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Møteprotokoll  
 

Vest-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 08.04.2019 kl. 9:00 
Sted: Ny-Hellesund 
Arkivsak: 19/00138 
  
Til stede:  Vidar Kleppe (leder), Lars Jørgen Hauge, Terje Imeland 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Sølvi Gjerdahl Thomassen, Bente Birkeland, Hans Petter Horve (vara for 

Thommassen) 
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen 

Rådgiver Temark Sander Haga Ask 

Elev- og lærlingsombud Kristoffer Niemi Olsen sak 17/18 

Mobbombud Einar Bue sak 17/18 

Fagleder budsjett Inge Hurv sak 16/19 

Fagleder regnskap Torstein Fredly sak 16/19 

Arly Hauge sak 18/19 

Rådgiver Temark Alexander Etsy Jensen sak 19/19 

 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask/Alexander Etsy Jensen (sak 19/19) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00138-21 Godkjenning av møteinnkalling 08.04.2019 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00138-22 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.02.2019 4 
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4/19 19/00138-23 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.02.2019 5 

Saker til behandling 

16/19 19/03951-1 Årsregnskap Vest-Agder fylkeskommune 2018 6 

17/19 19/04479-1 Årsrapport 2018 elev- og lærlingombudet og mobbeombudet 8 

18/19 17/07213-20 Rapport fra forvaltningsrevisjonen i Vigo IKS 9 

19/19 19/00152-3 Orientering fra revisor 08.04.2019 10 

20/19 19/00153-5 Referatsaker 08.04.2019 11 

21/19 19/00151-6 Eventuelt 08.04.2019 12 

    

 

 
Kristiansand, 08.04.2019 

 

 

Vidar Kleppe        Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder       Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 08.04.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 08.04.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.02.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 08.04.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 25.02.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 25.02.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.02.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 08.04.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 26.02.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 26.02.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

16/19 Årsregnskap Vest-Agder fylkeskommune 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 08.04.2019 16/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2018. Sammen med årsregnskapet forelå 

fylkesrådmannens årsberetning. Agder kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning 

for 2018. 

 

Årsregnskapet viser kr 2 129 123 000 til fordeling drift. Det viser et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 110 443 000 og et netto driftsresultat på kr 139 696 531. 

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen som konkluderer med at regnskapet er avlagt i 

samsvar med lov og forskrift og gir et uttrykk for fylkeskommunens økonomiske stilling per 

31.12.2018 og for at resultatet i regnskapsåret er i samsvar med god kommunal 

regnskapsskikk. 

 

Kopi sendes fylkesutvalget. 

 

 

Møtebehandling 

Fagleder budsjett Inge Hurv og fagleder regnskap Torstein Fredly orienterte om årsregnskap 

2018 for Vest-Agder fylkeskommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.  

 

Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om revideringen av 

regnskapet og avlagt revisjonsberetning. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalgets uttalelse til Vest-Agder fylkeskommunes årsregnskap for 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2018. Sammen med årsregnskapet forelå 

fylkesrådmannens årsberetning. Agder kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning 

for 2018. 

 

Årsregnskapet viser kr 2 129 123 000 til fordeling drift. Det viser et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 110 443 000 og et netto driftsresultat på kr 139 696 531. 
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Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen som konkluderer med at regnskapet er avlagt i 

samsvar med lov og forskrift og gir et uttrykk for fylkeskommunens økonomiske stilling per 

31.12.2018 og for at resultatet i regnskapsåret er i samsvar med god kommunal 

regnskapsskikk. 

 

Kopi sendes fylkesutvalget. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/19 Årsrapport 2018 elev- og lærlingombudet og mobbeombudet 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 08.04.2019 17/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Årsrapportene for 2018 tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Elev- og lærlingsombud Kristoffer Niemi Olsen og mobbombud Einar Bue presenterte 

årsrapporten for elev- og lærlingsombudet og mobbombudet. De svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

 

Tilleggsforslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget oversender følgende vedtak til fylkestinget: 

 

Kontrollutvalget er sterkt bekymret for at lærlinger og elever i Vest-Agder ikke har et 

forsvarlig varslingssystem. Kontrollutvalget ber derfor om at det snarest må komme på plass 

et forsvarlig og lett tilgjengelig varslingssystem for lærlinger og elever i Vest-Agder. Det må 

også etableres en «Mobbeknapp» for varsling av kritikkverdige forhold. 

 

Kontrollutvalget ber om å få en tilbakemelding innen 30.06.19 om oppfølgingen av vedtaket. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Årsrapportene for 2018 tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget oversender følgende vedtak til fylkestinget: 

 

Kontrollutvalget er sterkt bekymret for at lærlinger og elever i Vest-Agder ikke har et 

forsvarlig varslingssystem. Kontrollutvalget ber derfor om at det snarest må komme på plass 

et forsvarlig og lett tilgjengelig varslingssystem for lærlinger og elever i Vest-Agder. Det må 

også etableres en «Mobbeknapp» for varsling av kritikkverdige forhold. 

 

Kontrollutvalget ber om å få oversendt en tilbakemelding innen 30.06.19 om oppfølgingen av 

vedtaket. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen i Vigo IKS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 08.04.2019 18/19 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten og innstiller følgende til fylkestinget: 

 
1. Fylkestinget ber eierrepresentanten påse at selskapet ved styret: 

a. Synliggjør risiko ved anskaffelser i selskapets strategier og rutiner 

b. Fortsetter arbeidet med implementering av system for internkontroll og at håndtering 

av personopplysninger er i tråd med gjeldende lov og forskrift 

2. Fylkestinget ber eierrepresentanten i representantskapet til Vigo IKS å fremme forslag innen 

utgangen av 2020 om: 

a. Å evaluere styrets behov for å sikre eiernes målsetninger med selskapet oppnås, 

herunder også om styret har tilstrekkelig og nødvendig kompetanse for å møte 

fremtidige utfordringer 

b. At styret i Vigo IKS evaluerer behovet for etablering av et permanent og internt større 

fagmiljø 

Fylkestinget tar rapporten for øvrig til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Styreleder Vigo IKS Arly Hauge orienterte om Vigo IKS og svarte på de spørsmål som var 

blitt oversendt på forhånd samt spørsmål som fremkom i møtet. Svarene blir oversendt 

sekretariatet og vedlegges sakspapirene til fylkestinget. 

 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek i Agder Kommunerevisjon IKS kommenterte rapporten fra 

Revisjon Midt-Norge SA og forhold som var påpekt i rapporten. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten og innstiller følgende til fylkestinget: 

 
1. Fylkestinget ber eierrepresentanten påse at selskapet ved styret: 

a. Synliggjør risiko ved anskaffelser i selskapets strategier og rutiner 

b. Fortsetter arbeidet med implementering av system for internkontroll og at håndtering 

av personopplysninger er i tråd med gjeldende lov og forskrift 

2. Fylkestinget ber eierrepresentanten i representantskapet til Vigo IKS å fremme forslag innen 

utgangen av 2020 om: 

a. Å evaluere styrets behov for å sikre eiernes målsetninger med selskapet oppnås, 

herunder også om styret har tilstrekkelig og nødvendig kompetanse for å møte 

fremtidige utfordringer 

b. At styret i Vigo IKS evaluerer behovet for etablering av et permanent og internt større 

fagmiljø 

Fylkestinget tar rapporten for øvrig til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Orientering fra revisor 08.04.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 08.04.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Det ble orientert om følgende i møtet: 
1. Revisjonsrapporten om Hidra Landfast er ferdigstilt om kommer til behandling i neste møte. 

2. Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om møtet med rektorene på de videregående skolene i 

fylkeskommunen. 

3. Ass. Revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om løpende arbeid innen 

regnskapsrevisjon etter at årsregnskapet er ferdig revidert. 

4. Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om prosessen knyttet til revisjonsordning for Nye 

Agder fylkeskommune. 

Sander Haga Ask fratrådte som møtesekretær under orienteringen jfr. Fvl. § 6 andre ledd. 

Alexander Etsy Jensen trådte inn som møtesekretær under orienteringen.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Referatsaker 08.04.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 08.04.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
- Påminnelse vårkonferansen 26.04.19 til Temark 

Vidar Kleppe møter fra kontrollutvalget. 

- FKT sin fagkonferanse i Kristiansand 4-5. juni  

Vidar Kleppe, Sølvi Gjerdahl Thommassen og Lars Jørgen Hauge møter fra kontrollutvalget 

- Neste møte blir 28. mai kl. 12.00 med påfølgende middag på Sjøhuset. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Eventuelt 08.04.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 08.04.2019 21/19 

 

 

  

 

  

 

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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