
Meeting Book: Vest-Agder kontrollutvalg (15.10.2019) 

Vest-Agder kontrollutvalg 

Date: 2019-10-15T09:00:00 

Location: Fylkeshuset, Møterom Ny-Hellesund 

Note: 

Det kalles med dette inn til møte i Vest-Agder kontrollutvalg 15.10.2019 kl. 14.00. 

 

Møtet vil finne sted på fylkeshuset i Kristiansand, møterom Ny-Hellesund. 

 

Forfall meldes til sekretariatet på sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 85 99. 

 

Vara møter kun etter særskilt innkalling. 
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Arkivsak-dok. 19/00138-47 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Vest-Agder kontrollutvalg 15.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 15.10.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00138-48 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Vest-Agder kontrollutvalg 15.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 18.09.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møtet 18.09.2019 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Vest-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 
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Møteprotokoll  
 

Vest-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 18.09.2019 kl. 14:00 
Sted: Fylkeshuset, Ny-Hellesund 
Arkivsak: 19/00138 
  
Til stede:  Vidar Kleppe (leder) (dem), Sølvi Gjerdahl Thomassen (Sv) (fra sak 30/19), 

Lars Jørgen Hauge (Ap), Terje Imeland (Krf) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Bente Birkeland 
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek, Agder Kommunerevisjon IKS 

Statsautorisert revisor Torjus Finstad Ledaal, Agder Kommunerevisjon IKS 

Daglig leder Line Bosnes Hegna, Temark 

 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/19 19/00138-37 Godkjenning av møteinnkalling 18.09.2019 3 

Møteprotokoll 

6/19 19/00138-38 Godkjenning av protokoll fra møtet 03.06.2019 4 

Saker til behandling 

30/19 19/14582-1 
Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Agder Fylkeskommune - 

VAF 
5 
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31/19 19/11842-1 
Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Vest-Agder 

Fylkeskommune 2019 
7 

32/19 19/00152-9 Orientering fra revisor 18.09.2019 8 

33/19 19/00153-9 Referatsaker 18.09.2019 9 

34/19 19/00154-8 Eventuelt 18.09.2019 10 

    

 

 
Kristiansand, 18.09.2019 

 

 

Vidar Kleppe         Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

6/19 Godkjenning av møteinnkalling 18.09.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 03.06.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 03.06.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 03.06.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

30/19 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Agder Fylkeskommune - 

VAF 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 30/19 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet orienterte om forslag til budsjett for 2020. 

 

Revisjonen orienterte om del budsjett for Agder Kommunerevisjon IKS. 

 

Vidar Kleppe(dem) fremmet følgende alternativforslag: 

Kontrollutvalget mener det nye kontrollutvalget i Agder fylkeskommune må innstille og vedta 

budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020.  

 

 

Thomassen (Sv), Hauge (Ap) og Imeland (Krf) fremmet følgende felles endringsforslag: 

Kontrollutvalget mener budsjett for utvalget må settes til kr. 600 000 og forvaltningsrevisjon 

økes med kr. 500 000. 

 

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. 7 230 000. 

 

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget. 

 

Votering 

Først ble det en alternativvotering mellom sekretariatets forslag og Kleppe (dem) sitt forslag: 

Kleppe sitt forslag falt med 3 stemmer imot (Sv, Ap, Krf) og 1 stemme for (Dem.) 
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Alternativvotering over sekretariatets forslag og felles endringsforslag fra Thommassen, 

Hauge og Imeland: 

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt og sekretariatets forslag falt. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget mener budsjett for utvalget må settes til kr. 600 000 og forvaltningsrevisjon 

økes med kr. 500 000. 

 

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. 7 230 000. 

 

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge budsjettsaken til fylkestinget via fylkesutvalget. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/19 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Vest-Agder 

Fylkeskommune 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 31/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2019 til orientering. 

 

Møtebehandling 
Statsautorisert revisor Torjus Finstad Ledaal orienterte om overordnet revisjonsstrategi for 

regnskapsrevisjon 2019. 
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2019 til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/19 Orientering fra revisor 18.09.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 32/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Statsautorisert revisor Torjus Finstad Ledaal orienterte om den løpende regnskapsrevisjonen 

og planlegging av revisjonen for 2019. Det ble videre orientert om møter med 

administrasjonen og planlegging for overgangen til den nye fylkeskommunen. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/19 Referatsaker 18.09.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 33/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i fylkestinget 

a. Fylkesting sak 27/19 Rapport fra forvaltningsrevisjon i Vigo IKS 

b. Fylkesting sak 40/19 Revisjonsrapport – Vurdering av forsvarlig 

saksbehandling – Hidra Landfast 

c. Fellesnemda sak 29/19 – valg av revisor for Agder fylkeskommune 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om oppfølging av pkt. 2 i vedtaket. 

2. Neste møte blir tirsdag 15. oktober kl. 09.00 

3. Planlegging av høsten og overgang til nytt KU 

a. Kontrollutvalget ønsker seg et felles møte mellom kontrollutvalget i AAFK og 

VAF i desember. Nytt kontrollutvalg for Agder fylkeskommune kan også 

inviteres for erfaringsdeling. 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/19 Eventuelt 18.09.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 34/19 

 

 

  

 

  

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte dom i lagmannsretten i saken om Vågsbygdveien og 

konsekvensene dette kan ha for fylkeskommunen.  

Utvalget avventer saken til det foreligger en rettskraftig dom. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/15871-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Vest-Agder kontrollutvalg 15.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om 2. tertialrapport 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere om 2. tertialrapport og svare på eventuelle spørsmål. 

 

Administrasjonen er også bedt orientere om dommen i lagmannsretten vedrørende Vågsbygdveien og 

eventuelle økonomiske konsekvenser av dette. Vedlagt til saken følger Notat fra Advokatfirmaet Grette 

AS, saksfremlegg i fylkesutvalget og vedtaket i saken. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Økonomisk rapportering pr. 2 tertial 2019 Vest-Agder fylkeskommune 

- Saksfremlegg fylkesutvalget sak 72/19 

- Vedtak fylkesutvalget sak 72/19 

- Notat Advokatfirmaet Grette AS 
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Arkivsak-dok. 19/05239-58 
Saksbehandler Inge Hurv 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Fylkesutvalget 08.10.2019            
Fylkestinget                       
 
 
 

   
 
 

ØKONOMISK RAPPORT PER 2. TERTIAL 2019 

 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
 

1. Fylkestinget tar økonomisk rapport per 2. tertial 2019 med tilhørende anslag på 
årsprognoser ved årsslutt til orientering.  

 
2. Fylkestinget godkjenner at Vest-Agder fylkeskommune høsten 2019 reduserer 

andelen lån til fast rente fra minimum 33,3 prosent til minimum 20 prosent.   
 

3. Fylkestinget godkjenner følgende budsjettregulering: 
 
 3.1 Investeringer: 

 
a) Avsetningen til investeringsprosjektet Blått naturbruk ved Flekkefjord 

videregående skole (prosjekt 3250P0150) på 2 mill. kr, antas å gi et 
mindrebruk på 0,9 mill. kr. Mindreforbruket forslås overført til øvrige 
driftstiltak til etablering av programtilbudet, samt planlegging av Vg2-
tilbudet Akvakultur som starter opp høsten 2020 (prosjekt 3250P9101). 
 

b) Prosjektrammen til byggeprosjekt ved Søgne videregående skole –  
Praksisarealer på Søgnetunet (prosjekt 364502P1511) økes fra 47,2 mill. 
kr til 75 mill. kr, og ferdigstillelse settes til skolestart 2020. Økningen vil bli 
belastet i 2020, og blir innarbeidet i forslag til Årsbudsjett 2020.  

 
c) Prosjektrammen til byggeprosjekt ved Kvadraturen skolesenter ‒ miljø- og 

klimatiltak (Bygg A og B), økes fra 93 mill. kr til 135 mill. kr, og 
ferdigstillelse settes til skolestart 2020. Økningen vil bli belastet i 2020, og 
blir innarbeidet i forslag til Årsbudsjett 2020.  
 

d) I FT-sak 8/19 ble det bevilget 30 mill. kr fra disposisjonsfond til økning av 
prosjektrammene, men er ikke hensyntatt i økningen i pkt. b) og c). Dette 
innebærer en samlet økning av disse to prosjektene med 40 mill. kr. 
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e) Årets låneopptak reduseres med 30 mill. kr, ref. pkt. d) 
 

f) Avsetning til Skolebruksplan (prosjekt 364502P152) på 2 mill. kr i 2019 
benyttes til å sluttfinansiere ulike skoleprosjekter: Byremo videregående 
skole (prosjekt 364502P1601), Flekkefjord videregående skole 
(364502P1509), miljø- og klimatiltak ved Flekkefjord videregående skole 
(prosjekt 364502P1704), miljø- og klimatiltak ved Tangen videregående 
skole (364502P1905).   
 

g) Avsetninger i Handlingsprogrammet på fylkesvei – pkt. 14 Oppgradering av 
tunneler reduseres med 25 mill. kr knyttet til forsinket oppstart av 
oppgraderingsprosjekt for Fv 457 Flekkerøytunnelen. Avsatt låneopptak 
reduseres tilsvarende.  

 
h) Samlet låneopptak reduseres med 55 mill. kr som følge av pkt. e) og g) 

ovenfor, og momskompensasjonen reduseres med 4 mill. kr. 
 
 

3.2 Disposisjonsfond  drift: 
 
a) Det overføres 25 mill. kr fra disposisjonsfond (Museumsfond) ORG 9241 

Ubundne fond til ORG 3445 Kultur for utbetaling til Sørlandets 
kunstmuseum – Kunstsiloen.  

 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1: Notat om Søgne videregående skole – nye praksisarealer på Søgnetunet   
Vedlegg 2: Notat om Kvadraturen skolesenter – miljø- og klimatiltak – Bygg A og B  
 

Sammendrag 

Samlede inntekter forventes å ligge på budsjettert nivå for 2019. På 
enheter/seksjoner rapporteres det om god kontroll på kostnadssiden, men enkelte 
skoler vil dra med seg tidligere års merforbruk. Dette innebærer at merforbruket må 
fordeles over flere år.  
 
Prosjektrammene for byggeprosjektene ved Søgne videregående skole – Nye 
praksisarealer ved Søgnetunet og Kvadraturen skolesenter – miljø- og klimatiltak må 
styrkes. Fylkestinget bevilget en økning på 30 mill. kr til disse prosjektene i 
årsoppgjørssaken (FT-8/19), men det er et behov for ytterligere 40 mill. kr for å 
ferdigstille prosjektene.  
 
Det er oppstått forsinkelser i veiprosjektet Oppgradering av Fv 457 
Flekkerøytunnelen, som medfører at avsetningen på 25 mill. kr i 2019 anbefales 
overført til 2020.  
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1. Økonomisk sammendrag – hovedoversikt per 1. tertial 2019 
 
 

Tall i mill. kr (avrundet) Regnskap Rev. budsjett Avvik 
Rev. 

årsbudsjett 
Prognose 

avvik 
 2. tertial 

2019 
2. tertial 

2019 
2. tertial 

2019 
2019 

per 
31.12.19 

Inntekter      

Skatt og rammetilskudd -1582,8 -1587,0 -4,3 -2381,9  

Konsesjonskraft -18,5 -21,7 -3,3 -41,0  

Rentekompensasjon    -12,1  

Sum inntekter -1601,3 -1608,7 -7,5 -2435,0  

Utgifter      
Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 4,3 23,1 18,8 29,1   
Utdanning 772,4 812,1 39,7 1318,6 7,4  
Tannhelse 61,9 66,1 4,3 107,0  
Regionale tjenester 424,7 421,6 -3,2 835,5  
Stabsenheter og fellestjenester 75,8 98,8 23,0 174,5  

Overføring av mer-/mindreforbruk * -44,6 -110,4 -65,9 -110,4  

Sum utgifter per rammeområde 1294,5 1311,3 16,7 2354,2 7,4 

Fordelte kapitalkostnader -79,6 -79,6 
 

-119,4 
 

Brutto driftsresultat -386,3 -377,0 9,3 -200,2  

Netto finansutgifter og avdrag 58,9 69,2 10,3 103,9 
 

Netto driftsresultat -327,4 -307,8 19,6 -96,3  

Disposisjoner:      

Bruk av disposisjonsfond    -37,0 
 

Overføring til investeringsregnskapet  
 

52,4 

 

Avsetning til fond    80,9 
 

Regnskapsmessig resultat -327,4 -307,8 19,6 0,0  

 
Merknader: 

 * Overføring av fjorårets mer-/mindreforbruk  

Beløpet refererer seg til sak i fylkestinget i april 2019 (FT-sak 8/19).  
Det ble vedtatt overføring av 110,4 mill. kr i mer-/mindreforbruk fra 2018, hvorav 42,5 mill. kr ble fordelt 
på aktuelle rammeområder, 30 mill. kr til skoleprosjektene ved Søgne videregående skole og 
Kvadraturen skolesenter og resterende 35,9 mill. kr. ble avsatt til disposisjonsfond.  
 
1) Prognose 31.12.19 – Utdanning 

 Kvadraturen skolesenter (ORG 3224) har en prognose om merforbruk på 5,9 mill. kr 

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

 Flekkefjord videregående skole (ORG 3250) har en prognose om merforbruk på 0,5 mill. kr 
 
 

2) Eventuelt merforbruk per 31.12.19, vil budsjettenheten/-seksjonen få med seg over til 2020. 
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2. Inntekter 
 
2.1 Skatt og rammetilskudd 
Nivået på skatt og rammetilskudd legges i statsbudsjettet. Rammetilskuddet er 
primært et innbyggertilskudd. Rammetilskuddet korrigeres for forskjeller mellom 
fylkene innen blant annet kostnadsstruktur og demografisk sammensetning gjennom 
utgiftsutjevning. Skatteinntektene justeres tilsvarende gjennom inntektsutjevning.  
 
I statsbudsjettet for 2019 ble skatteveksten på årsbasis anslått til 1,6 prosent for 
fylkeskommunene. I Revidert nasjonalbudsjett i mai ble vekstanslagene for 2019 satt 
opp til 2,1 prosent for fylkeskommunene. Endringen er basert på at det var god 
skatteinngang i begynnelsen av året, men samtidig anslås det at veksten ikke vil bli 
like høy som i 2018. Ved utgangen av august ligger skatteinngangen for Vest-Agder 
fylkeskommune litt under budsjettert nivå. Generelt vil fylkesrådmannen anbefale å 
avvente til avviksrapporten 1. november, før man kan si noe om årsprognoser og 
eventuelt anbefale eventuelle omdisponeringer.  
 
På den positive siden har avkastning av finansielle midler vært bedre enn budsjettert, 
og rentebelastningen blitt lavere som følge av lavere låneopptak enn opprinnelig 
budsjettert. 
 
2.2 Konsesjonskraftsinntekter  
Netto inntekter fra salg av konsesjonskraft forventes å bli iht. budsjett ved årsslutt, da 
det meste av handelen er sikret i forkant av budsjettåret. Avviket per 2. tertial har sin 
årsak i periodisering. Inntektsprognosene vil også påvirkes av overføringskostnader 
med å få kraften levert til sentralnettet. Per 2. tertial har disse vært lavere enn 
budsjettert.  
 
Avgjørelsen i Olje- og energidepartementet (OED) i august 2018 om endelig 
fastsettelse av kraftgrunnlag, konsesjonskraft og konsesjonsavgift i Sira-Kvina-
vassdraget, vil medføre et stort etteroppgjør samlet sett for Vest-Agder 
fylkeskommune. Fylkestinget fikk 19. juni 2019 en redegjørelse om sakens omfang 
og fylkeskommunens standpunkt via juridisk rådgiver. Sira-Kvina kraftselskap DA 
stevnet fylkeskommunen formelt 28. juni 2019. Vi har medio september gitt et tilsvar 
til Dalane tingrett, og vi avventer videre rettslig prosess. Saken er kompleks, har 
mange parter med lang historikk, og mest sannsynlig vil det ikke skje noe fra rettens 
side før etter årsskiftet. Politisk ledelse holdes løpende orientert om utviklingen i 
saken. 
 
2.3 Rentekompensasjon til skolebygg og transporttiltak 
Fylkeskommunens kompensasjon til skolebygg utbetales i desember, og skjer på 
bakgrunn av Husbankens til enhver tid flytende rente. Det er budsjettert med 
Statsbudsjettets anbefalte rente for kompensasjon til transporttiltak.   

 
3. Utgifter – rapportering på de ulike rammeområdene  
 
3.1 Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 
Fylkestinget vil gå utover budsjettrammen, men det forventes at mindreforbruk 
innenfor fylkesutvalget sitt ansvarsområde, vil bidra til at politisk område samlet vil gå 
i balanse ved årsslutt.  
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3.2 Utdanning 
Sektoren har et samlet mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på 39,3 mill. kr 
per 2. tertial.   
 
De videregående skolene har per 2. tertial ikke fått aktivitetsendring for høsten, heller 
ikke refusjon fra sentralt lønnsoppgjør. Sommerfullmakten førte til økning av 
Hverdagslivstrening med 0,5 gruppe, samt en klasse VG1 Teknikk og industriell 
produksjon ved Kvadraturen videregående skole. Dette ble dekket innenfor avsatt 
lønns- og prisreserve.  
 
3.2.1 Sentrale tjenesteområder  
De sentrale områdene har et samlet mindreforbruk per 2. tertial på 48,7 mill. kr. 
Avviket skyldes hovedsakelig periodisering, og det styres mot samlet budsjettbalanse 
ved årsslutt innenfor disse tjenesteområdene.  
 
Seksjon for inntak og gjennomføring melder om stor usikkerhet knyttet til salg av 
opplæringsplasser til andre fylker. Det forventes færre inntekter enn budsjettert, og 
muligens et merforbruk på 3 mill. kr ved årsslutt. I tillegg forventes et merforbruk på 
0,4 mill. kr på lisenser og IKT-kostnader ved årsslutt. Fagopplæring har noe større 
utgifter til prøvenemnder, på grunn av økt antall fagprøver. Det meldes også om en 
økning i antall søkere til læreplass, og en mulig fordobling av antall nytegnede 
helårskontrakter gjennom OK-kompetanse. Mye tyder på en videre økt forskuttering 
av UDIR-midler vedrørende tilskudd til lærlinger. Tilskuddene utbetales 
etterskuddsvis, noe som kan utfordre muligheter for balanse ved årsslutt.  
 
3.2.2 De videregående skolene 
De videregående skolene har et samlet merforbruk per 2. tertial på 9,5 mill. kr. 
Skolene, SMI-skolen og PP-tjenesten melder om balanse eller mindreforbruk som 
årsprognose. Skoler med varslet negativt avvik er kommentert nedenfor: 
 
Kvadraturen skolesenter har et merforbruk på 4,5 mill. kr per 2. tertial. Fagskolen har 
et merforbruk på 2,3 mill. kr, hvor deler skyldes periodisering. Ordinær skoledrift 
utgjør 2,2 mill. kr av det totale merforbruket, hvorav 1 mill. kr er periodiseringsavvik i 
budsjettmidler til videreutdanning fra utdanningsavdelingen.  
 
Merforbruket skyldes hovedsakelig et utfordrende driftsmiljø med sju lokasjoner, 
diverse kostnader til innredning og flytting knyttet til ventilasjonsprosjektet, og 
utfordrende elevmiljø i enkelte klasser.  
 
Skolen har iverksatt flere innstrammingstiltak for å få skoledriften i balanse ved 
årsslutt, likevel ser dette vanskelig ut. Årsprognosen er 5,9 mill. kr i merforbruk. Det 
inkluderer overført merforbruk fra 2018 på 3 mill. kr, Fagskolens forventede 
merforbruk på 0,4 mill. kr, og forventet merforbruk på skoledriften med 2,5 mill. kr. 
 
Flekkefjord videregående skole har et merforbruk på 3,3 mill. kr per 2. tertial. 
Merforbruket gjelder hovedsakelig innkjøp av elev-PCer, hvor refusjoner og inntekter 
kommer i etterkant. Skolen har gjort enkelte investeringer knyttet til Blått naturbruk 
dette året (minibuss, båt og undervannsdrone) iht. FT-vedtak 60/18 på 2 mill. kr. 
Samlede planlagte investeringer utgjør 1,1 mill. kr inkl. mva., og fylkesrådmannen 
foreslår å overføre restbeløpet av innvilget investeringsramme (0,9 mill. kr) til å styrke 
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skolens driftsrammer for å sikre en god oppstart av det nye programtilbudet. Samlet 
sett antar skolen per 2. tertial at en vil få et merforbruk ved årsslutt på 0,5 mill. kr. 
 
Byremo videregående skole har et merforbruk på 0,5 mill. kr per 2. tertial. Oppstart 
av nytt tilbud i Anleggsteknikk har vært utfordrende økonomisk. Per 2. tertial er ikke 
alle forhold avklart knyttet til endret aktivitet i nytt skoleår, og det varsles et 
merforbruk ved årsslutt på 1,0 mill. kr.  
 
 

3.2.3 Investeringer – utdanning 

 
Eilert Sundt videregående skole – studiested Lyngdal, ble 2. august 2019 overlevert 
fra entreprenør til fylkeskommunen. Prosjektet er inne i sin avsluttende fase, og har 
levert innenfor gitt fremdrift, kvalitet og økonomisk ramme.  
 
Tilrettelegging og rivning av bygningsmasse på nabotomter for oppstart av 
nybygg/ombygging av Eilert Sundt videregående skole – studiested Farsund, er 
pågående. Det planlagte nybygget på om lag 6000 kvm tyder på ferdigstillelse iht. 
opprinnelig plan – skolestart 2021. Per 2. tertial rapporteres at prosjektet også kan 
gjennomføres innenfor avsatt prosjektramme.  
 
De anbefalte byggeprosjektene ved Vennesla videregående skole ‒ Inngangsparti og 
Mandal videregående skole – tilrettelagt avdeling (jfr. FT-sak 60/18), vil bli lagt frem 
som egne politiske saker i fylkesutvalget i oktober.  
 
I årsavslutningssaken i april 2019 ble Fylkestinget varslet at prosjektene:  

 
Søgne videregående skole – nye praksisarealer på Søgnetunet   
Kvadraturen videregående skole - miljø- og inneklimaprosjekt (Bygg A og B)  

 
ikke ville være mulig å sluttføre innenfor avsatte prosjektrammer. Det ble i FT-sak 
8/19 vedtatt at det skulle avsettes 30 mill. kr til et disposisjonsfond til disse to 
prosjektene, og at vi skulle komme tilbake i 2. tertial på hvordan midlene skulle 
fordeles.  
 
Begge prosjektene trenger betydelig styrking av prosjektrammer, slik det 
fremkommer i forslag til vedtak. Det er utarbeidet et notat for hvert av prosjektene, 
som beskriver historikk, utfordringer og årsaker til at en må be om en justert 
prosjektramme for å sluttføre prosjektene til skolestart 2020. De foreslåtte økte 
rammene vil ikke påvirke avsatt forbruk og låneopptak i 2019. Økningen i 
prosjektramme vil bli innarbeidet i forslag til årsbudsjett for 2020.   
 
Vedtak om bruk av 30 mill. kr fra disposisjonsfond/mindreforbruk fra 2018 til disse to 
prosjektene, vil redusere årets låneopptak med tilsvarende beløp.   
 
De øvrige prosjektene går iht. oppsatt plan.  
 
Det tilstrebes å få ryddet i prosjektporteføljen før sammenslåing med Aust-Agder 
fylkeskommune. Det er grunn til å tro at avsetningen på 2 mill. kr til Skolebruksplanen 
vil være tilstrekkelig til å fullføre sluttfinansiering/avslutte aktuelle prosjekt i 2019.  
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3.3 Tannhelse 
  
Tannhelsetjenesten leverer tjenester iht. oppsatt plan til prioriterte brukere, med 
fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid.  
 
I 2019 er det satt av 1 mill. kr til oppgradering av dentalutstyr. Denne budsjettposten 
er allerede overskredet med 1,7 mill. kr, og det er behov for ytterligere oppgradering. 
Tannhelsetjenesten planlegger derfor å omdisponere om lag 3 mill. kr fra 
driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. 
 
Det styres mot samlet balanse innenfor tjenesten ved årsslutt.  
 
 
3.4 Regionale tjenester 
 
3.4.1 Samfunn og næring 
Seksjonen har ingen større avvik fra budsjett, og det forventes balanse ved årsslutt. 
 
For budsjettområdet Utviklingsprosjekter i kommunene er forbruket på 79,7 prosent. 
Flere større utbetalinger har funnet sted. Øvrige budsjetterte utbetalinger vil bli 
utbetalt i løpet av høsten.   
 
Regionalutviklingsmidlene er i all hovedsak disponert til planlagte tiltak. Det er noe 
rom for å ta inn nye søknader/tiltak. De statlige tilskuddsordningene er fullt ut 
disponert. 
 
Per 2. tertial rapporteres innenfor følgende områder: 
 

 Program for folkehelsearbeid i kommunene er i gang. Fire større satsinger med 
totalt 26 kommuner i Agder er innvilget tilskudd for 2019. Alle satsingene er i 
gang med arbeidet. 

 Kompetanseforum Agder er etablert for å realisere Kompetansestrategi Agder 
2030. 

 Levekårsundersøkelsen Ung i Agder 2019 er gjennomført i tidsrommet mellom 
vinterferien og påskeferien for alle kommunene i Agder. Undersøkelsen er 
besvart av omlag 18100 elever fra 8. trinn til VG3, og gir veldig gode 
grunnlagsdata for ungdommen i Agder. 

 Pilotprosjektet Likestilt arbeidsliv er gjennomført. Det er avsatt midler til 
videreføring av prosjektet og arbeidet med rekruttering av nye virksomheter og 
oppfølging av sertifiserte virksomheter er i gang. 

 NORCE har på oppdrag fra fylkeskommunene utredet konsekvenser av 
firedagers skoleuke for små kommuner i Agderfylkene. Prosjektet ble 
gjennomført i samarbeid med kommunene Hægebostad, Sirdal, Vegårshei og 
Evje og Hornes, og rapporten ble presentert for fylkestingene i juni. 
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3.4.2 Samferdsel 
Sentrale ansvar 
Per 2. tertial er prognosen at aktiviteten i seksjonen holdes innenfor disponible 
budsjettrammer.  
 
Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-transport) 
Rapportering til 2. tertial er basert på statistikk for 1. halvår 2019. De første 
månedene viste sterk kostnadsvekst og vekst i reiseaktivitet, mens veksten har vært 
langt mindre i resten av perioden. Variasjon i utgifter og reiseaktivitet fra kvartal til 
kvartal for ulike brukergrupper gjør det vanskelig å anslå årlig forbruk.  

 
Det er sett på variasjon i hvor stor andel utgifter for 1. halvår utgjør av årlige utgifter 
de siste fire årene. Basert på laveste andel kan det ligge an til et merforbruk på 0,5 
mill. kr, mens en med høyeste andel vil komme ut med et mindreforbruk på  
0,3 mill. kr. På denne bakgrunn foreslås ingen forslag til tiltak. Administrasjonen 
følger utviklingen nøye. 
 
Ordinære brukere har med unntak av årets første måneder hatt en reduksjon i 
reiseaktiviteten sammenliknet med i 2018. Prioriterte brukere og rullestolbrukere står 
for en stadig større andel av netto drosjeutgifter. 
 
Ferjedrift 
Ferjesambandene i Flekkefjord holdes innenfor budsjettrammen med et lite 
mindreforbruk, men vi dekker også utgiftene til sommerkjøring for båtruten til Ny 
Hellesund i Søgne på 0,3 mill. kr, noe som vil gi et mulig merforbruk innenfor ferjedrift 
på 0,2 mill. kr i 2019.  
 
Fylkesvei 
I økonomisk rapport per 1. tertial 2019 vedtok fylkestinget å styrke drifts- og 

vedlikeholdsbudsjettet for fylkesvei med 7 mill. kr. Justert ramme på drifts- og 

vedlikeholdsbudsjettet er 267,9 mill. kr. I 2019 planlegges aktivitet i samsvar med de 

budsjettrammer som er gitt. 

Tilleggsbevilgningen på 7 mill. kr ble fordelt på følgende tjenesteområder/ansvar:  

 5 mill. kr til asfalt og dekkelegging 

 1 mill. kr til veioppmerking  

 1 mill. kr til driftskontrakt vedlikehold   

Asfalt og dekkelegging  
Utføres i henhold til plan.  
 
Veioppmerking  

Budsjettstørrelse på oppmerking er knyttet mot aktiviteten innen asfaltprogrammet. 

Når vi styrker post for asfalt og dekkelegging medfører det også økte kostnader for 

veioppmerking. Tilleggsbevilgningen gjør at det er mulig å få utført mer oppmerking. 

 

Driftskontrakt vedlikehold  

Et viktig tiltak for å bedre flyten i trafikken i forbindelse med omkjøring ved 

oppgradering av Haumyrheitunnelene, er etablering av en passeringslomme i krysset 
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Fv 494 Dvergsnesveien og Fv 496 Sømsveien. Det er avsatt 0,5 mill. kr på årets 

budsjett til tiltaket. 

 

Det legges opp til samarbeidsprosjekt med Byremo videregående skole på Fv 4040 

Kvåle i Hægebostad og Geitskar bru i Åseral, hvor skolen ivaretar forarbeider til 

asfaltering på deler av fylkesveiene i Åseral kommune. Det legges frem en 

orienteringssak om prosjektet i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø den 25. 

september. Det foreslås at det settes av 0,5 mill. kr som belastes ansvar 3420A231 

Driftskontrakt mengde.  

Elektro og strøm  

Forbruk på strøm på vei i perioden januar–juli er høyere enn budsjettert. Hvis forbruk 

og strømpris holder seg på samme nivå vil det bli merforbruk innen dette området. 

Merforbruk per. juli er på 1,6 mill. kr.  

Bruer og ferjekaier  

Utenfor ferjeleiet på Andabeløy er det en grunne på 3,5 meters dyp. Statens 

vegvesen anbefaler en minimumsdybde på 3,7 meter. For å tilrettelegge området for 

en fremtidig elferje, anbefaler fylkesrådmannen at det iverksettes tiltak for å bedre 

dybden utenfor Andabeløy. Budsjett for bruer og ferjekaier på 1,1 mill. kr foreslås 

omdisponert til formålet.   

Ekstraordinære hendelser  

Hittil i 2019 har det vært ordinær drift i alle kontraktene med god fremkommelighet på 

veinettet. Det var i årets første måneder tatt ut noe mindre vintermengder enn i 2018.  

3.4.3 Plan og miljø 
Det er ingen unormale avvik fra budsjettet. Det forventes mindreforbruk på enkelte 
områder ved årets slutt. Mye av dette skyldes etterslep i utbetalinger av tilskudd samt 
ubrukte lønnsmidler.  
 
Seksjonen fikk overført 0,7 mill. kr i tilskuddsmidler fra 2018 til de Historiske byer og 
stedsutvikling til utbetaling av allerede gitte tilsagn. I tillegg er det innvilget nye 
tilskudd på 0,2 mill. kr som forventes utbetalt i løpet av året. Det er også mulig at det 
kan komme inn ytterlige søknader i løpet av året. Det ser ut til at noe av etterslepet 
fra foregående år vil kunne bli redusert, men det ser likevel ut til at det vil kunne bli et 
mindreforbruk ved årets slutt. Noe av mindreforbruket vil være knyttet opp mot gitte 
tilsagn. 
 
3.4.4 Fylkeskonservatoren 
Utover de ansvarsområdene som er kommentert nedenfor forventes det at seksjonen 
går i balanse ved årets slutt. 
 
Kulturarv og bygningsvern 
Til dette ansvaret ligger flere prosjekter med statlige midler fra Riksantikvaren som 
ikke vil bli sluttført inneværende år (KULA, kulturminneplaner i kommunene, 
klimasikring av listeførte kirker og fartøyvern). Et eventuelt merforbruk på disse 
prosjektene, vil bli overført til 2020. Øvrige fylkeskommunale tilskuddsmidler til 
regionale kulturminnevernprosjekt etterstrebes utbetalt i 2019. 
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Bygningsvern, statlige midler 
Dette er tilskuddsmidler som er tildelt eiere av fredede bygninger i privat eie. Flere 
store prosjekter har fått midler de siste årene, men er av ulike årsaker ikke påbegynt. 
Mindreforbruket overføres til 2020 som øremerkede midler. 
 
Arkeologi 
Det har i 2019 vært gjennomført flere større arkeologiske registreringer. Faktura 
sendes etterskuddsvis utover høsten når rapportene er ferdige. I henhold til Veileder 
for arkeologiske registreringer skal de arkeologiske registreringene ikke gå i 
overskudd, men midlene skal brukes på arkeologi. Et eventuelt mindreforbruk ved 
årsslutt overføres til 2020. 
 
3.4.5 Kultur 
Vest-Agder har fått 63,7 mill. kr i spillemidler til idrett i 2019. Aktiviteten går som 
planlagt, og det styres mot balanse ved årsslutt.  
 
3.4.6 Tilskudd til Sørlandets kunstmuseum 
Vest-Agder fylkeskommune har mottatt anmodning om utbetaling av 
investeringstilskudd fra Sørlandets kunstmuseum i forbindelse med oppstart av 
arbeidet med Kunstsiloprosjektet i tråd med Fylkestingets vedtak:  
 
I sak 9/18 (årsavslutningssaken) vedtok Fylkestinget at det skulle avsettes til 
sammen 131 mill. kr av midlene på bufferfond og pensjonsfond til et disposisjonsfond 
for museumsbygg. Disse prosjektene omfatter nytt museumsbygg på Odderøya og 
nytt magasin for Vest-Agder-museet (106 mill. kr), samt Kunstsilo i Kristiansand  
(25 mill. kr).  
 
I henhold til tidligere vedtak, er det nå behov for å gjøre en budsjetteknisk justering 
mellom disposisjonsfond og driftsbudsjett.    
 

3.4.7 Investeringer – fylkesvei 

 
Fylkesutvalget valgte i møte 20. september å ikke anke dommen i Agder 
lagmannsrett knyttet til sluttoppgjør mellom AF NCC–Repstad Anlegg ANS knyttet til 
prosjektet Vågsbygdveien. De økonomiske konsekvensene av tiltaket vil i sin helhet 
bli dekket av avsetninger gjort i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen – fase 
1.  
 
Avsetning i Handlingsprogrammet for fylkesvei pkt. 14 – Oppgradering av tunneler, 
foreslås redusert med 25 mill. kr som følge av forsinket oppstart av oppdrageringen 
av Fv 457 Flekkerøytunnelen. Det har vært nødvendig med ekstra avklaringsbehov 
relatert til redningscontainer, brannventilasjonsberegning og utforming av de tekniske 
byggene. Det forventes at prosjektet starter i begynnelsen av 2020, og dermed vil 
rammen i handlingsprogrammet for 2020 øke tilsvarende.  
 
 

4. Finans og likviditet 
Arbeidet med strategi og reglement for finans- og gjeldsforvaltningen for Agder 
fylkeskommune er igangsatt, og det tas sikte på at finans- og gjeldsreglement 
gjeldende fra 1. januar 2020 kan vedtas av fylkestinget mot slutten av 2019. Nytt 
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reglement for Agder fylkeskommune legger opp at fastrenteandelen skal være 
minimum 20 prosent og maksimalt 50 prosent (lån med rentebinding ett år frem i tid). 
Beregningen av maksimalgrensen er foretatt ved å se på hva som er renteeksponert, 
det vil si netto lånegjeld etter at rentekompensasjon og rentebærende likviditet er 
trukket fra.  
 
Finansreglementene til fylkeskommunene før sammenslåingen legger opp til at 
andelen fastrente skal være på henholdsvis minimum 33,3 prosent for Vest-Agder, 
og minimum 50 prosent for Aust-Agder. 
 
Ut fra dagens lånesituasjon i de to fylkeskommunene, vil andel fastrente være nær 
50 prosent ved sammenslåingen, og dermed være helt i øvre sjikt etter det nye 
finansreglementet. De siste føringene fra Norges bank er at rentekurven har begynt å 
flate ut, noe som kan bety at den flytende renten ikke vil øke like mye som tidligere 
anslått. 
 
Vest-Agder fylkeskommune har fastrentelån (rentebytteavtale) som forfaller i 2019. 
Med dagens reglement, må rentebindingen fornyes før sammenslåingen. Dersom 
fylkeskommunen ikke foretar ny rentebinding i høst, vil andel fastrentelån ligge under 
33,3 prosent, men minimum 20 prosent for Vest-Agder. Dette vil gå noe ut over 
bestemmelsene i dagens finansreglement for Vest-Agder, men vil føre til at den 
samlede rentebindingen for Agder fylkeskommune i 2020 vil være mellom 40 prosent 
og 50 prosent. Dette gir en bedre tilpasning til ny finansstrategi. Fylkesrådmannen 
anbefaler derfor at andelen fastrentelån reduseres. 
 
Bankbeholdning 
Hittil i år har likviditeten vært tilfredsstillende. Per utgangen av august hadde 
fylkeskommunen 302,2 mill. kr på foliokonto. Gjennomsnittlig renteavkastning på 
foliokonto hittil i år er 1,90 prosent (omregnet til årsrente).   
 
Ved inngangen av 2019 var saldo på kapitalkonto 517,6 mill. kr. Saldo på 
kapitalkonto er ved utgangen av august på 522 mill. kr. Det er overført 100 mill. kr fra 
foliokonto til kapitalkonto i 1. tertial. Renteavkastningen på kapitalkonto er til og med 
august måned på 2,05 prosent (omregnet til årsrente). 
 
Plasseringene på kapitalkonto er med oppsigelse på en måned.  
 
Fylkeskommunens solide likviditet er resultat av flere år med mindreforbruk, samt at 
øremerkede midler har en forsinkelse fra de blir mottatt og til de blir anvendt. Ved 
inngangen av 2019 var det overført nær 235 mill. kr i ubenyttede, øremerkede midler. 
Det forventes å være god likviditet for hele året. Likviditeten reduseres alltid ved årets 
slutt.  
 
Finansielle omløpsmidler 
Fylkeskommunen har plassert 100 mill. kr i et høyrentefond hos Handelsbanken. 
Fondet har hittil i år gitt en avkastning på 3,18 prosent de første 8 månedene i år. 
Referanseindeksen ST1X (Oslo børs 3 mnd. statssertifikat) viser i samme periode en 
renteavkastning på 0,68 prosent. Handelsbankens høyrentefond investerer i 
rentebærende papirer tilknyttet det norske rentemarkedet. Fondet investerer i solide 
kredittobligasjoner og ansvarlige lån i solide nordiske banker, og finansinstitusjoner 
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som er etablert i Norge. 
 
Langsiktig gjeld 
Lånenivået har økt med 95 mill. kr fra årsskiftet, og beløper seg til 1 508 mill. kr. Det 
er ikke foretatt nye refinansieringer i 2. tertial.  
 
Andel flytende lån utgjør ved utgangen av august 65,5 prosent og fastrenteavtalene 
utgjør 34,5 prosent. Lånene har vektet kapitalbinding på 1,31 år og rentebindingstid 
på 1,09 år. De lånene som er knyttet til fastrenteavtaler har en vektet løpetid på  
2,94 år. Rentebindingstid brukes ofte for å måle renterisiko. Det er et utrykk for hvor 
følsom kontantstrømmene til lånene er for en endring i markedsrentene. 
Rentebindingstid under ett år, vil ses på som svært sensitive og over fem år som 
svært forutsigbare.  
 
Sammensetningen mellom flytende rente og fastrente er innenfor rammen som er 
definert i fylkeskommunens finansreglement. 
 
Vektet gjennomsnittsrente for den totale gjeldsporteføljen er på 2,05 prosent per 31. 
august 2019, mot 1,98 prosent per 01. januar 2019. Budsjettert rente for 2019 er på 
2,4 prosent. På rentemøtet 15. august besluttet Norges bank å holde styringsrenten 
uendret på 1,25 prosent. Vurderingen var at utsiktene og risikobildet tilsier at neste 
renteøkning på 0,25 prosentpoeng kommer i løpet av høsten. Norges bank la blant 
annet vekt på at oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn. 
Dersom forventningene inntreffer, vil det slå ut på Vest-Agder fylkeskommunes 
rentekostnader på flytende lån og opptak av nye fastrentelån. Rentesensitivitet ved 1 
prosent økning ett år frem i tid, er estimert til å være 9,9 mill. kr (renteøkning) på 
dagens låneportefølje. 
 
I løpet av de neste 12 månedene vil gjeld tilsvarende 780 mill. kr forfalle og må 
refinansieres. For å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre 
låneporteføljen på ulike finansieringskilder, løpetid, beløp og forfall i henhold til 
finansreglementet. Anbud på lån vil bli foretatt via Bergen Capital Management AS, 
og markedet gir fylkeskommunen flere tilbydere å velge mellom. Det oppleves ikke 
som vanskelig å få refinansiert lånene i finansmarkedet.  
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358 

251 
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5. Stabsenheter og fellestjenester 
 
Organisasjonsseksjonen 
Det kan bli noe overskridelse på budsjettet på grunn av økt ressursbruk i forbindelse 
med sammenslåingsprosessen. Dette kommer i tillegg til budsjettsprekk på juridiske 
tjenester og kontingenter, som ble omtalt i rapporten for 1. tertial 2019. 
 
IT-seksjonen 
Fra 2. halvår 2019 ble det i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, overført 
lønnsbudsjett for ni ansatte på IT-seksjonen til IKT Agder, mens lønnsbudsjett for 
fem ansatte ble overført til andre seksjoner internt. Avlevering av arkivmateriale 
skyves ut i tid, da IKAVA ikke har lokaler til å motta dokumentene. Det antas derfor 
at seksjonen vil få et mindreforbruk ved årsslutt på om lag over 3 mill. kr, som bør 
avsettes i årsoppgjøret til bruk i 2020.   
 
Bygg- og innkjøpsseksjonen 
Kostnader knyttet til innleie av ulike midlertidige lokaler for å tilby undervisning mens 
nybygg og rehabilitering av egen bygningsmasse pågår tilstrebes ivaretatt innenfor 
gitt ramme.  
 
Fylkesrådmannen ser utfordringer knyttet til underdekning av husleie, og vil 
fortløpende vurdere omdisponeringer innenfor sentrale fellesansvar for å sikre 
samlet balanse ved årsslutt.  
 
Skilting og ny grafisk profil – Agder fylkeskommune 
Når Agder fylkeskommune etableres 1. januar 2020, innføres nytt felles fylkesvåpen 
i fylkeskommunen. Et viktig bidrag for å gjøre den nye fylkeskommunen synlig er at 
alle bygninger får nye skilt. Eksisterende bygningsskilter med gamle fylkesvåpen fra 
de avviklede fylkeskommunene må erstattes. Samtidig må logoer med gamle 
fylkesvåpen og navn byttes ut på eksisterende fylkeskommunale kjøretøyer, og 
kjøretøyer som overføres fra Statens vegvesen. Samlet er det avsatt 9,9 mill. kr eks. 
mva. til omskilting og omprofilering i Aust- og Vest-Agder. Disse utgiftene er ikke 
innarbeidet i budsjettet til fellesnemnda. Vest-Agders andel av disse utgiftene utgjør 
omlag 5 mill. kr eks. mva., og vil måtte dekkes av avsatte felles IT-prosjektmidler for 
sammenslåingen (ORG 3625).   
 
 
 
 
Kristiansand, 20. september 2019 
 
 
 
 
Kristin Tofte Andresen 
fylkesrådmann 
        Lise Solgaard 
        økonomisjef 
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Vedlegg 1 
 
Søgne videregående skole – nye praksisarealer på Søgnetunet 
Søgne videregående skole har hatt en lang tidsreise fra det første vedtaket om 
byggestart til prosjektet har anledning til å inngå kontrakt med en entreprenør for så å 
starte prosjektering og utbygging.  
 

Politiske vedtak:  

 

Dato Vedtak / informasjon 

26.04.2016 ‒ 
fylkesting 

Vedtak: Ny videregående skole på Tangvall bygges i ett 
byggetrinn. Skal være ferdig når elevtallsvekst krever det.  

02.10.2016 – 
Hovedutvalg 
kultur og 
utdanning 

Vedtak: Innhold i tilbudsstruktur innen naturbruk på 
Søgnetunet. Skolen skal ha husdyrhold i mindre skala. Vedtak 
om formelt samarbeid med utveksling/utplassering mellom 
Søgne og Tvedestrand videregående skole. 

13.12.2016 – 
fylkesting 

Vedtak: Samlokalisering av ungdomsskole og videregående 
skole på Tangvall. Modell: "Felles ryggrad" med felles 
idrettsanlegg, auditorium, lokalisering av elevtjenester, 
avdeling for spesialundervisning, driftsfunksjon og 
kantinekjøkken 

13.12.2016 – 
Vedtak om ett 
Agder.  

Vedtak: Styrking av landbruksutdanningen ved Tvedestrand og 
Åmli videregående skole. Det må være en naturlig 
arbeidsdeling mellom tilbudene ved Holt og Søgne. Dette er i 
tråd med føringene i "En ny region Agder", der det fremheves 
at det forpliktende samarbeidet mellom naturbruksskolene kan 
gi et bedre og bredere totaltilbud for grønn utdanning i 
Agderfylkene. 

20.06.2017 ‒ 
fylkesting 

Vedtak: Rom- og funksjonsprogram for praksisarealer på 
Søgnetunet 

12.12.2017 – 
fylkesting 

Vedtak: Skisseprosjekt for praksisarealer for naturbruk på 
Søgnetunet datert 03.11.2017. Godkjennes innenfor rammen 
på 47,2 mill. kr inkl. mva. Byggearbeidene ferdigstilles i 
hovedsak til skolestart 2018 og avsluttes senest innen 
utgangen av 2019. 

2. april 2019 – 
hovedutvalg 
kultur og 
utdanning 

Informasjon til HKU ved utdanningssjefen 

24. april 2019 – 
hovedutvalg 
kultur og 
utdanning 

Informasjon til HKU ved utdanningssjef og prosjektleder på 
Søgnetunet praksisarealer 

04. juni 2019 – 
fylkesting 

Vedtak: Overføring av mindreforbruk fra 2018, hvor 30 mill. kr 
avsettes til investeringer i skoleprosjektene på Søgnetunet og 
Kvadraturen vgs.  



35/19 Orientering om 2. tertialrapport 2019 - 19/15871-1 Orientering om 2. tertialrapport 2019 : Økonomisk rapport per 2. tertial 2019 - VAF

 15 

Prosjektets prioriteringer og utvikling 
Prosjektet har hatt mange runder med diskusjoner både med brukere, bransje, 
utdanningsavdelingen og elever.  
 
Byggeprosessen har gjort noe med de ansattes holdning over tid. Det styrker skolens 
egenart og utvikler skolen i riktig retning. Vedtaket i desember 2016 viser at det skal 
være en naturlig arbeidsdeling mellom Holt og Søgne. Det opplever prosjektet at en 
har lyktes med. Holt skal bli best på landbruksutdanning, og Søgne jobber i større 
grad i retning det grønne og hest.  
 
I den sammenheng må dyr brukes aktivt inn mot det grønne. Løsningene som er 
valgt og som er optimaliserte, gir trolig utslag i reduserte driftskostnader på sikt. 
Elevenes og de driftsansattes arbeidstid kan optimaliseres i større grad.   
 

Periode Aktivitet 

April 2018 Oppstart ombygging av traktorgarasje til lager, verksted og 
undervisning. Utføres av Tangen vgs 

August / 
september 2018 

Riving av gamle undervisningsbygg på byggetomta 

Oktober 2018 Oppstart av bygging av gårdshus – ved hjelp av Tangen vgs. 

Januar 2019 Oppstart rivning av gartneri på eksisterende tomt og omlegging 
av vann og elektrisitet i området.  

Januar 2019 Utlysning og forhandlinger av totalentreprise – gårdstun ved 
Søgne videregående skole 

Januar ‒ mars 
2019 

Optimalisering av gårdstun og løsninger for å møte markedets 
prisnivå og fremtidens utfordringer. Optimaliseringen kuttet 
investeringskostnad i størrelsesorden 4 mill. kr 

Mars 2019 Avlysning av konkurranse – med bakgrunn i avvik mellom 
tildelt økonomisk ramme og innkomne priser 

April 2019 Ny konkurranse med revidert løsning utlyst  

Mai 2019 Etablering av dyrket areal hvor gartneriet stod. Økologisk 
matjord ble flyttet fra byggetomt til nydyrket jorde.  

Juni 2019 Forhandlinger med tilbydere om løsninger. Avdekket et behov 
for høyere økonomisk ramme for realisering. Forhandlinger har 
optimalisert løsninger tilsvarende 2 mill. kr.  

August 2019 Styringsgruppe – bestående av utdanningssjef, rådmann, 
økonomisjef og eiendomssjef ‒ gir klarsignal for å inngå 
kontrakt 

September 2019 Kontrakt inngått med PK entreprenør 

 
Elevene ved Søgne videregående er hovedsakelig ungdom som går videre til høyere 
utdanning. Prosjektet tror og mener at den løsningen som nå er skissert, gir elevene 
god kunnskap slik at de blir gode forvaltere, påvirkere og driftere av mange ulike 
grønne næringer fremover. Slik kan fremtidens arbeidstakere påvirkes.   
 

Økonomiske forhold 
Fylkestinget vedtok i desember 2017 at prosjektet skulle realiseres innenfor rammen 
på 47,2 mill. kr inkl. mva. og prosjekteringsarbeidet ble igangsatt. I november 2018 
mottok byggherren tre tilbud på bygging av alle bygg relatert hest og storfe. 
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Påfølgende forhandlinger viste at det ikke var mulig å komme ned på et prisnivå som 
var forenlig med kalkylen, av den grunn ble konkurransen avlyst. Alle funksjoner ble 
gjennomgått på nytt hvilket blant annet resulterte å endre fra melk- til kjøttproduksjon. 
Dette gav en positiv effekt både på investeringsbehovet og selve driftskostnadene 
relatert til fjøs. Videre ble kjøp av ekstern prosjektledelse stoppet og avdelingsleder 
Linda Rabbe Haugen overtok som prosjektleder. 
 
Til tross for flere kostnadsreduserende grep og ny gjennomgang av alle 
priselementer, er det ikke mulig å gjennomføre prosjektet innenfor gjeldende 
prosjektramme. Etter avsluttede kontraktsforhandlinger i sommer meldte 
prosjektleder behov for å styrke prosjektrammen med 25 mill. kr. Av dette er det satt 
av en margin på 6 mill. kr som plan- og byggekomitéen vil tilstrebe å tilbakeføre ved 
prosjektets slutt. I tillegg har prosjektet vurdert gjenstående økonomisk risiko (hvis 
alle usikkerhetsfaktorer skulle gå i prosjektets disfavør) til 2,8 mill. kr. Fra 2015 til 
01.09.19 er det påløpt 18,8 mill. kr i kostnader inkl. mva. Disse er tatt hensyn til i ny 
prosjektramme. Ferdigstillelse av prosjektet er skolestart 2020. 
 
Det anbefales å øke prosjektrammen til 75 mill. kr. inkl. mva. 
 
Søgne 10.9.19 
 
 
Linda Rabbe Haugen 
Prosjektleder 
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Vedlegg 2 
 
Kvadraturen videregående skole – Klima- og miljøtiltak – Bygg A og B 
 
Etter fylkestingets behandling av sak 42/18 i juni 2018, er det gjennomført 
prosjektering og detaljering i forbindelse med den planlagte oppgraderingen av 
inneklimaet ved Kvadraturen skolesenter.  
 
Prosjektets hovedmålsetning er å bedre inneklimaet i blokk A og B ved å montere 
flere nye ventilasjonsanlegg. Dette har resultert i at alle tekniske anlegg blir påvirket 
og må skiftes, i tillegg til en del rene bygningselementer. Prosjektet omfatter også en 
oppgradert avdeling for hverdagslivstrening (HT) i dagens administrasjonslokaler slik 
at lokalene i Kronprinsensgate og på Hellemyr kan fraflyttes. Følgelig er en ny 
administrasjonsavdeling også etablert.  
 
I løpet av høsten 2018 og vinteren 2019 har store deler av elevene i A- og B-blokka 
blitt flyttet til midlertidige lokaler, og det leies omtrent 2 750 m2. I tillegg er det 
etablert brakkeløsninger for å sørge for tilstrekkelig antall lærerarbeidsplasser.  
Prosjekteringen har tatt lengre tid enn forventet og tydeliggjort behov for flere og mer 
omfattende tiltak enn opprinnelig lagt til grunn.  
 
Politiske vedtak 
Inneklimaforholdene og oppgradering av de tekniske anleggene ved Kvadraturen 
skolesenter har tidligere vært behandlet i følgende saker i fylkestinget: 

 sak 10/16, april 2016, skolebruksplan, vedtak om at blokk A og B skal 
oppgraderes i tråd med pålegg fra Arbeidstilsynet. 

 sak 57/16, desember 2016, ny behandling av skolebruksplanen med flere 
alternativer for skolen, vedtak som i sak over. 

 sak 42/18, juni 2018, prosjektrammen økes til 93 mill. kr inkl. mva. 
 
Fremdrift 
Prosjektet er forsinket, flere forhold har bidratt til dette: 

 Anbudet skulle vært sendt ut før påske 2019, med påfølgende byggefase frem 

til ca. påske 2020. På grunn av mer omfattende prosjektering måtte anbudet 

utsettes med dertil forsinket oppstart av byggearbeidene. 

 Etter kontraktsinngåelse med entreprenør påpekes det at byggherren må 

utføre ytterligere detaljprosjektering for at byggearbeidene skal kunne starte. 

Dette gir grunnlag for en fristforlengelse og kostnadsøkning. 

 Ytterligere tverrfaglige beslutninger måtte foretas av de prosjekterende. 

Tegningsgrunnlaget måtte revideres noe som resulterte i økte kostnader og 

endret fremdrift. 

Til tross for utfordringene i prosjektet vil ferdigstillelse skje før skolestart 2020. 
 
Økonomiske forhold 
Prosjektet blir utført som en generalentreprise (VAF som byggherre er ansvarlig for 
prosjekteringen). På grunn av ufullstendig prosjektering er kostnadsoverslagene og 
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fremdriftsplanene revidert flere ganger. Fra 2015 til 01.09.19 er det påløpt 34,4 mill. 
kr inkl. mva. Disse er tatt hensyn til i nevnte prosjektrammer.  
 
Prosjektet er komplisert. Et gammelt bygg på mer enn 7 000 m2 skal renoveres 
samtidig som det foregår undervisning. Dette byr på mange tekniske utfordringer og 
overraskelser. Prosjekterings- og kalkulasjonsarbeid er utfordrende. Når fremdriften i 
tillegg endres er også dette noe som får kostnadsmessige konsekvenser. I sum 
medfører nevnte forhold at prosjektrammen må økes. 
 

 Fylkestinget vedtok i juni 2018 en prosjektramme på 93 mill. kr (FT42/18). 

 Kostnadsanslag ble revidert juni 2019. Flere opsjoner viste seg etter hvert å være 

helt nødvendige og måtte legges inn. Ny budsjettert prosjektramme: 110,4 mill. kr. 

 Kostnadsanslag ble på nytt revidert i september 2019. Dette fordi flere 

opsjonspriser var kalkulert for lavt. Ny prosjektramme 116,9 mill. kr. 

 Det ble også utført en risikoanalyse som viste at det var ytterligere behov for å 

styrke prosjektrammen.  

Forslag til ny prosjektramme er 135 mill. kr. Herav 5 mill. kr til forventede tillegg og en 
sikkerhetsmargin på 5 mill. kr.  
 
 
Kristiansand, 20. september 2019 
 
 
Terje Pettersen 
Prosjektleder 
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Arkivsak-dok. 15/03664-69 
Saksbehandler Kenneth Andresen 

 
Saksgang Møtedato Saknr 
Fylkesutvalget 20.09.2019            

 
 
 

   
 
 

DOM I SAK OM VÅGSBYGDVEIEN - OPPFØLGING 

 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
Vest-Agder fylkeskommune anker ikke dommen i Agder lagmannsrett avsagt 
11.09.19, om sluttoppgjøret mellom AF NCC – Repstad Anlegg ANS og Vest-Agder 
fylkeskommune. 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1: Dom i Agder lagmannsrett 
Vedlegg 2: Notat fra Advokatfirmaet Grette AS 
Vedlegg 3: Saksfremlegg om dom i Agder tingrett 
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Saksopplysninger 
Den 12. juli 2017 avsa Kristiansand tingrett dom i saken mellom AF NCC-Repstad 
Anlegg ANS og Vest-Agder fylkeskommune. Fylkesutvalget i Vest-Agder 
fylkeskommune vedtok, mot en stemme fra FrP, å anke denne dommen til Agder 
lagmannsrett (se vedlegg 3). 
 
Ankesaken ble ført for retten våren 2019. Den 11. september 2019 mottok partene 
følgende domsslutning fra Agder lagmannsrett: 
 

1. Vest-Agder fylkeskommune dømmes til å betale AF NCC-Repstad Anlegg 
ANS 84 469 261 – 
åttifiremillionerfirehundreogsekstinitusentohundreogsekstien – kroner inkl. 
mva. innen 2 – to – uker fra forkynnelse av denne dom.  I tillegg kommer 
renter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum av 11 048 
422 – ellevemillionerførtiåttetusenfirehundreogtjueto – kroner inkl. mva. regnet 
fra 1. desember 2014 og frem til betaling skjer og av 73 420 839 – 
syttitremillionerfirehundreogtjuetusenåttehundreogtrettini – kroner inkl. mva. 
regnet fra 1. august 2014 og frem til betaling skjer.  

  
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Vest-Agder fylkeskommune til AF 

NCC Repstad Anlegg ANS 3 518 548 – 
tremillionerfemhundreogattentusenfemhundreogførtiåtte – kroner innen 2 – to 
– uker fra forkynnelse av denne dom.    

  
3. Vest-Agder fylkeskommune betaler omkostningene til fagkyndige 

meddommere i lagmannsretten. Beløpet fastsettes i en egen avgjørelse.   
  

4. Hver av partene bærer egne sakskostnader for tingretten. Utgifter til 
fagkyndige meddommere for tingretten deles likt med en halvpart på hver.   

 
Se vedlegg 2 for å lese hele dommen. 
 
Advokatfirmaet Grette AS, som er advokat for fylkeskommunen i denne saken, har 
utarbeidet et notat der dommen vurderes (se vedlegg 2). I notatet fremkommer det at 
lagmannsretten tilkjenner entreprenøren kr 67 57 409, inkl. tillegg for lønns- og 
prisstigning, ekskl. mva. og ekskl. forsinkelsesrenter. Med tillegg for mva. utgjør 
tilkjent beløp totalt kr 84 469 261. Med tillegg av renter pr. 17. september 2019 på kr 
37 699 396 utgjør tilkjent beløp totalt ca. kr 122 millioner.  Netto endring fra tingretten 
er knappe 5 mill. kr i Vest-Agder fylkeskommunes disfavør. 
  
 

Vurderinger 
I saken der det Vest-Agder fylkeskommune besluttet å anke dommen til 
lagmannsretten står følgende:  
 
En anke kan lede til at fylkeskommunen frifinnes fullstendig eller at entreprenøren gis 
medhold fullt ut, eller en mellomløsning. I følge fylkeskommunens advokat er det 
sannsynlig at ingen av partene får fullt medhold. 
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Det var med andre ord en risiko for å måtte utbetale mer som et resultat av anken. Ut 
fra en totalvurdering anbefalte fylkesrådmannen den gang å anke saken til 
lagmannsretten.  
 
Fylkesrådmannen har hele tiden hatt som mål at AF NCC – Repstad anlegg AS 
skulle få et oppgjør som de rettmessig hadde krav på. Slik saken står nå mener 
fylkesrådmannen at dette med stor sannsynlig er oppnådd, og at det var nødvendig å 
ha disse to rundene i rettssystemet for å få en slik avklaring.  
 
Fylkesrådmannen foreslår at Vest-Agder fylkeskommune aksepterer dommen fra 
lagmannsretten og at gjenstående utbetalinger gjennomføres i henhold til 
domsslutningen (se siste side i vedlegg 1). 
 
 

Økonomiske konsekvenser 
Gjenstående utbetalinger foretas i henhold til domsslutningen i Agder Lagmannsrett  
 
Midlene dekkes i sin helhet av Samferdselspakke for kristiansandsregionen – fase 1. 

 
 
 
 
Kristiansand, 18. september 2019 
 
Kristin Tofte Andresen 
fylkesrådmann 
        Kenneth Andresen 
   regionalsjef 
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Arkivsak-dok. 19/00002 
Arkivkode  
Saksbehandler Dag Ole Teigen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.09.2019 45/19 

 
 
 
Sammensetning av kontrollutvalget i Agder fylkeskommune 
 

 
Fellesnemnda har behandlet saken i møte 20.09.2019 sak 45/19 
 
Møtebehandling 
Torunn Ostad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Leder av kontrollutvalget velges blant fylkestingets medlemmer. 
 
Votering 
Innstillingen med Ostads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget i nye Agder fylkeskommune skal ha fem medlemmer. 
2. Ett av medlemmene velges blant fylkestingets medlemmer. 
3. Leder av kontrollutvalget velges blant fylkestingets medlemmer. 
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1288210-v1 
 

 
Dato 
18. september 2019 
 
Til: 
Vest-Agder fylkeskommune 
v/Terje Damman, Tore 
Askildsen, Vidar Ose og 
Kenneth Andresen 
Statens vegvesen Region sør 
v/Stig Berg-Thomassen 
 
Fra: 
Advokatfirmaet Grette AS 
 
Ansvarlig partner: 
Jørgen Aardalsbakke 
 
Medarbeidere: 
Jørgen Aardalsbakke, 
Solfrid Aga 
 
 
Dokumentet kan unntas 
offentlighet, jf. offentleglova  
§ 18 

Fv. 456 Kolsdalen – Lumberkrysset –  
Dom fra Agder lagmannsrett 

1 Innledning 
Den 11. september 2019 avsa Agder lagmannsrett dom i saken mellom AF NCC-
Repstad Anlegg ANS og Vest-Agder fylkeskommune. Dommen har følgende 
domsslutning: 
 

1. Vest-Agder fylkeskommune dømmes til å betale AF NCC-Repstad 
Anlegg ANS 84 469 261 – 
åttifiremillionerfirehundreogsekstinitusentohundreogsekstien – kroner inkl. 
mva. innen 2 – to – uker fra forkynnelse av denne dom. I tillegg kommer 
renter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum av 11 
048 422 – ellevemillionerførtiåttetusenfirehundreogtjueto – kroner inkl. 
mva. regnet fra 1. desember 2014 og frem til betaling skjer og av 73 420 
839 – syttitremillionerfirehundreogtjuetusenåttehundreogtrettini – kroner 
inkl. mva. regnet fra 1. august 2014 og frem til betaling skjer.  
 
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Vest-Agder fylkeskommune 
til AF-NCC Repstad Anlegg ANS 3 518 548 – 
tremillionerfemhundreogattentusenfemhundreogførtiåtte – kroner innen 2 
– to – uker fra forkynnelse av denne dom.  
 
3. Vest-Agder fylkeskommune betaler omkostningene til fagkyndige 
meddommere i lagmannsretten. Beløpet fastsettes i en egen avgjørelse.  
 
4. Hver av partene bærer egne sakskostnader for tingretten. Utgifter til 
fagkyndige meddommere for tingretten deles likt med en halvpart på hver.  

 
Lagmannsretten tilkjenner entreprenøren om lag kr 67 57 409, inkl. tillegg for 
lønns- og prisstigning, ekskl. mva. og ekskl. forsinkelsesrenter, totalt kr 84 469 
261 inkl. mva. Med tillegg av renter pr. 17. september 2019 på kr 37 699 396 
utgjør tilkjent beløp totalt ca. kr 122 millioner.  
 
Dette innebærer at entreprenøren har fått medhold i om lag 41 % av kravet sitt. 
Lagmannsretten har dermed langt på vei gitt fylkeskommunen medhold i en rekke 
anførsler, men det tilkommer altså entreprenøren et vesentlig pengekrav.  
 
Netto forskyvning fra tingretten er knappe kr 5 millioner i fylkeskommunens 
disfavør. Sånn sett kan man si at ankeforhandlingen ikke har bragt så mye for 
noen av partene. En konsekvens av ankeforhandlingen er imidlertid at beløpet for 
forsinkelsesrenter blir høyere. 
 
I det følgende gis en oppsummering av dommen, og en kort kommentar til et 
utvalg av enkeltkravene og dommens prinsipielle sider.  
 
Vi anbefaler at Vest-Agder ikke bør anke dommen. 
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2 Oversikt over entreprenørens krav  
I sluttoppgjøret var entreprenørens krav på kr 199 393 140. Dette beløpet ble etter forhandlinger mellom 
partene nedjustert til kr 184 629 391,64 i stevningen. Videre var det en del krav som løste seg gjennom 
forhandlinger mellom partene i perioden fra tingrettens dom og behandling i lagmannsretten.  
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen av entreprenørens krav gjennom saksforløpet, og viser også at 
domsresultatet både i tingretten og lagmannsretten har gitt uttelling for fylkeskommunen: 
 

Entreprenørens krav NOK ekskl. mva. 
Sluttoppgjøret 199 393 140 
Stevningen 184 629 391,64 
For tingretten 174 585 549 
I avledet anke 166 728 262 
For lagmannsretten 154 838 342 

3 Oversikt over lagmannsrettens utfall i saken 
Nedenfor følger en tabell med oppdatert talloppstilling. Det er inntatt en forklaring til de enkelte tall under 
tabellen:  
 

Tingretten Lagmannsretten
Krav ekskl. mva.  174 585 549 154 838 342
Tilkjent ekskl. mva. inkl. LPS  62 828 249 67 575 409
Tilkjent ekskl. mva. inkl. LPS og renter 79 362 249* (ikke oppgitt)
Tilkjent inkl. mva.  (ikke oppgitt) 84 469 261**
Tilkjent renter*** (16 534 000)* 37 592 363 

(jf. beregning nedenfor)
Tilkjent total inkl. mva. inkl. renter (ikke oppgitt) 122 061 624
Tilkjent sakskostnader 0 3 518 548
Tilkjent utgifter til fagkyndige meddommere (halvparten av beløpet – 

ca. 1 mill.)
(egen avgjørelse)

*Merk: Tingrettens resultatet på om lag 79,3 mill. kroner er oppgitt ekskl. mva., men inkl. LPS på kr 2 924 
266 og forsinkelsesrenter på kr 16 534 000 (beregnet fra 1. august 2014 til 1. august 2017 av et beløp på 
ca. 62 mill. kroner). 
 
**Lagmannsrettens resultat på om lag 84,5 mill. kroner er oppgitt inkl. LPS på kr 2 948 367, men ikke 
forsinkelsesrenter som kommer i tillegg til beløpet på kr 84,5 mill. kroner. Se beregning i tabellen nedenfor. 
I tillegg kommer motpartens og egne sakskostnader og utgifter til fagkyndige meddommere for 
lagmannsretten. Når det gjelder sakskostnader for tingretten, bærer hver av partene egne sakskostnader 
for tingretten. Utgifter til fagkyndige meddommere i tingretten deles likt mellom partene med en halvpart på 
hver.    
 
***Beregning av forsinkelsesrenter etter lagmannsrettens dom blir slik: 

 Beløp
Kontraktarbeider ekskl. mva. 8 838 738
Kontraktsarbeider inkl. mva. 11 048 422
Renter kontraktsarbeider 
(01.12.2014 – pr. 18.09.2019) 

4 626 073

Endringsarbeider ekskl. mva. 58 736 671
Endringsarbeider inkl. mva. 73 420 839
Renter endringsarbeider 
(01.08.2014 – pr. 18.09.2019) 

33 073 323

Totalt rentekrav pr. 18.09.2019 37 699 396
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4 Oppsummering: Vurdering av dommen og anbefaling vedrørende anke 
4.1 Overordnet  
Lagmannsretten har langt på vei opprettholdt situasjonen fra tingretten på flere av kravene. 
Fylkeskommunen har imidlertid vunnet frem med sitt syn på enkelte av kravene, men lagmannsretten 
fastholder likevel de samme summene for flere av kravene som tingretten. Lagmannsretten gjør i liten grad 
en selvstendig vurdering av utmålingen for de enkelte kravene.  
 
Videre kan det se ut som at lagmannsretten legger til grunn et strengt krav til hvor klart et 
konkurransegrunnlag skal være, og således skjerper tingrettens vurdering. Lagmannsretten viser til en 
nyere Høyesterettsdom avsagt 2. mai 2019 (HR-2019-830-A, Sveen-dommen), hvor Høyesterett uttalte at 
"det må oppstilles strenge krav til klarheten i grunnlaget". Sveen-dommen innebærer en skjerpelse av 
kravet til klarhet. Fra å være mer byggherrevennlig gjennom Rt. 2012 s. 1729 (Stedjebergtunnelen) har 
kravet til klarhet blitt mer entreprenørvennlig gjennom Sveen-dommen.   
 
At lagmannsretten legger til grunn et strengt krav til klarhet medfører at entreprenøren får gehør for blant 
annet at ukjente forhold i grunnen overstiger det entreprenøren kunne forutsette ut fra 
konkurransegrunnlaget. I tillegg får entreprenøren gehør i at entreprenøren ikke hadde 
prosjekteringsansvaret for den midlertidige trafikkavviklingen. 
 
Fylkeskommunen har fått et bedre resultat enn tingretten i vurderingen av VOE 1003 (steinavtalen), VOE 
926, VOE 1162 og prosess 81.6321.  
 
Når det gjelder VOE 1003 (steinavtalen) får entreprenøren tilkjent kr 5 442 621, noe som er kr 771 504 
lavere enn i tingretten. Fylkeskommunen får ikke gehør i at steinavtalen innebar at entreprenøren kunne 
fritt disponere over eventuelle overskuddsmasser. Lagmannsretten legger samme forståelse av 
steinavtalen som tingretten la til grunn. Ved beregningen av masseunderskuddet i prosjektet legger 
lagmannsretten fylkeskommunens beregning til grunn, og gir fylkeskommunen medhold i at 
underprosessene 32.121, 32.13 og 32.14 er inkludert prosess 32.11 og skal ikke medtas en gang til. 
Lagmannsretten kommer imidlertid frem til et masseunderskudd på 44 740 m3.   
 
Når det gjelder VOE 1162 (Manglende arbeidsgrunnlag for VA og kabler i Fiskådalen) får entreprenøren 
tilkjent 2 mill. kroner av et krav på totalt 14 mill. kroner. Dette er et betydelig lavere beløp enn i tingretten, 
hvor entreprenøren fikk tilkjent 7 mill. kroner. Lagmannsretten uttaler at entreprenørens beregning av kravet 
etter 1. september 2011 er sjablongmessig beregnet, noe som ikke sannsynliggjør de faktiske merutgiftene 
for denne perioden. Lagmannsretten viser her til en nyere Høyesterettsdom avsagt 26. juni 2019 (HR-2019-
1225-A), hvor Høyesterett fastslår at kompensasjonen ikke kan beregnes ovenfra og ned.  
 
Vi finner grunn til å fremheve lagmannsrettens vurdering av sakens største enkeltkrav, VOE 1355 
(fremdriftssaken), hvor lagmannsretten tilkjenner entreprenøren kr 11 546 438 av et krav på totalt kr 59 800 
622. Lagmannsrettens beløp er riktignok et høyere beløp enn tingretten, men i lagmannsrettens beløp er 
det også medtatt et beløp på kr 587 575 for akseptert fristforlengelse fra 1. juni til 18. juni 2014. Dette 
beløpet er allerede akseptert og utbetalt og skal dermed komme til fradrag.  
 
Som nevnt var kravet på kr 59 800 622. Under ankeforhandlingen fremhevet entreprenøren at kravet 
egentlig utgjorde om lag 63 mill. kroner. Basert på formelen utgjorde kravet subsidiært kr 11 546 438 for 
perioden fra 12.12.2013 – 18.06.2014.  
 
Lagmannsretten gir entreprenøren gehør for at entreprenøren ville vært ferdig til overlevering 12. desember 
2013 slik det fremgikk av entreprenørens opprinnelige hovedfremdriftsplan av 30. juni 2010, altså om lag 
et halvt år før kontraktens sluttfrist. Lagmannsretten legger til grunn at gjenstående såarbeider ikke ville gitt 
byggherren grunn til å nekte overtakelse. Lagmannsretten uttaler at "[d]en aktuelle kontraktsbestemmelsen 
[i kontraktens kapittel D2 punkt 13 b] kunne og burde vært utformet klarere", og at "[uk]larhet i 
kontraktsgrunnlagets spesielle bestemmelser må gå ut over byggherren". Lagmannsretten legger til grunn 
at "opprinnelig byggetid i formelen må forstås som det tidspunkt prosjektet ville vært ferdigstilt dersom man 
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tenker byggherreforholdene borte, og ikke kontraktens ferdigstillelsestidspunkt". Lagmannsretten uttaler 
videre at "[h]adde t1 [dvs. opprinnelig byggetid] alltid vært kontraktens ferdigstillelsesdato hadde det vært 
naturlig og enkelt å vise til denne i bestemmelsen". Lagmannsretten gir dermed kontraktens formel for 
regulering av rigg i forlenget byggetid anvendelse innenfor avtalt byggetid. Etter vår vurdering er 
lagmannsrettens vurdering feil på dette punkt. 
  
Fylkeskommunen fikk gehør for at entreprenøren ikke har krav på dekning av kostnader for forsering, heller 
ikke merutgifter for plunder og heft. Lagmannsretten kommer til – på lik linje som tingrettens flertall – at 
slike krav er andre og nye krav som det ikke er varslet om og som heller ikke er sannsynliggjort. 
Lagmannsretten uttaler at "kravet [om plunder og heft] fremstår … som et oppkonstruert krav som 
konsekvens av uenigheten om formelens anvendelsesområde". 
 
I tillegg til ovennevnte krav finner vi grunn til å nevne VOE 900 (15 %-terskelen). Denne saken har betydning 
for alle prosjekter hvor NS-standardene ligger til grunn som kontraktsbestemmelser. Dette gjelder således 
stort sett de fleste entreprisekontrakter i Norge. Entreprenøren gis medhold og tilkjennes kr 4 654 064, noe 
som er et høyere beløp enn tingretten. At entreprenøren får medhold skyldes primært at lagmannsretten 
legger til grunn at partene er enig i at det var utført tilleggsarbeid til kontraktens priser, til avtalt fastpris og 
etter regning for mer enn 15 %-terskelen. Lagmannsretten har ikke tatt stilling til spørsmålet om hva som 
skal medtas i beregningen av 15 %-terskelen. Lagmannsretten peker på – i lik linje som tingretten – at "når 
entreprenøren kunne nekte å utføre tilleggsarbeidene så må de heller ikke utføre dem til kontraktens priser 
hvis de aksepterer å utføre dem". Fylkeskommunen gis gehør for at utgangspunktet for prisingen må være 
forhandlinger mellom partene, men retten uttaler samtidig at byggherren avvist slike forhandlinger med 
henvisning til at 15 %-terskelen ikke var overskredet; "[i] en slik situasjon mener lagmannsretten at 
entreprenøren kan fastsette prisene så lenge disse ikke overstiger gjengs pris". Lagmannsretten legger 
uavkortet til grunn entreprenørens påslag på 25 % og uttaler at dette ikke overstiger gjengs pris.  
 
4.2 Konsekvenser av at dommen ankes eller ikke ankes 
Fylkeskommunen har to alternativer: 
 
i) Ikke anke dommen 
Dommen fra Agder lagmannsrett blir da rettskraftig, og fylkeskommunen må betale til entreprenøren i tråd 
med domsresultatet.  
 
ii) Anke dommen 
Dersom dommen ankes, helt eller delvis, vil de deler av dommen som omfattes av anken bli gjenstand for 
en ny vurdering fra Høyesterett.  
 
Høyesterett settes med fem juridiske dommere. I prinsippet kan en anke lede til at fylkeskommunen frifinnes 
fullstendig eller at entreprenøren gis medhold fullt ut, eller en mellomløsning.  
 
Vår anbefaling fremkommer under punkt 4.4 like nedenfor. 
 
For ordens skyld presiseres at entreprenøren (arbeidsfellesskapet) på sin side kan beslutte å anke 
lagmannsrettens dom, uavhengig av fylkeskommunens beslutning. Vi antar at entreprenøren ikke vil anke 
dommen. 
 
Det må ved fylkeskommunens vurdering av om dommen skal ankes eller ikke, tas i betraktning ressursbruk 
ved en forestående ankeforhandling, både advokatkostnader og interne kostnader hos Statens vegvesen 
og fylkeskommunen. Avhengig av hvor store deler av saken som samlet sett ankes av fylkeskommunen og 
motparten, vil både tidsbruk i Høyesterett og sakskostnadene ved å gjennomføre ankeforhandling kunne 
bli høye, selv om de ikke vil bli i samme størrelsesorden som for verken ankeforhandling i lagmannsretten 
eller hovedforhandlingen i tingretten. I lagmannsretten gikk ankeforhandlingen over syv uker, og partene 
hadde kostnadsoppgaver i størrelsesorden 3,5 – 5 mill. kroner (i tingretten: 5 mill. kroner). 
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4.3 Vår anbefaling: Ikke anke dommen 
Som nevnt over er det vår vurdering at en anke til Høyesterett trolig ikke vil slippe inn til behandling i 
Høyesterett. Det er blitt sluppet inn fire saker som alle gjelder krav til klarhet i konkurransegrunnlag. Selv 
om det er flere juridiske problemstillinger som kunne vært av interesse å få prøvd i Høyesterett, herunder 
blant annet bruk av formelen for beregning av merutgifter ved forsinkelse og 15 %-regelen for 
tilleggsarbeider, er det nok ikke av tilstrekkelig prinsipiell betydning til at Høyesteretts ankeutvalg vil tillate 
at en anke over avgjørelsen fremmes for Høyesterett.  
 
Dersom man skulle ha vurdert at dommen ankes burde dette vært for de deler av dommen hvor 
lagmannsretten legger til grunn en forståelse som kan ha negativ betydning for senere saker eller som er 
av prinsipiell interesse, herunder bruk av formelen og 15 %-regelen. Selv om lagmannsrettens vurderinger 
mht. formelbruk og entreprenørens opprinnelige fremdriftsplan i den såkalte fremdriftssaken inneholder 
etter vår vurdering prinsipielle feil som burde korrigeres, benytter ikke Statens vegvesen lenger formelen i 
sine byggekontrakter slik at utfallet ikke vil ha en negativ betydning for senere saker eller er av prinsipiell 
interesse. Det vises for øvrig til vår gjennomgang av det aktuelle kravet ovenfor. 
 
Det er vår juridiske vurdering at fylkeskommunen ikke bør anke dommen. 
 
Anbefaling: Vi anbefaler Vest-Agder fylkeskommunen at dommen ikke ankes. 
 
Den eller de deler av lagmannsrettens dom som verken ankes av fylkeskommunen eller motparten, vil bli 
rettskraftig avgjort ved ankefristens utløp. Rettskraftige avgjørelser er endelige og utgjør sivilt 
tvangsgrunnlag. Videre vil en rettskraftig dom ha større rettskildemessig vekt enn en dom som blir anket, 
også dersom saken blir forlikt før Høyesteretts behandling.  
 
 
 
 

*** 
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Arkivsak-dok. 19/15840-3 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 15.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Felles selskapskontroll i Ferde AS og Skyttel AS 

 

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

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra kontrollutvalgene i Hordaland fylkeskommune og Sogn 

og Fjordane fylkeskommune om å delta i en felles selskapskontroll av Ferde As og Skyttel AS. Begge 

kontrollutvalget har vedtatt følgende vedtak: 

 

1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune, saman med kontrollutvalet i Hordaland 

fylkeskommune, ber Deloitte om å lage forslag til ein prosjektplan på gjennomføring av ein 

selskapskontroll av Ferde AS og Skyttel AS.  
2. Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, 

inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.  

3. Forslag til prosjektplan vert levert sekretariatet innan 13.09.19.  
4. Leiar i kontrollutvalet får fullmakt, i samråd med sekretariatet, til å godkjenne prosjektplanen.  
5. Dei andre eigarane vert orientert om at selskapskontrollen vert sett i gang og invitert til å delta. 

 

I henvendelsen står det at formålet med selskapskontrollen vil være å undersøke om organiseringen av og 

aktivitetene i Ferde AS og Skyttel AS er i samsvar med formålet til selskapene, og videre undersøke om 

pengebruken i selskapet er i samsvar med formålet. Bakgrunnen for bestillingen er blant annet at 

samferdselsministeren har uttalt til media at han ønsker at eierne er bompengeselskapene skal kontrollere 

regnskapene og se hvordan pengene blir brukt. 

 

Ferde AS er et regionalt bompengeselskap som med mandat fra staten finansierer nye 

bompengeprosjekter og driver bompengeinnkreving. Ferdes oppgave er først og fremst å låne inn penger 

til nye utbyggingsprosjekter og håndtere innbetaling av bompenger, i henhold til politiske vedtak. Målet 

til Ferde er å sikre fremtidens ferdsel, til det beste for både harde og myke trafikanter. Selskapet ble 

etablert av Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune i 

forbindelse med behandlingen av stortingsmelding 25 På rett vei – Reformer i veisektoren  (2014-2015). 

Hensikten var at færre selskaper som driver med bompengeinnkreving skal gi en økt profesjonalitet. 

Ferde sin rolle i bompengeinnkrevingen i bomregion sørvest er regulert av overordna bompengeavtale 

mellom Ferde og Samferdselsdepartementet samt prosjekt- og finansieringsavtalene som blir inngått for 

det enkelte prosjekt.  
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Skyttel AS er eid av de samme fylkeskommunene som eier Ferde AS. På sine hjemmesider skriver 

selskapet at de er et teknologidrevet selskap, og tilbyr ulike tjenester og løsninger for transaksjoner til 

transportsektoren. Selskapet driver med utvikling, etablering og drift av systemer for 

bompengeinnkreving, helautomatisk betaling på ferjer med AutoPass-løsningers amt 

betalingsoppfølgingstjenester, fakturatjenester og regnskapstjenester.  

 

I den vedlagte prosjektplanen som er godkjent av kontrollutvalgene i Hordaland og Sogn og Fjordane er 

det fem problemstillinger: 

 
1. Blei fusjonsprosessane som låg til grunn for etableringa av dei to selskapa gjennomført i 

samsvar med regelverket og eigarane sine føringar? 
 

2. Har eigarfylkeskommunane etablert ei eigaroppfølging av selskapa i samsvar med etablerte 
normer for eigaroppfølging, eigne vedtak og rutinar? 

a) Gjennomfører eigarane kontroll med selskapa sine kostnadar og bruk av midlar? 

 

3. Er det etablert tydelege mål for Ferde AS og Skyttel AS? 
a) I kva grad er måla for Ferde AS og Skyttel AS i samsvar med bompengereforma og 

føringar frå eigarane? 
 

4. I kva grad er organiseringa av og oppgåvene i Ferde AS og Skyttel AS i samsvar med føremåla 
til selskapa? 

a) I kva grad er det etablert ein tydeleg ansvars- og rolledelinga internt i selskapa? 

b) I kva grad er det etablert rutinar for vurdering av uavhengighet og habilitet i 
selskapa? 

c) I kva grad er aktivitetane i Ferde AS og Skyttel AS i samsvar med måla til selskapa? 
 

5. I kva grad er ressursbruken i Ferde AS og Skyttel AS i samsvar med og eigna til å understøtte 
føremåla til selskapa? 

a) I kva grad har bruken av midlar i selskapa vore i samsvar med regelverket og 

eigarane sine føringar sidan oppstart og fram til 30. juni 2019?  
 

Det er Deloitte AS som vil gjennomføre prosjektet på vegne av kontrollutvalget. Deloitte skriver i 

prosjektplanen at de vil gjennomføre dokumentanalyser, intervju og regnskapsanalyser. Revisjonskriterier 

vil blant annet være Veglova, stortingsmelding 25 På rett vei – Reformer i veisektoren  (2014-2015), 

COSO rammeverket for internkontroll, KS sine anbefalinger for god eierstyring og selskapsledelse og 

relevante fylkeskommunale styringsdokumenter og vedtak. 

 

Deloitte estimerer å bruke ca. 350 timer for å gjennomføre en selskapskontroll i begge selskapene. Det er 

i prosjektplanen ikke redegjort for kostnadene ved prosjektet utenom timebruken. I e-post til Temark har 

sekretariatet for kontrollutvalget i Sogn og Fjordane fylkeskommune skrevet at kostnadene vil være kr. 

75 000 eks. mva. for den enkelte fylkeskommunen og at Deloitte vil fakturere direkte til den enkelte 

fylkeskommunen. Videre vil det medføre ekstra kostnader hvis Deloitte skal presentere rapporten for 

kontrollutvalget eller fylkestinget på ca. kr. 9 900 eks. mva. per møte (inkluderer 8 timer) i tillegg 

kommer reisekostnader.  

 

Kontrollutvalget i Rogaland Fylkeskommune tok stilling til henvendelsen og prosjektplanen i sitt møte 

03.10.2019. Forslag til vedtak i saken var at kontrollutvalget sluttet seg til selskapskontrollen slik den 

foreligger og dekke sin andel av kostnadene ved den (20 %). Protokoll fra møte foreligger ikke ved 

utsending av sakspapirene og sekretariatet vil i møtet orientere om vedtaket. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget må ta stilling til om man ønsker å delta på den felles selskapskontrollen. Skal det 

gjennomføres en selskapskontroll i et selskap med flere eiere kan det være hensiktsmessig at det blir 

koordinert og gjort i felleskap. Dette vil medføre en mindre belastning på selskapet og effektivisere 

selskapskontrollen. Skulle kontrollutvalget ikke ønske å delta i den felles selskapskontrollen kan 

kontrollutvalget fortsatt få rapporten til orientering når denne foreligger da enkelte av problemstillingene 

gjelder selskapene og driften av disse. Problemstilling nr. 2 vil i så tilfelle derimot ikke være av relevant 
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for kontrollutvalget da dette ikke omfatter Vest-Agder fylkeskommune hvis man ikke selv deltar i 

prosjektet.  

 

Kontrollutvalget bør også ta stilling til om det er et hensiktsmessig tidspunkt for å gjennomføre 

selskapskontrollen. Det vil med ny fylkeskommune uansett bli utarbeidet nye rutiner og praksis for 

eierstyring og oppfølging av selskapene fylkeskommunen eier. Samtidig kan det argumenteres for at en 

slik rapport vil danne et grunnlag for den videre eieroppfølgingen av selskapet og utarbeidelsen av nye 

rutiner. 

 

Hvis det er ønskelig å delta på fellesprosjektet må utvalget ta stilling til hvordan kostnadene ved 

prosjektet skal dekkes inn og om det er nødvendig å be fylkestinget om en tilleggsbevilgning.  

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak for at kontrollutvalget selv skal vurdere henvendelsen. 

Sekretariatet vil i møtet kunne komme med et forslag til vedtak. 

 

Vedlegg:  

- Henvendelse til kontrollutvalget 

- Prosjektplan 
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Til kontrollutvala i: 

 Rogaland fylkeskommune 

 Vest-Agder fylkeskommune 

 Aust-Agder fylkeskommune 
 
Kontrollutvala i Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune vedtok 2. 
september å gjennomføre selskapskontroll av selskapa Ferde AS og Skyttel AS. Det vart gjort 
slikt vedtak i begge kontrollutvala: 
 

1. Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune, saman med kontrollutvalet i 
Hordaland fylkeskommune, ber Deloitte om å lage forslag til ein prosjektplan på 
gjennomføring av ein selskapskontroll av Ferde AS og Skyttel AS.  

2. Deloitte vert beden om å levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet 
har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og 
leveringstidspunkt.  

3. Forslag til prosjektplan vert levert sekretariatet innan 13.09.19.  
4. Leiar i kontrollutvalet får fullmakt, i samråd med sekretariatet, til å godkjenne 

prosjektplanen.  
5. Dei andre eigarane vert orientert om at selskapskontrollen vert sett i gang og invitert 

til å delta. 
 
Føremålet med selskapskontrollen vil vere å undersøkje om organiseringa av og aktivitetane 
i Ferde AS og Skyttel AS er i samsvar med føremåla til selskapa, og vidare å undersøkje om 
pengebruken i selskapa er i samsvar med og eigna til å understøtte føremåla.  
 
Kontrollutvala i dei tre fylka Rogaland, Aust- og Vest Agder vert med dette orientert om, og 
invitert til å delta i selskapskontrollen, som kontrollutvala i Hordaland og Sogn og Fjordane 
fylkeskommunar har starta opp.  
 
Vedlagt er prosjektplan for selskapskontrollen. 
 
Det vert bedt om svar om eventuell deltaking i selskapskontrollen etter 
kontrollutvalsbehandling av saka. Ber om tilbakemelding om tidsperspektiv.  
 
 
 
Med helsing 
Einar Kåre Ulla 
kontrollsjef, sekretariatet for kontrollutvalet 
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1. Føremål og problemstillingar 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har i samsvar med bestilling frå kontrollutvala i fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane 

i møte den 2. september 2019 og påfølgjande korrespondanse utarbeidd ein revidert prosjektplan for ein 

samla selskapskontroll av Ferde AS og Skyttel AS. 

Bakgrunnen for bestillinga er mellom anna at samferdsleministeren har uttala til media at han ønskte at 

eigarane av bompengeselskapa skulle kontrollere rekneskapa og sjå korleis pengane i selskapa blir nytta. 

Kontrollutvala si bestilling av dette prosjektet følgjer opp samferdsleministeren si oppmoding. 

1.2 Føremål og problemstillingar 

Føremålet med selskapskontrollen vil vere å undersøkje om organiseringa av og aktivitetane i Ferde AS og 

Skyttel AS er i samsvar med føremåla til selskapa, og vidare å undersøkje om pengebruken i selskapa er i 

samsvar med og eigna til å understøtte føremåla. 

Med bakgrunn i føremålet er det utarbeidd følgjande problemstillingar som vil bli undersøkt: 

1. Blei fusjonsprosessane som låg til grunn for etableringa av dei to selskapa gjennomført i samsvar med 

regelverket og eigarane sine føringar? 

 

2. Har eigarfylkeskommunane etablert ei eigaroppfølging av selskapa i samsvar med etablerte normer for 

eigaroppfølging, eigne vedtak og rutinar? 

a) Gjennomfører eigarane kontroll med selskapa sine kostnadar og bruk av midlar? 

 

3. Er det etablert tydelege mål for Ferde AS og Skyttel AS? 

a) I kva grad er måla for Ferde AS og Skyttel AS i samsvar med bompengereforma og føringar frå 

eigarane? 

4. I kva grad er organiseringa av og oppgåvene i Ferde AS og Skyttel AS i samsvar med føremåla til 

selskapa? 

a) I kva grad er det etablert ein tydeleg ansvars- og rolledelinga internt i selskapa? 

b) I kva grad er det etablert rutinar for vurdering av uavhengighet og habilitet i selskapa? 

c) I kva grad er aktivitetane i Ferde AS og Skyttel AS i samsvar med måla til selskapa? 

5. I kva grad er ressursbruken i Ferde AS og Skyttel AS i samsvar med og eigna til å understøtte føremåla 

til selskapa? 

a) I kva grad har bruken av midlar i selskapa vore i samsvar med regelverket og eigarane sine føringar 

sidan oppstart og fram til 30. juni 2019? 
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2. Kontrollkriterium 

2.1 Innleiing 

Kontrollkriteria vil bli henta frå og utleia av autoritative kjelder, rettsreglar, politiske vedtak og fastsette 

retningslinjer. Kontrollkriteria under er ikkje utømmande for kva som kan vere relevant i 

selskapskontrollen. Andre kriterium vil kunne komme til dersom det skulle vere naudsynt for å få ei 

fullstendig undersøking og vurdering av problemstillingane. 

2.2 Krav i lov, forskrift og forarbeid 

2.2.1 Veglova 

Veglova kapittel IV omhandlar vegutgifter. § 27 i veglova seier mellom anna at departementet med 

samtykke frå Stortinget kan «fastsetje at det skal krevjast bompengar på offentleg veg, fastsetje storleiken 

på avgiftene, og setje vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlane». 

2.2.2 Meld. St. 25 (2014-2015) 

Melding til Stortinget På rett vei – Reformer i veisektoren omhandlar mellom anna bompengereforma. 

Reforma tek sikte på at færre bompengeselskap får ansvaret for innkrevjing av bompengar, at rolla som 

utstedar blir skilt organisatorisk, og at det blir etablert ei rentekompensasjonsordning for lån til bompengar. 

Det overordna målet for dei nye selskapa som får ansvar for innkrevjinga av bompenger er å syte for 

effektiv bompengefinansiering av transportinfrastruktur gjennom effektiv innkrevjing og gode 

finansieringsvilkår.  

2.3 Standardar og tilrådingar 

2.3.1 COSO 

COSO er eit anerkjent rammeverk for internkontroll. COSO definerer internkontroll som ein kontinuerleg 

prosess, utført av styre, leiing og andre tilsette i ei verksemd for å gi rimeleg tryggleik for at ein når mål 

knytt til: målretta, effektiv og føremålstenleg drift; påliteleg intern og ekstern rapportering; og etterleving 

av lovar, reglar og interne retningsliner. Rammeverket omfattar fem hovudelement: kontrollmiljø, 

risikovurderingar, kontrollaktivitetar, informasjon og kommunikasjon, og oppfølging frå leiinga. 

Komponentane er gjensidig avhengige av kvarandre, og likeverdige deler av eit internkontrollsystem. 

COSO-modellen kan illustrerast slik:  

Figur 1: Illustrasjon av COSO-modellen. 
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I COSO sitt rammeverk går det frem at mål på sektorovergripande nivå er ein føresetnad for internkontroll. 

Leiarar og tilsette organisasjonen må ha ei forståing for dei overordna strategiane og måla i organisasjonen, 

og ein del av internkontrollarbeidet er å spesifisere målbare, oppnåelige, relevante og tidfesta mål som 

organisasjonen skal jobbe etter. Desse overordna måla skal operasjonaliserast til dei underliggande 

einingane i organisasjonen.  

Kontrollmiljø  

For å sikre ein god internkontroll er det, ifølgje COSO-modellen, viktig å utvikle eit godt kontrollmiljø. 

Kontrollmiljøet er dei standardane, prosessane og strukturane som dannar basis for organisasjonen sitt 

internkontrollarbeid. Det er fleire viktige prinsipp for eit godt kontrollmiljø, mellom anna: 

 at organisasjonen viser at dei er opptatt av integritet og etiske verdiar 

 at leiinga, med utgangspunkt i organisasjonen sine mål, etablerer strukturar, rapporteringsvegar og 

eigna fullmakts- og ansvarstilhøve. 

 at organisasjonen forpliktar seg til å tiltrekke seg, utvikle og behalde kompetanse som samsvarer 

med organisasjonens mål. 

Kommunikasjon og informasjon 

For å etablere god internkontroll er det i følgje COSO-modellen viktig med effektiv og tidsriktig informasjon 

og kommunikasjon, både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. Dette krev føremålstenlege møte- og 

rapporteringspunkt, og system som sikrar at vesentleg informasjon blir kommunisert til rett nivå. 

Risikovurderingar 

Risikovurderingar er eit sentralt element både i rammeverket for internkontroll i COSO, og dei sektor-

spesifikke og tenestespesifikke krava til internkontroll.  

Gjennom risikovurderingar gjer ein systematisk gjennomgang av tenestene for å finne fram til aktivitetar 

eller prosessar kor det til dømes er fare for manglande måloppnåing, manglande etterleving av regelverk 

/ rutinar, mangelfull rapportering eller utilfredsstillande kvalitet i tenestene.  

Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktivitetar er dei retningsliner, aktivitetar og rutinar som blir sett i verk i den daglege drifta for å 

sikre at organisasjonen når måla sine. Eit prinsipp som blir lagt til grunn er at leiinga skal etablere rutinar 

og retningsliner som inngår som ein del av den daglege drifta i organisasjonen. Slike rutinar skal gjere det 

klart kva som er forventa av einingane, og skal gjere det tydeleg kven som har ansvar for å gjennomføre 

rutinen. COSO åtvarar mot at uskrivne rutinar kan vere lette å omgå og kostnadskrevjande for 

organisasjonen å vedlikehalde dersom det er utskifting av personell. Vidare tilrår COSO at leiinga ved jamne 

mellomrom gjennomgår og oppdaterer prosedyrar og kontrollaktivitetar. 

Leiinga si oppfølging 

COSO-rammeverket legg til grunn at for å sikre gjennomføring av handlingar eller endringar som er 

naudsynte for å oppnå ein god internkontroll, er leiinga si oppfølging viktig. Dette krev at leiinga må ha 

tilstrekkeleg innsikt til å vurdere kva element i internkontrollen som fungerer bra og kva element som bør 

forbetrast. 

Leiinga kan til dømes følgje opp internkontrollen gjennom regelmessige gjennomgangar i møte (leiinga si 

gjennomgang), inspeksjonsrundar/stikkprøver, og/eller systemrevisjonar.  

2.3.2 KS sine tilrådingar 

KS har fastsett 21 tilrådingar for god eigarstyring og selskapsleiing i kommunal og fylkeskommunal sektor. 

Desse 21 tilrådingane har HFK utfyllande sitert i sin overordna eigarstrategi. KS bruker omgrepet 

«kommune» både for kommune og fylkeskommune i sine tilrådingar. 

KS tilrår at det blir utarbeidd eigarskapsmeldingar: «Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede 

prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper.» Vidare tilrår KS at 

kommunen bør ha ein open og klart uttrykt eigarstrategi for sitt eigarskap i ulike selskap og at 

«Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene som regulerer 

styringen av selskapet.» 
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KS tilrår at fylkestinget som hovudregel bør utnemne sentrale folkevalte som eigarrepresentantar i 

eigarorganet, for å forenkle samhandlinga og kommunikasjonen mellom fylkestinget og eigarorganet. 

Vidare tilrår KS at føresegn om innkallingsfrist til representantskapsmøte tas inn i selskapsavtalen, og så 

skal representantskapet fastsette budsjett, økonomiplan og rekneskap. 

KS understreker at revisor ikkje er pliktig til å møte i representantskapet, men tilrår å følgje aksjelova på 

saken. Aksjelova § 7-5 fastsett at: «Revisor skal delta i generalforsamlingen når de saker som skal 

behandles, er av en slik art at dette må anses som nødvendig.» 

Bruk av valkomité bør vere nedfelt i selskapsavtalen; valkomiteen si samansetting bør reflektere 

eigardelane i selskap med fleire eigarfylkeskommunar; det bør utarbeidast retningsliner som regulerer 

valkomiteen sitt arbeid; valkomiteen bør grunngje sine forslag; og for å sikre kontinuitet bør ikkje heile 

styret bli skifta ut samtidig. 

Når det gjeld samansettinga av styret fastsett KS: «Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse 

samlet sett er tilpasset det enkelte selskaps virksomhet.» Vidare tilrår KS at fylkeskommunen sikrar 

opplæring av styremedlemmane. KS tilrår at styret bør ha kompetanse innan økonomi, organisasjon, 

marknaden selskapet opererer i, fagleg innsikt, og interesse for selskapets formål. KS understrekar at 

styreverv i selskap er personlege verv, som betyr at styremedlemmar berre representerer seg sjølve – 

ikkje parti, enkeltfylkeskommunar, eller andre interessentar – og skal ivareta selskapet sine interesser til 

det beste for alle eigarane.  

KS tilrår også at «Ordførar og rådmann bør ikkje sitte i styrer i selskaper.» og «Ingen kommunalt ansatte 

eller folkevalgte skal håndtere saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem.» 

KS tilrår at eigarorganet søker å oppnå balansert kjønnsrepresentasjon i styret: «I henhold til IKS-loven § 

10 er det krav om tilnærmet 40 % kjønnsrepresentasjon i styrene.»  

KS tilrår at i IKS så bør representantskapet fastsette godtgjersle til styre, og at deltakarfylkeskommunane 

fastsett og utbetalar godtgjersle til sine medlemer i representantskapet. 

KS tilrår at eigarstyringa skal skje gjennom eigarorganet. 

KS tilrår at alle med styreverv for fylkeskommunale selskap bør registrere vervane i KS sitt 

styrevervregister (www.styrevervregisteret.no). 

2.4 Fylkeskommunale styringsdokumenter og vedtak 

Relevante fylkeskommunale styringsdokument og vedtak kan bli nytta som kontrollkriterium. 
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3. Metode 

Deloitte utfører selskapskontroll i samsvar med gjeldande standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og 

kvalitetssikring er underlagt krava til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

3.1 Dokumentanalyse 

Rettsreglar og fylkeskommunale vedtak vil bli gjennomgått og nytta som kontrollkriterium. Vidare vil 

informasjon om og frå selskapa og dokumentasjon på etterleving av interne rutinar, regelverk m.m. bli 

samla inn og analysert. Innsamla dokumentasjon vil bli vurdert opp mot kontrollkriteria. 

3.2 Intervju 
For å få supplerande informasjon til skriftlege kjelder vil Deloitte intervjue utvalte personar frå selskapa og 

eigarfylkeskommunane. Vi tek sikte på å gjennomføre ca. 4-5 intervju. 

3.3 Rekneskapsanalyse 

Revisjonen vil sjå på rekneskapen til selskapa for å undersøke om pengebruken er i samsvar med føremåla 

til selskapa, jf. problemstilling 5. Rekneskapsgjennomgangen vil dekke perioden frå oppstart av selskapa i 

2017 og fram til 30. juni 2019. 

3.4 Verifisering og høring 

Oppsummering av intervju vil bli sendt til dei intervjua for verifisering. Det er informasjon frå dei verifisert 

intervjureferata som vil bli nytta i rapporten. Faktadelen i rapporten vil bli sendt til fylkeskommunane og 

selskapa for verifisering. Deretter vil heile rapporten, inkludert vurderingsdel og forslag til tiltak, bli sendt 

til fylkeskommunane og selskapa for uttale. Innkomne høyringsuttaler vil bli vedlagt den endelege 

rapporten som blir sendt til kontrollutvala. 
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4. Tid og ressursbruk 

4.1 Nøkkelpersonell 

Birte Bjørkelo er oppdragsansvarleg partnar på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av prosjektleiar Frode 

Løvlie (manager), Åsne Naalsund  Aldal (manager) og Samson Kleven Johnsen (consultant). Deloitte har 

sett saman eit team som sikrar at prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldande retningsliner, samt 

med nødvendig kompetanse og erfaring innanfor kommunal revisjon. 

4.2 Ressursbruk 

Med utgangspunkt i prosjektet sin karakter og planen som er lagt for korleis prosjektet skal bli gjennomført 

vil det ta om lag 350 timar å gjennomføre den samla selskapskontrollen av dei to selskapa. Dette inkluderer 

førebuing av prosjektet, utarbeiding av problemstillingar og prosjektplan, førebuing og gjennomføring av 

datainnsamling, analyse av data og utarbeiding og kvalitetssikring av rapport. Timetalet omfattar også 

presentasjon av ferdig rapport for kontrollutvalet. 

Timeestimatet inkluderer ikkje førebuing og gjennomføring av presentasjon i fylkesting. Eventuelle 

presentasjonar av rapporten i fylkesting vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 6 timar per fylkesting, i 

tillegg til det totale timetalet som er presentert over. 

Eventuelle presentasjonar av rapporten i andre kontrollutval enn i Hordaland fylkeskommune og Sogn og 

Fjordane fylkeskommune, vil bli avtala særskilt og fakturert etter nærare avtale. 

Sjå vedlegg for oversikt over timefordeling. 

4.3 Gjennomføringsplan 

Oppstart av prosjektet vil vere ultimo september 2019. Revisjonen vil ta sikte på å gjennomføre prosjektet 

så raskt som mogleg. I utgangspunktet var målet at rapporten skulle kunne handsamast på eit møte i 

kontrollutvala 25. november. Der er revisjonen si vurdering at dette er ein svært kort gjennom-

føringshorisont, og vil difor melde om at det er høgt sannsyn for at dette ikkje lèt seg gjere gitt omfanget 

av prosjektet. Revisjonen vil halde sekretariata for kontrollutvala orientert om framdrifta undervegs. 

 

Fakturering av kostnadane ved prosjektet vil skje i samsvar med avtalane mellom fylkeskommunane 

Hordaland og Sogn og Fjordane og Deloitte. Vi legg til grunn at dersom ikkje andre fylkeskommunar skal 

vere med i prosjektet, vil medgått tid delast likt mellom fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane. 

 

Bergen, 20. september 2019 

 

 

(sign.) 

_________________________________ 

Birte Bjørkelo 

Oppdragsansvarleg partnar 
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Arkivsak-dok. 19/00152-11 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Vest-Agder kontrollutvalg 15.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 15.10.2019 

 

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 revisjonen jevnlig gjennom året. 
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Vest-Agder kontrollutvalg 15.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 15.10.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker/Kontrollutvalgets saker behandlet i fylkestinget 

a. Vedtak i fellesnemda om størrelsen på kontrollutvalget i Agder fylkeskommune 

2. Neste møte 

 

 

 

Vedlegg:  

- Vedtak fellesnemda sak 45/19 – Sammensetning av kontrollutvalget i Agder fylkeskommune 

 



38/19 Referatsaker 15.10.2019 - 19/00153-11 Referatsaker 15.10.2019 : Vedtak FN, 20092019, Sak 45_19, Sammensetning av kontrollutvalget i Agder fylkeskommune

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 19/00002 
Arkivkode  
Saksbehandler Dag Ole Teigen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesnemnda 20.09.2019 45/19 

 
 
 
Sammensetning av kontrollutvalget i Agder fylkeskommune 
 

 
Fellesnemnda har behandlet saken i møte 20.09.2019 sak 45/19 
 
Møtebehandling 
Torunn Ostad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Leder av kontrollutvalget velges blant fylkestingets medlemmer. 
 
Votering 
Innstillingen med Ostads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget i nye Agder fylkeskommune skal ha fem medlemmer. 
2. Ett av medlemmene velges blant fylkestingets medlemmer. 
3. Leder av kontrollutvalget velges blant fylkestingets medlemmer. 
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Eventuelt 15.10.2019 
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