rolle, instruks, forholde til revisjon og sekretariat og de viktigste sakene som ser blitt behandlet.  

 

Kontrollutvalget skal informere fylkestinget om sitt arbeid, jf. Kommuneloven §77 punkt 6. Dette gjøres 

blant annet gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen blir lagt 

frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige årsmeldingen videre til fylkestinget. 

 

Det vises til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Aust-Agder kontrollutvalg årsmelding 2018 
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1. INNLEDNING 

Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2018. Denne skal gi et bilde av 

utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker 

som er behandlet i året med kommentar. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til 

kommuneregnskapet, adressert til fylkestinget. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal 

kontrollutvalget årlig rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter 

og selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på 

denne måten for året 2018. 

 

2. KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER 

Kontrollutvalget velges av fylkestinget og skal på vegne av fylkestinget føre det løpende tilsynet 

med den fylkeskommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktig til å velge 

et kontrollutvalg.  

 

Fylkestinget kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i valgperioden, men da må hele 

utvalget velges på nytt. Regler for valg av medlemmer til kontrollutvalget er fastsatt i egen 

forskrift. Det er strenge begrensninger i hvem som er valgbare til utvalget. 

Medlemmer og varamedlemmer kontrollutvalg (2015-2019): 

Medlemmer Varamedlemmer 

 Maiken Messel (H) Leder Ragnhild Thomassen (H) 

Maren Smith-Gahrsen (KrF) Nesteleder Kristen Bjormyr (Sp) 

Per Åge Nilsen (Ap) Milly Grundesen (Sp) 

Arne Guldbrandsen (FrP) Mariann Birgitte Slettene (FrP) 

Jacob Handegard (V) Toril Mølbach (PP) 

Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal velges blant fylkestingets faste 

medlemmer. Kravet er oppfylt for dette kontrollutvalget da Maiken Messel er fast medlem av 

fylkestinget. 
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3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

Etter Kommunelovens § 77 er fylkestinget pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal stå 

for løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltning og de folkevalgte organ som 

fylkestinget har opprettet. Tilsynet og kontrollen skjer på vegne av fylkestinget. Kommunelovens 

§ 77 punkt 4 og 5 slår fast: 

 

”4.  Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det 
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 
(forvaltningsrevisjon). 

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

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. ” 

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommuneloven § 77, og i forskrift om 

kontrollutvalg av 15.06.2004. 

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale 

forvaltningen på vegne av fylkestinget og påse at fylkeskommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for mange oppgaver som vi vil 

komme nærmere inn på senere.  

 

4. OPPLÆRING OG KURS 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 

politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette 

for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om 

kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår 

av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi 

av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til 

landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er en 

viktig samling for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der 

kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder.  

 

 

 

5. SEKRETARIAT 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Temark). Med oppdrag for 31 kommuner og 3 fylkeskommuner i Vest-Agder, Aust-Agder og 
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Telemark er Temark et av landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har åtte 

ansatte og fast sekretær for kontrollutvalget er Sander Haga Ask.   

Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og 

oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd 

mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 

 

6. REVISJON 

Fylkeskommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Aust-Agder 

Revisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til 10 kommuner og fylkeskommunen i Aust-

Agder. Selskapet utfører hovedsakelig regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

for kommunen. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Ketil Raknes og hovedrevisor Er Arne Kjell 

Tellefsen. Daglig leder og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er Kristian Fjellheim Bakke. 

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av fylkeskommunen skjer på en betryggende måte. Det 

er derfor viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens 

arbeid. Kontrollutvalget gjennomfører sitt påseansvar overfor revisjonen ved at revisor fast 

orienterer i kontrollutvalgets møter om det pågående revisjonsarbeidet. Revisor har i 2018 i tråd 

med god revisjonsskikk lagt frem sin uavhengighetserklæring og presentert den overordnede 

regnskapsrevisjonsstrategien for 2018. 

7. ØKONOMI 

For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be fylkestinget om 

økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og 

arbeidsplanen. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag 

for kontroll- og tilsynsvirksomheten i fylkeskommunen.  

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i fylkeskommunen 

fremkommer av kommunens samlede årsregnskap.  Totalt har utgifter til kontroll og tilsyn vært 

på kr 4 113 505, mot budsjettert kr 4237 000. Mindreforbruket er på kr 123 395. Dette knytter 

seg i hovedsak til færre deltagelser på kurs og konferanser, lavere utgifter for kjøregodtgjørelser 

og møtegodtgjørelse/tapt arbeidsinntekt og noe på poster som arbeidsgiveravgift. 

 

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 6 møter og behandlet 42 ordinære saker. I tillegg var utvalget 

på en to-dagers studietur til Trondheim. 

Kontrollutvalgets møter er åpne. Sakskart, saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på 

fylkeskommunens og sekretariatets hjemmeside (www.temark.no). 
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Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om fylkeskommunens virksomhet, og samtidig gjøre 

egen funksjon mer kjent.  Administrasjonen har ved flere anledninger blitt invitert til 

kontrollutvalget for å orientere om forskjellige virksomhetsområder i fylkeskommunen. 

Kontrollutvalget ønsker å være synlig og ha god kontakt med fylkeskommunens ledelse. Pressen 

har unntaksvis vært til stede. Fylkesordfører, fylkesrådmann og representanter for rådmannen 

har deltatt på enkelte av utvalgets møter, noe kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt 

arbeid. 

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide 

med, gjennom kravene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som 

velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv. 

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra fylkestinget, etter innspill fra innbyggere eller på eget 

initiativ ta opp forhold ved fylkeskommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets 

tilsynsarbeid. Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan fylkeskommunen følger opp rapporter 

fra andre tilsyn. 

Saker i kontrollutvalget: 

 Orientering om regionsammenslåingen i Agder 

 Selskapskontrollrapport AKT AS 

 Årsregnskap og årsberetning Aust-Agder fylkeskommune 2017 

 Forvaltningsrevisjonsrapport – Innkjøp i fylkeskommunen 

 Kontrollutvalgets årsmelding 

 Forum for kontroll og tilsyn – medlemskap 

 Selskapskontrollrapport Agder Arbeidsmiljø IKS 

 Bestilling prosjektplan og behandling prosjektplan Konsesjonskraft IKS 

 Valg av revisjonsordning Agder fylkeskommune 

 Prosjektregnskap Fv 21-22 Vollene-Nyli 

 Prosjektregnskap Fv 42 Libru-Blakstad veglys 

 Prosjektregnskap Fv 56 Terje Løvås vei 

 Prosjektregnskap Fv 411 Bergendal – Tvedestrand 

 Avsluttet veiregnskap 

 Prosjektregnskap Fv 410 Havstadtunellen  

 Orientering om voksenopplæringen 

 Innstilling til valg av sekretariatsordning for Agder fylkeskommune kontrollutvalg 

 Budsjett 2019 kontroll, tilsyn og revisjon 

 Virksomhetsbesøk Sam Eyde Videregående skole 

 Overordnet revisjonsstrategi 2018 Aust-Agder fylkeskommune 

 Møte og arbeidsplan 2019 

 Orientering om budsjett 2019 Aust-Agder fylkeskommune 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Innkjøp i fylkeskommunen 

 Oppfølging av selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS 

 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
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Studietur 

Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune har i sammen med kontrollutvalgene i Vest-Agder 
fylkeskommune og Kristiansand kommune gjennomført en studietur til Trøndelag i tidsrommet 20. til 
22. juni. Formålet med turen var for det første å lære av sammenslåingsprosessen mellom de to 
Trøndelagsfylkene, og for det andre få et innblikk i hvordan egenkontrollen i Trondheim er organisert 
og arbeider og hvilken funksjon og plass kontrollutvalget har. I tillegg til at det har vært nyttig med en 
gjensidig erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgene.  

 

Hos Trøndelag fylkeskommune fikk utvalgene informasjon om sammenslåingsprosessen ved 
fylkesrådmann i Trøndelag Odd Inge Mjøen som også har vært prosjektleder for sammenslåingen. I 
tillegg bidro Konsek Trøndelag som er sekretariat for kontrollutvalget i Trøndelag med informasjon 
om arbeidet med sammenslåingsprosessen. De pekte blant annet på hva som har vært vellykket med 
prosessen i Trøndelag og hva de kunne ha gjort annerledes.  

 

I Trondheim ble de tre utvalgene fra Agder tatt imot av Rolf Jarle Brøske leder av kontrollkomiteen i 
Trondheim kommune. For uten om å gi et innblikk i hvordan egenkontrollen i Trondheim er 
organisert og arbeider, gav han ett dypdykk i tre krevende saker som kontrollkomiteen i Trondheim 
har håndtert de siste årene. Den første saken vi fikk informasjon om var saken knyttet til helsereiser, 
hvor både ansatte og politikere har vært i utakt med etikken. Den andre saken var om «Candy 
People», hvor kontrollkomiteen bestilte en utvidet selskapskontroll av Trondheim kino AS og som 
avdekket et godterieierskap i strid med etisk regelverk. Den tredje saken var saken som er omtalt 
som «grønn strek» eller «Kystadsaken», og som avdekket en hårfin balanse mellom lov og etikk. 
Gjennomgangen til Brøske av disse sakene bidro til nyttige refleksjon rundt problemstillinger knyttet 
til habilitet og etiske retningslinjer. Dette er problemstillinger som er like aktuelle i vårt distrikt. I 
tillegg bidro forvaltningsrevisor Berit Juul med nyttig informasjon om hvordan kommunerevisjonen i 
Trondheim gjennomfører forvaltningsrevisjoner og hva de gjør for å sikre treffsikre 
forvaltningsrevisjoner.  

 

I tillegg til de rent faglige programpostene fikk delegasjonen delta på en guidet byvandring med fokus 
på politikk i gammel tid. Trondheim kommune inviterte også hele delegasjonen til en minikonsert i 
Nidarosdomen. Oppsummert er de tre kontrollutvalgene godt fornøyd med studieturen til 
Trondheim og Trøndelag, og det faglige utbytte av turen.  

 

 

9. REGNSKAPSREVISJON 

Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av fylkeskommunens egenkontroll. Revisor skal gi 

trygghet for at en kan stole på informasjonen fylkeskommunen gir om sin økonomi. Dette er en 

viktig oppgave. Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontroller 

kan avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg 

veilede fylkeskommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunen blir revidert på en betryggende måte. Utvalget er 

derfor avhengig av at revisor gir tilstrekkelig rapportering om revisjonsarbeidet. At 
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kontrollutvalget og revisor har en god dialog og god forståelse av sine oppgaver, er viktige 

forutsetninger for å være trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarlig utført. 

Kontrollutvalget registrerer at revisors arbeid med å utføre regnskapsrevisjon de siste årene er 

blitt mer omfattende, spesielt knyttet til de mange attestasjonsoppgaver (særattestasjoner) som 

utføres på vegne av staten og andre offentlige organer. I tillegg til avgitte beretninger og 

uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om utført regnskapsrevisjon. 

Kontrollutvalget har ved flere anledninger gitt utrykk for at det gjøres mye godt arbeid innenfor 

området regnskapsrevisjon og at de er fornøyd med måten oppdraget er løst på. 

 

10. FORVALTNINGSREVISJON 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som fylkestinget og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at 

fylkeskommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. 

Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 

forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om fylkeskommunen etterlever regelverk, 

når fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 

Kontrollutvalget har vært delaktig i valg av tema og utforming av problemstillinger basert på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de rammer som er gitt av fylkestinget. 

Kontrollutvalget er delegert myndighet til å bestemme hvordan avsatte ressurser til 

forvaltningsrevisjon skal benyttes, og revisjonen skal gjennomføre forvaltningsrevisjonen 

henhold til faglige krav i løpet av valgperioden. 

Selv om det er spesifikke krav til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon, er det viktig at 

kontrollutvalget involverer seg i valg av problemstillinger, avgrensninger og tilnærming. 

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget muligheten til å gå i dybden i ulike saksforhold, innen 

ethvert virksomhetsområde i fylkeskommunen. Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha høy 

nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i fylkeskommunens internkontroll og 

forbedringsarbeid. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av 

fylkestinget, men det kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planperioden. Plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019 ble behandlet i fylkestinget 25.10.16, sak 66/16: 

Kontrollutvalget behandlet 06.04.2018 forvaltningsrevisjonsrapporten innkjøp i 

fylkeskommunen. Rapporten hadde følgende problemstillinger og hovedkonklusjoner: 

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

gjelder krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi? 

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

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

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

anskaffelser over nasjonal- og EØS-terskelverdi. 

Revisjonen finner dette tilfredsstillende etter regelverket.  

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

innkjøp følges? 

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. 

Revisjonen kom med følgende anbefalinger i rapporten: 

- 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. Administrasjonen orienterte om 

oppfølgingen av rapporten til kontrollutvalgets møte 05.12.2018. Kontrollutvalget fattet følgende 

vedtak i saken: 

«Kontrollutvalget konstaterer Fylkesrådmannen har fulgt opp anbefalingene om økt 
kompetanse for relevant personell. 

Det gjenstår å fastsatte rapporteringsrutiner i samsvar med revisjonens anbefaling nr. 2.» 

 

11. SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for 

å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. Plan for selskapskontroll i 

perioden 2015-2019 er behandlet av kontrollutvalget og oversendt fylkestinget for endelig 

behandling der. Kontrollutvalget har behandlet 2 rapporter fra selskapskontroll og bestilt en 
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selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS. Denne selskapskontrollen er forventet levert til 

kontrollutvalget våren 2019. 

Kontrollutvalget behandlet 12.02.2018 rapport fra selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS. 

Revisor kom med til sammen syv anbefalinger hvorav tre var til eierne og fire var til selskapet. 

Eierne ble anbefalt om å vurdere å opprette en felles valgkomite for selskapet, unngå å velge 

medlemmer av generalforsamlingen som styremedlemmer, og i forbindelse med 

fylkessammenslåingen og nye Kristiansand kommune bør eierne vurdere organiseringen av 

virksomheten, herunder om det fortsatt er hensiktsmessig at virksomheten er organisert som et 

aksjeselskap. Til selskapet anbefalte revisor at styret bør utfra en risiko- og sårbarhetsanalyse 

vurdere behovet for egenkapital, ha fokus på å utvikle styringsindikatorer knyttet til ressursbruk 

og kapasitetsutnyttelse i AKTs virksomhet, oppdatere instruks for daglig leder, og huske å varsle 

kontrollutvalg og revisor om selskapets generalforsamling i tråd med kommuneloven §80. 

Rapporten ble fulgt opp i kontrollutvalgets møte 05.12.2018 og AKT og fylkeskommunen 

orienterte om hvordan anbefalingene i rapporten var fulgt opp. Kontrollutvalget fattet følgende 

vedtak i saken: 

«Kontrollutvalget tar tilbakemeldingene til foreløpig orientering og forutsetter at rapportens 
anbefalinger følges videre opp i forbindelse etableringen av den nye fylkeskommunen og arbeidet 
med den nye fylkeskommunens eierstrategi. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding våren 
2020 om oppfølgingen av anbefaling nr. 3. 

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering fra AKT innen 10. mai 2019 om oppfølgingen av 
anbefaling 4,5 og 6 i rapporten.» 
 

I møtet 27.06.2018 behandlet kontrollutvalget rapporten fra selskapskontrollen i Agder 

Arbeidsmiljø IKS. I rapporten kommer revisor med to anbefalinger: 

- Det anbefales at det tydeliggjøres hvilke forventinger og strategier for eierstyring som 

foreligger hos den enkelte eierkommune overfor Agder Arbeidsmiljø IKS 

- Eier(fylkes)kommunene bør formalisere og strukturere rapporteringsrutiner mellom 

selskapet og kommunestyret som ansvarlige eierorgan. 

Kontrollutvalget og fylkestinget fattet likelydende vedtak i saken: 

«Det anbefales at Aust-Agder fylkeskommune: 

- Tydeliggjøre hvilke forventinger og strategier for eierstyring som foreligger hos Aust-Agder 

fylkeskommune overfor Agder Arbeidsmiljø IKS, og 

- Tydeliggjøre den formelle dialogen mellom selskapet og fylkestinget som ansvarlige 

eierorgan.  

Fylkestinget tar rapporten til etterretning og ber fylkesrådmannen følge opp rapporten 

anbefalinger.» 

 



12/19 Aust-Agder kontrollutvalg årsmelding 2018 - 19/00277-1 Aust-Agder kontrollutvalg årsmelding 2018 : Aust-Agder kontrollutvalg årsmelding 2018

9 
 

12. KONKLUSJON OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 legges med dette frem for fylkestinget til orientering. Ved 

å se årsplan og årsmelding for 2018 i sammenheng, kan fylkestinget se om de vedtatte oppgaver 

og målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp.  

 

I tiden fremover blir det viktig for kontrollutvalget å følge prosessen med fylkessammenslåingen. 

Når mye nytt skal på plass er det viktig med gode prosesser, men det er også viktig at man 

fortsatt følger med på kvaliteten på de tjenestene fylkeskommunen skal levere til innbyggerne 

gjennom hele denne omstillingen. 

 

 

Arendal, 23. januar 2019 

          

Maiken Messel       Sander Haga Ask 

leder        sekretær 
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Arkivsak-dok. 19/00149-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 23.01.2019 
 

 

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. 19/00150-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 23.01.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
- Neste møte 
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Eventuelt 23.01.2019 
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Arkivsak-dok. 19/02519-2 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 23.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering - valg av revisor for Agder fylkeskommune 2020 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med opprettelsen av Agder fylkeskommune fra 2020, må det velges revisor for den nye 

fylkeskommunen. Fellesnemnda fattet i 2018 vedtak om at det fortsatt skulle være offentlig revisjon, og 

da gjenstår valget av revisor for den nye kommunen. I denne sammenslåingen har de to nåværende 

agderfylkene to ulike selskapet som leverer revisjonstjenester. Vest-Agder fylkeskommune er eier av 

Agder Kommunerevisjon IKS og Aust-Agder fylkeskommune er eier av Aust-Agder Revisjon IKS. 

Spørsmålet blir hvilket selskap skal levere revisjonstjenester til Agder fylkeskommune? 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har en rolle i valg av revisor, jeg sier derfor litt om lovrammen for dettte:  

 

Kommuneloven § 78, 3. og 4. ledd legger til grunn at det er fylkestinget som avgjør hvilken 

revisjonsordning fylkeskommunen skal ha og som velger hvem som skal være fylkeskommunens 

revisor. Fylkestingets valg av revisjonsordning og revisor skjer på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget.  

 

Kommuneloven § 78:  

3. ledd Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 

ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med 

annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.  

4. ledd Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av 

innstilling fra kontrollutvalget.  

 

I forbindelse med sammenslåing av Aust og Vest-Agder fylkeskommuner er det i tråd med 

Inndelingsloven § 26 opprettet en fellesnemnd for å samordne og ta seg av forberedelse av 

sammenslåingen. Etter § 26 femte ledd kan fellesnemnda få fullmakt til å ansette revisor, 

videreføre deltagelse i interkommunalt samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen 

revisor.  
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Inndelingslova § 26, 5. ledd:  

Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også tilsetjing 

av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av innstilling frå 

kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i interkommunalt samarbeid 

om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. Tilsvarande gjeld for sekretariatet for 

kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala.  

 

De to fylkeskommunene har i tråd med lovkrav ved søknad om fylkeskommunesammenslåing 

fattet likelydende vedtak om fellesnemnda sin sammensetning og oppgaver i møtet i juni 2017. I 

den sammenheng er det vedtatt at:  

 

Fellesnemnda kan inngå avtale med ny revisor, videreføre deltagelsen i interkommunalt 

samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med annen revisor. Tilsvarende gjelder for 

kontrollutvalgssekretariatet. Slike vedtak skal skje med bakgrunn i innstilling fra 

kontrollutvalgene.  

 

Kommuneloven § 78 slik den er formulert gir kontrollutvalget to innstillingsoppgaver i logisk 

rekkefølge:  

1. innstilling på valg av revisjonsordning  

2. innstilling på valg av revisor  

 

Med utgangspunkt i ovennevnte legges det til grunn at kontrollutvalgene i de to 

fylkeskommunen skal avgi hver sin innstilling til fellesnemnda om valg av revisjonsordning og 

valg av revisor.  
 

 

Vurdering fra sekretariatet –status per i dag: 

Fellesnemnda fattet i september vedtak 35/18 at Agder fylkeskommune skulle ha fortsatt 

offentlig revisjonsordning. Da ble det avklart at man ikke skulle konkurranseutsette, men 

fortsette med ordning som i dag. Veien videre inneholder flere problemstillinger og det gis noen 

punkter som er avgjørende og avklarende for prosessen videre.  

 

Dersom begge Agder fylkene hadde hatt samme revisjonsselskap, kunne fellesnemnda allerede i 

september valgt å videreføre det selskapet som revisor. Men siden de to fylkeskommunene er 

eiere av to ulike IKSer – Agder Kommunerevisjon IKS og Aust-Agder Revisjon IKS, er det ikke 

så enkelt. Det er sekretariatet som skal utrede og legge frem en sak for kontrollutvalgene i begge 

fylkeskommunen, med innstilling om valg av revisor. Sekretariatet kunne satt opp en 

sammenstilling av de to selskapene basert på kriterier som man ville gjort i et konkurranse-

grunnlag. Men sekretariatet har foreløpig ikke gjort det, fordi det også er andre ting som styrer 

dette valget. Saken om valg av revisor er altså foreløpig ikke lagt frem, men er planlagt at bør 

legges frem i løpet av våren 2019.  

 

Spørsmål om eierskap og politiske forhandlinger i en sammenslåingsprosess ligger utenfor 

kontrollutvalgets mandat. Med dette menes at spørsmålet rundt hvilket selskap Agder 

fylkeskommune ønsker å eie og dermed bruke som revisor, ikke er kontrollutvalgets anliggende. 

Dette spørsmålet er et eierspørsmål som ligger til politikerne.  

 

I løpet av høsten har det vært samtaler mellom de to revisjonsselskapene på ulike nivåer, uten at 

det per i dag er kommet en konklusjon. Sekretariatet antas det avklares i løpet av januar. Skal 
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selskapene bestå som i dag, skal de slås sammen, skal Agder fylkeskommune eie begge eller det 

ene selskapet? Disse spørsmålene har betydning for saken om valg av revisor.  

 

Sekretariatet velger å avvente med å legge frem saken om valg av revisor til flere avklaringer 

forhåpentligvis er på plass. Sekretariatet har imidlertid sendt et likelydende brev til 

revisjonsselskapene der det bes om en del informasjon om selskapene. Dette skal legges til grunn 

i utredningen og saken som skal legges frem for KU senest 28. og 29.  mai 2019, dersom andre 

endringer ikke skjer. 
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