
Meeting Book: Aust-Agder kontrollutvalg (18.09.2019) 

Aust-Agder kontrollutvalg 

Date: 2019-09-18T09:00:00 

Location: Fylkeshuset, Møterom Vegår 

Note: 

Det kalles inn til møte i kontrollutvalget 28.09.2019 kl. 09.00 på Fylkeshuset i Arendal, møterom Vegår. 

 

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

99 så snart som mulig. 

 

Vara møter kun etter særskilt innkalling. 
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Arkivsak-dok. 19/00136-30 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 18.09.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

 



5/19 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 29.05.2019 - 19/00136-31 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 29.05.2019 : Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 29.05.2019

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00136-31 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 29.05.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 29.05.2019 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Aust-Agder kontrollutvalg 29.05.2019 
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Møteprotokoll  
 

Aust-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 29.05.2019 kl. 9:00 
Sted: Fylkeshuset, Møterom Rore 
Arkivsak: 19/00136 
  
Til stede:  Maiken Messel (leder), Maren Smith Gahrsen, Per Åge Nilsen, Arne 

Guldbrandsen, Jacob Handegard  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Daglig leder Temark Line Bosnes Hegna sak 27/19 

Rådgiver Temark Sander Haga Ask sak 26/19, 28-31/19 

Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen sak 26/19, 28-31/19 

Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke sak 26/19, 

28-31/19 

AKT v/Adm. Dir. Siv Wiken sak 26/19 

Økonomirådgiver Audun Melbye sak 28/19 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask sak 26/19 og 28-31/19/ Line Bosnes Hegna sak 27/19 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00136-22 Godkjenning av møteinnkalling 29.05.2019 3 

Møteprotokoll 

4/19 19/00136-23 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.04.2019 4 

Saker til behandling 
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26/19 17/04334-13 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen i Agder Kollektivtrafikk AS 5 

27/19 19/02519-8 
Valg av revisor for Agder fylkeskommune - innstilling til 

fellesnemnda 
6 

28/19 19/10178-1 Orientering om 1. tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune 8 

29/19 19/00149-7 Orientering fra revisor 29.05.2019 9 

30/19 19/00150-6 Referatsaker 29.05.2019 10 

31/19 19/00151-8 Eventuelt 29.05.2019 11 

    

 

 
Arendal, 29.05.2019 

 

 

Maiken Messel         Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 29.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 29.05.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.04.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 29.05.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 08.04.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 08.04.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

26/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen i Agder Kollektivtrafikk AS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 29.05.2019 26/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Administrerende direktør Siv Wiken orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen og 

svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget mener at AKT har fulgt opp rapportens anbefalinger og legger til grunn at 

instruks for daglig leder blir oppdatert i tråd med revisors anbefalinger.  

 

Kontrollutvalget avslutter derfor oppfølgingen av rapporten som går på selskapet. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget mener at AKT har fulgt opp rapportens anbefalinger og legger til grunn at 

instruks for daglig leder blir oppdatert i tråd med revisors anbefalinger.  

 

Kontrollutvalget avslutter derfor oppfølgingen av rapporten som går på selskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Valg av revisor for Agder fylkeskommune - innstilling til 

fellesnemnda 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 29.05.2019 27/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

 
1. Innstilling til fellesnemnda om valg av revisor for Agder fylkeskommune: 

Fellesnemnda velger …… som revisor for Agder fylkeskommune fra 1. januar 2020. 

 
2. Kontrollutvalget forutsetter at nåværende revisor foretar og avslutter regnskapsrevisjonen for 

regnskapsåret 2019 for Aust-Agder fylkeskommune. Dette oppdraget vil anslagsvis vare til 

juni 2020. 

 

3. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at valg av revisor vil innebære eierskapsmessige 

konsekvenser i nåværende revisjonsordninger. I forhold til det revisjonsselskapet som ikke blir 

valgt, må dagens eierkommune iverksette de nødvendige skritt for oppsigelse i henhold til 

IKS-loven og selskapsavtalen. I forhold til det selskapet som blir valgt må fellesnemnda 

initiere endringer av selskapsavtalen i dette selskapet. 

 

 

 

Møtebehandling 

Saken ble lagt frem av sekretariatet ved daglig leder Line Bosnes Hegna og svarte på 

spørsmål fra utvalget. 

 

Forslag fremmet i møte til hvilket revisjonsselskap som revisor: 
1. ..….. Aust-Agder Revisjon IKS …… 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  
1. Innstilling til fellesnemnda om valg av revisor for Agder fylkeskommune: 

Fellesnemnda velger Aust-Agder Revisjon IKS som revisor for Agder fylkeskommune  

fra 1. januar 2020. 

 
2. Kontrollutvalget forutsetter at nåværende revisor foretar og avslutter regnskapsrevisjonen for 

regnskapsåret 2019 for Aust-Agder fylkeskommune. Dette oppdraget vil anslagsvis vare til 

juni 2020. 

 

3. Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at valg av revisor vil innebære eierskapsmessige 

konsekvenser i nåværende revisjonsordninger. I forhold til det revisjonsselskapet som ikke blir 

valgt, må dagens eierkommune iverksette de nødvendige skritt for oppsigelse i henhold til 

IKS-loven og selskapsavtalen. I forhold til det selskapet som blir valgt må fellesnemnda 

initiere endringer av selskapsavtalen i dette selskapet. 

 



5/19 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 29.05.2019 - 19/00136-31 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 29.05.2019 : Protokoll Aust-Agder kontrollutvalg 29.05.2019

 

 7  

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/19 Orientering om 1. tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 29.05.2019 28/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar tertialrapporten til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomirådgiver Audun Melby orienterte om 1. tertialrapport 2019 og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar tertialrapporten til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



5/19 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 29.05.2019 - 19/00136-31 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 29.05.2019 : Protokoll Aust-Agder kontrollutvalg 29.05.2019

 

 9  

 

29/19 Orientering fra revisor 29.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 29.05.2019 29/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Arne Kjell Tellefsen orienterte om behandlingen av årsregnskapet i 

fylkestinget, løpende regnskapsrevisjon og planlegging av regnskapsrevisjon for 2019. 

 

Hovedrevisor vil gå av med pensjon sommeren 2019 og takker for samarbeidet med 

kontrollutvalget. Det blir oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes som vil overta 

ansvaret. 

 

Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke orienterte om at status i arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen om voksenopplæring. Rapporten forventes klar til behandling i 

september eller oktober. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/19 Referatsaker 29.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 29.05.2019 30/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
- Neste møte flyttes til 18.09.2019 kl. 09.00 

- Kontrollutvalgets saker behandlet i fylkestinget i møte 30.04.2019 

o Kontrollutvalget gikk igjennom de saker som er blitt behandlet og saker som kommer 

til behandling i fylkestinget i kommende møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/19 Eventuelt 29.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 29.05.2019 31/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/14703-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg            

Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 - Aust-Agder 

fylkeskommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2019 til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Fylkeskommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

De bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:  

- Kommuneloven med forskrifter  

- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.  

- Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)  

 

Revisjon av fylkeskommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for Aust-Agder 

fylkeskommune og har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon i regnskapsåret 2019. Formålet med revisjonsstrategien er å planlegge tilstrekkelig og 

effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 «Planlegging av 

revisjon av et regnskap» ligger til grunn for vedlagt dokument.  

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, skal dekke kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer innen 

regnskapsrevisjon. Dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar 

overfor revisjonen. Kontrollutvalget påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av revisjonens 

utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og 

skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer innen 
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regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyn- og påseansvar 

overfor revisjonen.  

  

Overordnet revisjonsstrategi er revisors dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 

 

 

Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 – Aust-Agder fylkeskommune 
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Arkivsak-dok. 19/14582-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 

Vest-Agder kontrollutvalg     18.09.2019 

 

 

   

 

 

Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Agder Fylkeskommune - 

AAFK 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller til følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 til fylkestinget: 

 

Fylkestinget vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Agder fylkeskommune med en 

ramme på kr. 6 640 000. 

 

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

 

«Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven §14-3 tredje ledd 

til kommunestyret eller fylkestinget.» 

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til fylkestinget (via fylkesutvalget) om budsjett for 

kontrollutvalget 2020. 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Agder fylkeskommune 

for 2020. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i tillegg 

kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er basert 

på tidligere budsjett- og regnskapstall og noe på anslag. Det spesielle med budsjettet for 2020 er at det er 

første året til ny Agder Fylkeskommune og for et nytt kontrollutvalg. Budsjettet er derfor basert på 

regnskapene på de to tidligere kontrollutvalgene samt beregninger av kostnader for 2020. I de tilfeller der 

kontrollutvalgene har hatt avvikene kostnader har sekretariatet forsøkt å finne en fornuftig balanse. Dette 

medfører også noen konsekvenser når det kommer til blant annet kostnader til revisjon og sekretariat. For 

eksempel må Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune sine regnskaper for 2019 skal 

revideres av sine revisorer som er henholdsvis Agder Kommunerevisjon IKS og Aust-Agder Revisjon 

IKS.  
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Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er fylkestingets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i 

virksomheten. Fylkestinget har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. 

 

Møtegodtgjørelse m.v.  

Avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå fylkeskommunen ligger på. 

Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Agder fylkeskommune 

og historikk for utbetalt tapt arbeidsfortjeneste. Det er tatt høyde for 8 kontrollutvalgsmøter i året, og 5 

medlemmer i utvalget. Det er med ny kommunelov et lovkrav at det skal være minimum 5 medlemmer. 

Enkelte kontrollutvalg er også større som for eksempel vil kontrollutvalget i nye Kristiansand ha 7 

medlemmer. Fellesnemda vil ta stilling til størrelsen til kontrollutvalget i nye Agder fylkeskommune i sitt 

møte 20.09.2019. Sekretariatet har i sitt budsjettforslag tatt utgangspunkt i 5 medlemmer i 

kontrollutvalget og skulle fellesnemda vedta et større utvalg må budsjettet justeres. Godtgjørelsene til 

politikere i fylkeskommunen beregnes med utgangspunkt i stortingsrepresentantenes godtgjørelse som pr. 

juni 2019 er 987 997. Leder av kontrollutvalget får utbetalt en fast godtgjørelse på 10% av 

stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Det utbetales ikke fast godtgjørelse utvalgets øvrige medlemmer. 

Hvert medlem (inkludert leder) av kontrollutvalget får utbetalt 3 250 kr pr. møtedag. Inkludert i denne 

posten ligger også arbeidsgiveravgift, tapt arbeidsfortjeneste og kostnader for reise til og fra møter.  

 

 

Servering  

I forbindelse med møtene vil kontrollutvalget vil det bli mat til møtets deltakere. I Vest-Agder har 

praksisen vært å bestille mat fra kantinen og spise den underveis i møtet eller i møterommet. I Aust-

Agder har praksisen vært at man spiser lunsj i kantina på fylkeshuset etter at møtet er ferdig. Vest-Agder 

har hatt som praksis at man i forbindelse med siste møte før sommer og jul spiser en middag etter møtet 

er gjennomført. Dette er ikke praksis i Aust-Agder. På dette området er det noe ulik praksis og 

sekretariatet har derfor lagt til grunn at det nye kontrollutvalget i fellesskap kan ta stilling til den videre 

praksisen. Budsjettet er derfor justert etter dette og gir rom for en slik prioritering. 

 

Et kompetent kontrollutvalg  

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde 

seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne 

sammenhengen. Etter valget vil det komme nye medlemmer til kontrollutvalget som kan øke behovet for 

opplæring og kurs det første året. 

 

Sekretariatet anbefaler at det legges til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får 

anledning til å delta på de regionale konferansen i regi av Temark og en nasjonal konferanse. Temark 

arrangerer to årlige konferanser i egenregi. I tillegg har NKRFs årlige konferanse i februar blitt en 

«institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Forum for kontroll og tilsyn (FKT) har sin årlige 

fagkonferanse som er spesifikt rettet inn mot kontrollutvalg i juni hvert år. NKRF og FKT sine 

konferanser er nasjonale konferanse og et viktig faglig arena og nettverksskaper. 

 

Sekretariats tjenester 

Agder Fylkeskommune har valgt å videreføre bruken av Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat 

IKS (Temark) som leverandør av sekretariatstjenester til kontrollutvalget. Agder Fylkeskommune er 

medeier i Temark og kostander til selskapet blir fordelt etter eierbrøk/møtefrekvens/kommunestørrelse. 

Budsjettet for Temark fastlegges endelig av representantskapet i Temark i november, og budsjettallene er 

derfor et anslag. 

 

Revisjonstjenester 

Agder Fylkeskommune har valgt Agder Kommunerevisjon IKS som revisor for fylkeskommunen fra 

2020. Fylkeskommunen er medeier i selskapet og kostnadene faktureres etter medgåtte timer. Endelig 

budsjett for selskapet fastsettes av representantskapet til Agder Kommunerevisjon IKS og budsjettallene 

er derfor anslag. 
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I forbindelse med sammenslåingen av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune vil regnskapene for de 

gamle fylkeskommunene blir revidert av sine revisorer som er henholdsvis Aust-Agder Revisjon IKS og 

Agder Kommunerevisjon IKS. Agder Fylkeskommune vil på vegne av de gamle fylkeskommunene 

overta eierskapet i begge selskapene og kostnadene ved dette tilkommer Agder fylkeskommune. 

 

Forslag budsjett 2020: 

Kontrollutvalget Budsjett 2020 

Møtegodtgjørelse 381 000 

Mat til møter, kurs og 
arrangementer 

45 000 

Opplæring, kurs og konferanser 
inkl. reise 

90 000 

Annet, kontingenter og 
abonnementer 

42 000 

Sum KU 516 000 

Sekretariat 1 073 950 

Revisjon 5 050 000 

Totalt 6 640 000 
 

Totalt settes det av kr. 516 000 for kontrollutvalgets egen aktivitet for 2020 i tillegg kommer kostnader til 

sekretariat og revisjon. Dette er en nedgang i budsjettet for kontrollutvalget sammenlignet med 2019 hvor 

kontrollutvalget i VAF hadde kr. 570 000 og AAFK hadde kr. 550 000 i budsjett. 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har selvstendig innstillingsrett til fylkestinget på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i 

fylkeskommunen. Innstillingen skal derfor gå direkte til fylkestinget via fylkesutvalget, og skal legges 

ved slik den foreligger fra kontrollutvalget når budsjettet oversendes fra fylkesrådmannen til fylkestinget. 

Kostnadene for sekretariats- og revisjonstjenester er estimater og det er representantskapet til begge 

selskapene som bestemmer de. Forslag til budsjett tar utgangspunkt i 5 medlemmer i kontrollutvalget og 

skulle fylkestinget bestemme at utvalget skal ha 7 eller flere medlemmer vil det innebære et økning i 

kostnadene til møtegodtgjørelse på minst kr. 60 000 samt kostnadene på opplæring, kurs, mat og lignende 

vil øke. 

 

Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr. 6 640 000 for kontroll, tilsyn 

og revisjon for Agder fylkeskommune i 2020. 

 

 

Vedlegg:  

- Delbudsjett for Agder Kommunerevisjon IKS 

- Delbudsjett for Aust-Agder Revisjon IKS 
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SPESIFISERT FORDELING AV 

TILSKUDD PER KOMMUNE
Eierandel

Forslag 

budsjett 2020
Budsjett 2019

1) Tilskudd 

lovpålagt 

finansiell 

revisjon

2) Tilskudd 

særattestasjone

r og bistand

3) Tilskudd 

kontrollutvalgsarbeid, 

møtevirksomhet og 

bistand ovenfor KU

3) Sum tilskudd 

forvaltnings-

revisjon og 

selskapskontroll

5) Andel Felles-

kostnader

Aust-Agder fylkeskommune 29,0 % 2 550 000 2 595 000 873 600 248 640 188 160 268 800 971 500

Arendal Kommune 26,0 % 3 404 000 3 328 000 1 041 600 571 200 181 440 739 200 871 000

Birkenes kommune 3,0 % 624 000 635 000 201 600 94 080 60 480 168 000 100 500

Froland kommune 2,5 % 621 000 583 000 188 160 87 360 40 320 221 760 83 750

Gjerstad kommune 2,5 % 668 000 589 000 127 680 147 840 40 320 268 800 83 750

Grimstad kommune 14,5 % 2 367 000 2 390 000 537 600 470 400 268 800 604 800 485 750

Lillesand kommune 6,5 % 1 077 000 1 075 000 255 360 168 000 67 200 369 600 217 750

Risør kommune 7,0 % 993 000 962 000 262 080 134 400 60 480 302 400 234 500

Tvedestrand kommune 5,0 % 829 000 798 000 235 200 107 520 50 400 268 800 167 500

Vegårshei kommune 2,0 % 463 000 430 000 141 120 73 920 40 320 141 120 67 000

Åmli kommune 2,0 % 510 000 462 000 154 560 67 200 53 760 168 000 67 000

Sum tilskudd fra kommuner 14 106 000 13 847 000 4 018 560 2 170 560 1 051 680 3 521 280 3 350 000

Forslag til budsjett for 2020 baserer seg på et gjennomsnitt av tidsforbruk de foregående år 2017 og 2018 i tillegg til tidsbusjett for inneværende år (2019) 

1) Regnskapsrevisjon er en lovpålagt tjeneste som styres av standarder og revisors risikovurdering. Omfanget av regnskapsrevisjon blir blant annet påvirket av 

kvaliteten på kommunens økonomiske internkontroll. 

2) Behovet for særttestasjoner (tippemidler, ressurskrevende brukere o.l.) og rådgivning  bestemmes ut fra administrasjonens etterspørsel og kommmunens aktiviteter

3) Møtevirksomhet (forberedelse, deltakelse og etterarbeid) i tillegg til bistand til- og mindre utredninger/presentasjoner på bestilling fra kontrollutvalget.

4) Beregnet ut fra kontrollutvalgenes og by-/kommunestyrenes vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Forvaltningsrevisjon er lovpålagt, og skal

 gjennomføres årlig. Selskapskontroll er også lovpålagt, men ikke i forhold til omfang. Kontrollutvalgene og by-/kommunestyrene vedtar omfang og

 innretning på begge kontrollene.

5) Felleskostnader innebærer først og fremst eiernes andel av pensjonsforpliktelser (ca. 2 100 000) i tillegg til utgifter til husleie, 

IKT kostnader, kjøregodtgjørelse og møtegodtgjørelse til styret og rep.skap. Dette fordeles etter også etter eierandel.
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Arkivsak-dok. 19/00149-9 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 18.09.2019 

 

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 jevnlig 

gjennom året.  

 

I møtet vil det blant annet bli orientert om løpende regnskapsrevisjon og den pågående 

forvaltningsrevisjonen om voksenopplæringen. 
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Arkivsak-dok. 19/00150-8 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 18.09.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
- Neste møte 

- Planlegge høsten og overgang til nytt kontrollutvalg 

- Kontrollutvalgets saker behandlet i fylkestinget 

o Sak 19/51 – Rapport selskapskontroll Vigo IKS behandlet i fylkestinget 18.06.2019 

o Sak 29/19 Fellesnemda – Valg av revisor for Agder fylkeskommune 

 

 

 

Vedlegg:  

- Vedtak Fylkestinget sak 51/19 – Rapport selskapskontroll Vigo IKS 

- Vedtak Fellesnemda sak 29/19 – Valg av revisor for Agder Fylkeskommune 
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Saksprotokoll 

Rapport selskapskontroll Vigo IKS 

 

Arkivsak-dok. 18/4274 
Saksbehandler Aslaug Olea Berg 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Fylkestinget 18.06.2019 19/51 

 
 

 
Kontrollutvalget fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Fylkestinget ber eierrepresentanten påse at selskapet ved styret: 
a. Sørger for at innkalling til representantskapet skjer med 4 ukers varsel og at lov 

om interkommunale selskaper §8, jf. selskapsavtalen §6, samt §9 overholdes. 
b. Synliggjør risiko ved anskaffelser i selskapets strategier og rutiner 
c. 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 

 
3. Fylkestinget tar rapporten fra Aust-Agder Revisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA til 

orientering. 
 
 
 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 18.06.2019 sak 19/51 
 
Jacob Handegard var ikke tilstede under avstemmingen av denne saken. 
 
Det var dermed 33 representanter tilstede. 
 
 
Votering 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Fylkestingets vedtak  
 

1. Fylkestinget ber eierrepresentanten påse at selskapet ved styret: 
a. Sørger for at innkalling til representantskapet skjer med 4 ukers varsel og at lov 

om interkommunale selskaper §8, jf. selskapsavtalen §6, samt §9 overholdes. 
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b. Synliggjør risiko ved anskaffelser i selskapets strategier og rutiner 
c. 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 

 
3. Fylkestinget tar rapporten fra Aust-Agder Revisjon IKS og Revisjon Midt-Norge SA til 

orientering. 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 19/00010 
Arkivkode  
Saksbehandler Steinar Knutsen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Partssammensatt utvalg 20.06.2019 21/19 

2 Fellesnemnda 24.06.2019 29/19 

 
 
 
Valg av revisor for Agder fylkeskommune 
 

 
Fellesnemnda har behandlet saken i møte 24.06.2019 sak 29/19 
 
Møtebehandling 
Tore Askildsen (KrF) fremmet følgende alternative forslag på vegne av KrF: 

1. Fellesnemnda velger Agder kommunerevisjon IKS til revisor for Agder 
fylkeskommune. 

2. Fellesnemnda ber Agder Kommunerevisjon om å gå i dialog med Aust-Agder 
kommunerevisjon IKS og Vest-Agder revisjon IKS med sikte på en 
sammenslåing med disse til en revisjonsenhet for Agder. 
 

……………………………………. 
 
Anders Strand Kylland (Frp) fremmet følgende alternative forslag: 
Fellesnemnda velger Aust-Agder Revisjon IKS som revisor for Agder fylkeskommune 
fra 1. januar 2020. 
 
Votering 
Ved alternativ votering mellom KrFs punkt 1 og Kyllands forslag ble KrFs forslag 
vedtatt med 18 mot 4 (2 FrP, 1 H, 1 V) stemmer. 
KrFs forslag til punkt 2 ble vedtatt med 13 mot 9 (5 Ap, 1V, 3 FrP) stemmer. 
 
Vedtak  

1. Fellesnemnda velger Agder kommunerevisjon IKS til revisor for Agder 
fylkeskommune. 

2. Fellesnemnda ber Agder Kommunerevisjon om å gå i dialog med Aust-Agder 
kommunerevisjon IKS og Vest-Agder revisjon IKS med sikte på en 
sammenslåing med disse til en revisjonsenhet for Agder. 
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Arkivsak-dok. 19/00151-10 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 18/09.2019 
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