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Aust-Agder kontrollutvalg 
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Location: Fylkeshuset, møterom Rore 

Note: 

Det kalles inn til møte i kontrollutvalget 30.10.2019 kl. 09.00 på Fylkeshuset i Arendal, møterom Rore. 

 

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

99 så snart som mulig. 
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Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 30.10.2019 
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Møteinnkalling 

5/19 Godkjenning av møteinnkalling 18.09.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/19 Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 29.05.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 29.05.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 29.05.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

32/19 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 - Aust-Agder 

fylkeskommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 32/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2019 til orientering. 

 

Møtebehandling 

Oppdragansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om overordnet revisjonsstrategi 

for 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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33/19 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Agder Fylkeskommune - 

AAFK 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 33/19 

 

 

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. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/19 Orientering fra revisor 18.09.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 34/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes vil revidere fylkeskommunen og det ble 

orientert om løpende revisjon. 

 

Det ble orientert om fylkeskommunens arbeid med nye rutiner ved Sam Eyde VGS 

vedrørende om oppdrag som elevene utfører i regi av skolen. 

 

Forvaltningsrevisjonen om voksenopplæringen og eierskapskontrollen om Konsesjonskraft 

IKS forventes til neste møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/19 Referatsaker 18.09.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 35/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Neste møte blir 30.10.2019 kl. 09.00 

2. Planlegging av høsten og overgang til nytt kontrollutvalg 

Kontrollutvalget kan se for seg et felles møte mellom kontrollutvalget i VAF og 

AAFK i desember. Nytt kontrollutvalg for Agder fylkeskommune kan også inviteres 

for erfaringsdeling. Fylkesrådmann og fylkesordfører inviteres også til møtet. 

3. Kontrollutvalgets saker behandlet i fylkestinget 

a. Rapport selskapskontroll Vigo IKS behandlet i fylkestinget i sak 19/51. 

b. Sak om valg av revisor for Agder fylkeskommune behandlet i Fellesnemda sak 

29/19.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/19 Eventuelt 18/09.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 18.09.2019 36/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/06589-10 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - AAFK 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget oversender rapporten Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS – Aust-Agder 

fylkeskommune til Aust-Agder fylkesting med følgende forslag til vedtak: 

 

Aust-Agder fylkesting tar rapporten Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS – Aust-Agder fylkeskommune 

til orientering og merker seg at: 

- Aust-Agder fylkeskommune sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt gjennom selskapets 

styrende organer, 

- momenter som ble påpekt i selskapskontroll gjennomført i 2009, har blitt rettet opp. 

- Konsesjonskraft IKS rapporterer tilbake til Aust-Agder fylkeskommune i tråd med gitte 

anbefalinger, og 

- det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av selskapet, særlig 

gjennom åpenhet fra selskapet og at det er representantskapet som vedtar utbetalingene. 

 

Fylkestinget merker seg utsagnene om at det foreligger risiko knyttet til lovendringer på området, og 

merker seg at selskapsavtalen vil komme til ny behandling i forbindelse med fylkessammenslåingen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Selskapskontroll følger av bestemmelsene i kommuneloven (av 1992) § 77 nr. 5 og forskrift om 

kontrollutvalg kap. 6. Hensikten med selskapskontroll er at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres 

kontroll med forvaltningen av eierinteressene i fylkeskommunens selskaper, herunder kontrollere om den 

som utøver fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon, men i dette 

tilfellet er det gjennomført en ren eierskapskontroll. 

 

Kontrollutvalget bestilte prosjektet i sitt møte 26.9.2018 sak 23/18 Prosjektplan – selskapskontroll 

Konsesjonskraft IKS, ut fra vedtatt Plan for selskapskontroll. Prosjektet er bestilt sammen med de fleste 

av de øvrige eierne av Konsesjonskraft IKS, og prosjektet er etter avtale mellom revisjonsselskapene til 

eierkommunene gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS. 

 

Saksopplysninger: 
Formålet med eierskapskontrollen var å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS driver etter sitt 

formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter samt sentrale lover og regler. Det 

var sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og omsetning er i samsvar med lovverket, 
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selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene. Selskapet har i dag 20 kommuner og de to 

fylkeskommunene i Agder som eiere. Selv om eierandelen for den enkelte eieren ikke nødvendigvis er 

høy, er det store verdier som forvaltes fra selskapet for hver enkelt eierkommune. Aust-Agder 

fylkeskommune er i dag største eier, med 38,33 % eierandel. 

 

Prosjektplanen ble vedtatt med følgende problemstillinger: 

 

1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende organer? 

2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd med gitte 

anbefalinger? 

3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de krav som stilles i 

lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i tråd med de føringer som ligger til 

grunn? 

 

Prosjektet har hentet sine revisjonskriterier fra aktuelt lovverk, veileder fra KS: Anbefalinger om 

eierstyring, selskapsledelse og kontroll», selskapsavtalen og politiske føringer fra eierkommunene. 

Prosjektet har benyttet dokumentanalyse og samtale med daglig leder og de ansatte i Konsesjonskraft 

IKS. 

 

Funn og konklusjoner 

Revisjonen finner at Aust-Agder fylkeskommune sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt gjennom 

selskapets styrende organer. Det blir trukket frem forbedringer som har vært på dette området fra Aust-

Agder fylkeskommune sin side siden forrige selskapskontroll, som ble gjennomført i 2009. 

 

Rapportering og informasjon fra Konsesjonskraft IKS tilbake til eierne er ikke regulert, og dette er 

dermed opp til den enkelte eier å formalisere. Revisjonen anser det som positivt at Aust-Agder 

fylkeskommune har bestemt at det årlig skal behandles årsregnskap og årsmelding, og at dette følges opp 

i fylkestinget. 

 

Revisjonen vurderer at det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av 

selskapet. Revisjonen viser her til åpenhet fra selskapet, og at det er representantskapet som vedtar 

utbetalingene. 

 

Ut fra sine funn og konklusjoner har Aust-Agder Revisjon IKS ingen anbefalinger om endringer verken 

overfor selskapet eller Aust-Agder fylkeskommune som eier. 

 

Høring 

I tråd med forskriftene har revisjonsrapporten blitt sendt på høring til fylkesrådmann og fylkesordfører. 

Fylkesrådmannen trekker frem de punktene som også er bemerket over fra revisjonens side vedr. Aust-

Agder fylkeskommune som eier. I tillegg viser fylkesrådmannen til utfordringer som kan følge av 

endringer i lovverk. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Prosjektets formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metodevalg samsvarer med vedtatt 

prosjektplan. 

 

Revisjonen har ikke anbefalt endringer for selskapet eller for Aust-Agder fylkeskommune. Det er derfor 

heller ikke nødvendig med ytterligere oppfølging av rapporten fra Aust-Agder kontrollutvalg sin side. 

 

Vedlegg:  

Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS – Aust-Agder fylkeskommune 

Prosjektplan for selskapskontroll 
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Selskapskontroll 2019  

      

     KONSESJONSKRAFT IKS  
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1.0 Sammendrag  
Selskapskontroll er regulert av kommunelovens § 77, og skal bestilles av kontrollutvalget 

etter bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6. Selskapskontrollens innhold er 

definert i forskriftens § 14, og kan gjennomføres på to forskjellige måter. En 

eierskapskontroll kontrollerer om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper, gjør 

dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En selskapskontroll kan også 

gjøres som en mer omfattende forvaltningsrevisjon. Dette prosjektet er gjennomført som en 

eierskapskontroll av Konsesjonskraft IKS. 

Hensikten med selskapskontrollen har vært å se på hvorvidt selskapets virksomhet er i 

samsvar med formålet, og hvorvidt kommunene sikrer en god eierstyring av selskapet. På 

bakgrunn av dette er følgende problemstillinger utledet: 

1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende 

organer?  

2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd 

med gitte anbefalinger?  

3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de 

krav som stilles i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i 

tråd med de føringer som ligger til grunn? 

Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt selskap mellom 20 kommuner og de to 

fylkeskommunene i Agder. Konsesjonskraft IKS skal forvalte kommunene/fylkeskommunene 

sin konsesjonskraft og sørge for at konsesjonskraften blir omsatt i markedet og prissikret i 

samsvar med den fastsatte risikostrategien. For sine eiere skal konsesjonskraft IKS ta imot og 

formidle videre den pengeytelsen som oppstår gjennom forvaltningen av 

konsesjonskraftretten. Konsesjonskraft IKS har følgende eierkommuner, deltakeransvar i 

parentes: 

 

 

  

 Aust-Agder fylkeskommune (38,33 %) 

 Vest-Agder fylkeskommune (19,24 %) 

 Bykle kommune (10,35 %) 

 Valle kommune (4,83 %) 

 Kvinesdal kommune (3,55 %) 

 Vennesla kommune (3,42 %) 

 Bygland kommune (3,30 %) 

 Åseral kommune (3,13 %) 

 Froland kommune (2,40 %) 

 Åmli kommune (1,89 %) 

 Marnardal kommune (1,76 %) 

 Iveland kommune (1,69 %) 

 Flekkefjord kommune (1,31 %) 

 Sirdal kommune (1,09 %) 

 Arendal kommune (1,02 %) 

 Grimstad kommune (0,83 %) 

 Evje og Hornnes kommune (0,39 %) 

 Birkenes kommune (0,36 %) 

 Audnedal kommune (0,31 %) 

 Lindesnes kommune (0,20 %) 

 Kristiansand kommune (0,07 %) 

 Hægebostad kommune (0,03 %) 
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Definisjoner:  

Konsesjonsavgifter:  

Årlige avgifter som en kraftverkseier plikter å betale til kommunene som blir berørt 

av en regulering eller utbygging  

Konsesjonskraft:  

En andel av kraftproduksjonen, som en kraftverkseier er pålagt å levere kommunene/ 

fylkeskommunene som er berørt av en regulering eller utbygging. Prisen fastsettes 

uavhengig av markedsprisen.  
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2.0 Innledning 

2.1 Kontrollutvalgenes bestilling  

Etter bestemmelsene i kommuneloven1 § 77 og forskrift om kontrollutvalg2 kapittel 6, er 

ansvaret for selskapskontroll lagt til kontrollutvalget.     

Selskapskontrollens innhold defineres i forskrift om kontrollutvalg § 14, og kan 

gjennomføres på to forskjellige måter. Selskapskontroll består av en obligatorisk del som 

omfatter en eierskapskontroll og en valgfri del som omfatter forvaltningsrevisjon. 

Eierskapskontrollen innebærer en kontroll med forvaltningen av eierinteresser i de aktuelle 

selskapene, herunder om den som utøver eierinteressen gjør dette i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon 

innebærer en systematisk vurdering av økonomi og måloppnåelse sett i forhold til 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

Aust-Agder Revisjon IKS har fått i oppgave av kontrollutvalget å gjennomføre en 

eierskapskontroll.  

Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt samarbeid som har ansvaret for uttak og 

omsetning av all konsesjonskraft den enkelte deltakerkommunen disponerer. Når et vassdrag 

blir regulert, følger det med økonomiske forpliktelser overfor de berørte kommunene. Dette 

innebærer blant annet at kraftverket skal betale årlige konsesjonsavgifter og selge 

konsesjonskraft. Forpliktelsene er nedfelt i konsesjonslovgivningen.  

 

På grunnlag av rapportens karakter, vil det ikke bli gitt anbefalinger.  

 

2.2 Bakgrunn og formål 

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS driver 

tråd med sitt formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter, samt 

relevante lover og regler. Det vil bli sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og 

omsetning er i samsvar med lovverket, selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene.  

Eierskapskontrollen vil ha fokus på formålet til Konsesjonskraft IKS, som går ut på å omsette 

kommunenes og fylkeskommunenes konsesjonskraft gjennom å ta imot og formidle videre 

den pengestrømmen som oppstår gjennom forvaltningen av konsesjonskraftrettighetene. 

Konsesjonskraft IKS forvalter store verdier som årlig fordeles på de ulike eierkommunene. 

Utebetalingsprognosen til fordeling blant kommunene er i 2019 på 154 millioner kroner. Til 

tross for en del små prosentvise eierandeler, er det derfor likevel store midler som forvaltes 

fra selskapet for den enkelte eierkommune.   

                                                 
1 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) Heretter koml.  
2 FOR-2004-06-15-905 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
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Setesdal Revisjonsdistrikt gjennomførte i 2009 en selskapskontroll, av det som da het 

«Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS», på oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune. 

Kontrollen fokuserte på eierskapet til Aust-Agder fylkeskommune. Anbefalingene fra 

selskapskontrollen den gang var følgende: 

- Kommunen bør utvikle en eierstrategi for selskapet  

- Kommunen bør utarbeide instruks for daglig leder 

- Det bør utarbeides en reglement for styrets og representantskapets virksomhet 

- Kommunen bør utvikle et system for oppfølging av sine selskaper 

- Kommunen bør utarbeide rutiner for rapportering av sine selskaper   

Konsesjonskraft IKS er opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper3 og skal 

drive blant annet etter bestemmelser i vannfallsrettighetsloven (tidl. Industrikonsesjonsloven) 

og vassdragsreguleringsloven4.   

Selskapskontrollen skal påse om kommunenes og fylkeskommunens forvaltning av sine 

eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets og fylkestingets vedtak 

og forutsetninger samt i henhold til aktuelt lovverk.  

Selskapskontrollen skal videre vurdere hvorvidt den som utøver kommunens/ 

fylkeskommunens eierinteresser, utøver myndigheten i henhold til det som er fastsatt i IKS-

loven. Videre vil det være aktuelt å se på hvordan kommunens/ fylkeskommunens interesser 

ivaretas i samsvar med politisk vedtak og forutsetninger vedrørende forvaltningen av 

eierinteressene. I selskapskontrollen foretar revisjonen videre en vurdering av om hvorvidt 

eierstyringen i eier(fylkes)kommunene er i samsvar med gjeldende regelverk og eiernes 

forventninger.  

Selskapskontrollen ble vedtatt gjennomført kont rollutvalgene gjennom følgende 

behandlinger: 

 Arendal kommunes kontrollutvalg 19.9.2018 

 Audnedal kommunes kontrollutvalg 29.11.2018 

 Aust-Agder fylkeskommunes kontrollutvalg 26.9.2018 

 Birkenes kommunes kontrollutvalg 24.9.2018 

 Evje og Hornnes kommunes kontrollutvalg 15.11.2018 

 Flekkefjord kommunes kontrollutvalg 26.11.18 

 Froland kommunes kontrollutvalg 19.11.2018  

 Grimstad kommunes kontrollutvalg 23.10.2018 

 Hægebostad kommunes kontrollutvalg 4.12.2018 

 Iveland kommunes kontrollutvalg 7.11.2018 

                                                 
3 LOV-1999-01-29-6 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 
4 LOV-1917-12-14-16 Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall og LOV-1917-12-14-17 Lov om regulering og 
kraftutbygging i vassdrag 
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 Kristiansand kommunes kontrollutvalg 6.12.2018 

 Kvinesdal kommune kontrollutvalg 27. 2.2019  

 Lindesnes kommunes kontrollutvalg 21.11.2018 

 Marnardal kommunes kontrollutvalg 13.12.2018 

 Sirdal kommunes kontrollutvalg 9.4.2019 

 Vennesla kommunes kontrollutvalg 20.11.2018  

 Vest-Agder fylkeskommunes kontrollutvalg 19.9.2018 

 Åseral kommunes kontrollutvalg 5.12.2018 

 Åmli kommunes kontrollutvalg 8.10.2018 

 

2.3 Problemstillinger 

I samsvar med veileder «Selskapskontroll fra A til Å»5 fra Norges kommunerevisorforbund 

(NKRF) har revisjonen valgt å utarbeide følgende problemstillinger: 

Hovedformålet med problemstillingene vil være å kartlegge hvordan kommunene sikrer sine 

eierinteresser, samt om fordeling av ressurser gjøres i henhold til formålet med selskapet.  

Følgende problemstillinger vil bli undersøkt:  

1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende 

organer?  

2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd 

med gitte anbefalinger?  

3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de 

krav som stilles i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i 

tråd med de føringer som ligger til grunn? 

 

2.4 Kontrollkriterier 

Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, som revisjonen bruker 

for å vurdere funnene i våre undersøkelser. Kontrollkriteriene skal være begrunnet i, eller 

utledet av, autorative kilder innenfor det kontrollerte området, for eksempel lovverk og 

politiske vedtak.  

Ved denne selskapskontrollen har vi tatt utgangspunkt i følgende kilder: lov om 

interkommunale selskaper, kommuneloven, industrikonsesjonsloven og 

vassdragsreguleringsloven. Andre kilder som vil legges til grunn er veileder fra KS: 

«Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll», selskapsavtalen og politiske 

føringer fra eierkommunene.  

                                                 
5 NKRF. Praktisk veileder. Selskapskontroll – Fra A til Å 
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2.5 Metodisk gjennomføring  

Det metodiske arbeidet har bestått av en kvalitativ tilnærming gjennom dokumentanalyse, 

samtidig som revisjonen har hatt møte og samtale med daglig leder og de ansatte i 

Konsesjonskraft IKS i deres lokaler i Valle. Revisjonen har i tillegg kontakt med daglig leder 

for utfyllende informasjon ved behov. Dokumentanalysen har bestått av en gjennomgang av 

kommunale styringsdokumenter, rutinebeskrivelser, politiske vedtak og eierskapsmeldinger.   

Prosjektet har blitt gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisorer 

Camilla Nordwall Eriksrud og Magnus Solsvik, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig 

forvaltningsrevisor.  

Selskapskontrollen vil fremlegges som en rapport til hver enkelt eierkommune.  

3.0 Fakta om Konsesjonskraft IKS  

3.1 Opprettelse av selskapet  

Det interkommunale samarbeidet om konsesjonskraften ble startet i Aust-Agder i 1984, og 

utvidet med Vest-Agder i 2014. Samarbeidet i Aust-Agder het tidligere 

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder. I 2014 sendte samarbeidet ut en invitasjon til 

konsesjonskraftkommunene i Vest-Agder, som resulterte i opprettelsen av konsesjonskraft 

IKS. I august 2014 ble det avholdt et valg av representanter fra Vest-Agder inn i eksisterende 

styre, hvor man samme dag skiftet navn til Konsesjonskraft IKS.  

Nøkkelopplysninger om selskapet6: 

                                                 
6 Proff.no 

Navn: 

Organisasjons nr.: 

Organisasjonsform: 

Stiftet: 

Forretningsadresse: 

 

Daglig leder: 

Eiere: 

 

 

 

 

 

 

Revisor:  

Konsesjonskraft IKS 

971 330 937 

Interkommunalt selskap 

25.08.2003 

4747 Valle   

Glenn Quam Håkonsen 

Arendal kommune, Audnedal kommune, Aust-Agder fylkeskommune. 

Birkenes kommune, Bygland kommune, Bykle kommune, Evje og 

Hornnes kommune, Flekkefjord kommune, Froland kommune, Grimstad 

kommune, Hægebostad kommune, Iveland kommune, Kristiansand 

kommune, Kvinesdal kommune, Lindesnes kommune, Marnardal 

kommune, Sirdal kommune, Valle kommune, Vennesla kommune, Vest-

Agder fylkeskommune, Åmli kommune og Åseral kommune 

 

BDO AS 
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3.2 Formålet med selskapet 

Lov om interkommunale selskaper setter et krav om at ethvert selskap gjennom 

selskapsavtalen skal angi og definere selskapets formål, jfr. § 4 ledd 3 nr. 3.  

I selskapsavtalen § 3 defineres følgende formål for Konsesjonskraft IKS: 

«Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvalter av konsesjonskraft. 

Konsesjonskraft IKS skal omsetje kommunane og fylkeskommunen si konsesjonskraft, 

gjennom å ta imot og formidle vidare den pengeytinga som oppstår gjennom fovaltninga av 

konsesjonskraftrettane og delta i veksemd som har naturleg samanheng med dette. 

Konsesjonskraft skal etterleve og praktisere prinsippet om meiroffentligheit i alt arbeid. 

Konsesjonskraft IKS skal mellom anna trygge konsesjonskraftordninga som ein 

kommunal/fylkeskommunal rett. Trygge verdien i konsesjonskraftordninga, og sikre 

deltakarane påreknelige og gode inntekter.» 

Formålet er i verdiene til selskapet beskrevet slik: 

«Konsesjonskraft IKS – vaktar og forvarar rettane, tek vare på verdien og fører den attende 

til deltakarane.» 

I følge selskapsavtalen skal deltakerkommunene overlate til selskapet - uttak og omsetning av 

all konsesjonskraft den enkelte deltaker disponerer til enhver tid.  

3.3 Organisering 

Konsesjonskraft IKS har hovedkontor i Valle.  

Konsesjonskraft IKS har et eget administrasjon, representantskap og styre. I tillegg er det 

opprettet et porteføljeutvalg som gir råd til administrasjonen. Administrasjonen består av fire 

ansatte; daglig leder, rådgiver, juridisk rådgiver og rådgiver med ansvar for krafthandel. I 

tillegg har selskapet tilknyttet seg en kontroller, som tidligere ble ivaretatt av Aust-Agder 

fylkeskommune, denne stillingen (20 %) ble fra 1.12.18 ivaretatt av en ansatt i Valle 

kommune.  

Som et rådgivende organ for daglig leder, er det også etablert et porteføljeutvalg, med 

representanter fra flere av eierkommunene. Inge Hedenstad Stangeland, rådmann i Sirdal, er 

valgt til leder av utvalget.   

Selskapet driver også, som bestemt i strategiplanen, undervisningsopplegg i skoleverket. 

Tidligere gjaldt dette kun ungdomsskoler, men fra 2017 har selskapet også hatt 

presentasjoner for elever i videregående opplæring.  
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3.4 Økonomi  

Konsesjonskraft IKS fører regnskap etter regnskapsloven, som er hovedregelen etter lov om 

interkommunale selskaper § 27.  

Resultatregnskap for Konsesjonskraft IKS 20187:  

 

                                                 
7 Årsmelding 2018 med signatur og revisjonsberetning, oversendt til revisjonen august 2019 

 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Regnskap 

2017 

 

Konsesjonskraftinntekter 

Annen relatert inntekt 

Sum driftsinntekter 

 

221 050 895         

70        

221 050 965             

 

195 320 314    

-        

195 320 314           

 

220 205 591 

-        

220 205 591                     

 

Kjøp av konsesjonskraft 

Lønn inkl. sosiale utgifter 

Avskrivninger  

Eksterne honorarer 

Div merkantile og administrative 

kostnader 

 

98 732 015 

3 278 678      

58 176      

3 584 135 

988 219 

 

105 336 778 

3 771 024  

30 000  

2 493 000 

1 110 000 

 

101 316 457 

3 500 880          

15 121               

2 282 394 

1 046 327 

 

Sum driftskostnader 

Driftsresultat 

106 641 223 

114 409 742 

112 770 802 

82 549 512 

108 161 179 

112 044 412 

Finansinntekter og -kostnader 

Finansinntekter               

Finanskostnader 

Resultat av finansposter 

 

 

1 205 459 

1 674 302 

(468 843) 

 

2 600 001 

1 800 000 

800 001 

 

 6 619 813              

1 252 960 

5 367 853 

 

 

Resultat før overførte 

konsesjonskraftsinntekter 

Overførte konsesjonskraftsinntekter 

 

Resultat  

 

 

 

 

113 940 899 

103 854 000 

 

10 086 899 

 

 

83 349 513 

- 

 

83 349 513 

 

 

117 412 265             

92 154 015 

 

25 258 250 

 

Overføringer 

Overføringer til driftsfond og 

reservekapital 

Sum overføringer 

 

 

10 086 899 

10 086 899 

 

 

(10 583 487) 

(10 583 487) 

 

 

25 258 250 

      25 258 250 
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Balanseregnskap for Konsesjonskraft IKS8: 

 2018 2017 

EIENDELER 

Anleggsmidler 

Varige driftsmidler 

Driftsløsøre og inventar 

Sum varige driftsmidler 

Sum anleggsmidler 

 

 

 

418 411 

418 411 

418 411 

 

 

 

61 707 

61 707 

61 707 

 

OMLØPSMIDLER 

Kortsiktige fordringer 

Finansplassering 

Bankinnskudd og kontanter 

SUM OMLØPSMIDLER 

SUM EIENDELER 

 

 

 

 

37 677 734 

136 680 294 

20 580 606 

194 938 634 

195 357 045 

 

 

713 137 

117 765 234 

63 966 583 

182 444 954 

183 506 661 

RESERVEKAPITAL OG GJELD 

RESERVEKAPITAL 

Driftsfond og reservekapital  

Udisponert resultat 

Sum reservekapital 

 

 

       147 671 081 

         10 086 899 

157 757 980 

 

 

       147 671 079 

                        0 

       147 671 079 

 

GJELD 

KORTISKTIG GJELD 

Leverandørgjeld 

Skyldige offentlige avgifter 

Annen kortsiktig gjeld  

Sum kortsiktig gjeld 

Sum gjeld 

Sum reservekapital og gjeld 

 

 

14 563 060 

12 216 732 

10 819 273 

37 599 065 

37 599 065 

195 357 045 

 

 

13 322 686 

8 795 992 

12 716 903 

34 835 581 

34 835 581 

182 506 660 

Aust-Agder Revisjon IKS bemerker at regnskapet er i balanse. Selskapet har god 

reservekapital og solid likviditet.   

 

3.5 Rammer for selskapet  

Etter IKS-loven er representantskapet selskapets høyeste organ. Her fremgår også 

representantskapets og styrets ansvar. Selskapsavtalen kan regulere dette ansvaret nærmere.  

Konsesjonskraft IKS skal etter selskapsavtalen omsette fylkes- og kommunenes 

konsesjonskraft. Kraftverk som benytter vann regulert i vassdragsreguleringsloven eller 

industrikonsesjonsloven, plikter å avstå konsesjonskraft til berørte kommuner. Konsesjoner 

                                                 
8 Årsmelding 2018 Konsesjonskraft 



37/19 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - AAFK - 18/06589-10 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - AAFK : Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Aust-Agder fylkeskommune

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

11 

 

gis etter søknad til Norges Vassdrags- og energidirektorat. Det er NVE som beregner 

mengden konsesjonskraft, fordelingen til de berørte kommuner og fylkeskommuner.  

Eiere av større vannverk plikter i henhold til konsesjonen å levere en viss andel av kraften 

som produseres til de kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Denne 

konsesjonskraften skal leveres til en nærmere avtalt pris.  

I utgangspunktet har partene avtalefrihet og kan fastsette prisen selv, men loven gir 

veiledning om beregningsmåten. Dette avhenger av om konsesjonen ble gitt før 10. april 

1959 eller etter. Om ikke partene blir enige, er det OED (Olje- og Energidepartementet) som 

skal fastsette prisen.  

Ved konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven, eller industrikonsesjonsloven, plikter 

kraftverkseierne å betale en årlig avgift til staten og de berørte kommunene.   



37/19 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - AAFK - 18/06589-10 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - AAFK : Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Aust-Agder fylkeskommune

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

12 

 

4.0 Eierskapskontroll: problemstillinger, fakta og vurderinger  

4.1 Første problemstilling  

Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets 

styrende organer? 

 

4.1.1 Kontrollkriterier  

Eierinteressene menes her som selskapets målsettinger, samt at de tiltakene som selskapet 

ivaretar for å nå disse målsettingene er innenfor det gjeldende regelverk.  

Kontrollkriteriene tar utgangspunkt i IKS-loven, selskapsavtalen og KS-anbefalinger. 

Kriteriene er avgrenset av revisjonen etter hva som er hensiktsmessig for å besvare 

problemstillingen.  

Kontrollen vil fokusere på representantskapet, da det er gjennom dette eierne av selskapet 

utøver sin myndighet.  

Selskapets formål  

 Selskapsavtalen skal, jfr. IKS-loven § 4, beskrive selskapets formål  

Eierskapsprinsipper  

 Etter KS «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll», anbefaling nr. 4, 

bør kommunestyret/ fylkestinget utarbeide en eierskapsmelding med overordnede 

prinsipper for sitt eierskap.  

 For å underbygge selskapsavtalen, kan det etter KS-anbefaling nr. 5, være 

hensiktsmessig å utarbeide andre styringsdokumenter, gjerne i form av eierstrategi.  

Representantskap 

 Etter IKS-loven § 7 utøves eierskapet gjennom de valgte medlemmer i 

representantskapet. Ved oppnevnelse av representant til selskapet, skal eierkommunen 

ta hensyn til en effektiv måte å ivareta sitt eierskap. KS anbefaler å oppnevne sentrale 

folkevalgte som representanter.  

 Hver kommune skal ha en representant og fylkeskommunene skal ha 2 representanter 

i representantskapet, med like mange vararepresentanter, jfr. IKS-loven § 6 og 

selskapsavtalen.  

Innkalling til representantskap 

 Innkalling til representantskapsmøter skal gjøres i henhold til selskapsavtalen; 

«leiaren i representantskapet innkallast til møte når han finn det påkravt, eller når 

styret vedtek at det skal innkalles til et slikt møte. Det skal haldast minst eitt ordinært 

representantskapsmøte i året». Møtet skal holdes innen utgangen av juni måned, og 

som en hovedregel sendes møteinnkallingen ut med minst 2 ukers varsel.  
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Styreinstruks, godkjent instruks for daglig leder og vedtatt strategiplan   

 Representantskapet skal utføre de oppgaver som er nærmere fastsatt i selskapsavtalen; 

her vil det kontrolleres om det er vedtatt en styreinstruks, godkjent instruks for daglig 

leder og vedtatt strategiplan.   

 

4.1.2 Fakta 

Selskapets formål  

Konsesjonskraft IKS har i sin selskapsavtale § 3 følgende formål:  

 

«Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av konsesjonskraft. 

Konsesjonskraft IKS skal omsetje kommunane og fylkeskommunens si konsesjonskraft, 

gjennom å ta i mot og formidle vidare den pengeytinga som oppstår gjennom forvaltninga av 

konsesjonskraftrettane og delta i verksemnd som har naturleg samanheng med dette. 

Konsesjonskraft IKS skal etterleve og praktisere prinsippet om meiroffentleghet i alt arbeid. 

Konsesjonskraft IKS skal mellom anna trygge konsejonskraftordninga som ein 

kommunal/fylkeskommunal rett, trygge verdien i konsesjonskraftordninga, og sikre 

deltakarane påreknelege og gode inntekter» 

 

På spørsmål fra revisjonen om selskapsavtalen er i samsvar med formålet, svarer selskapet 

følgende: «Formålet med selskapet er formulert i selskapsavtalen § 3, og er således i samsvar 

med formålet til selskapet. Man ser at mindre ting i selskapsavtalen må justeres i 

sammenheng med revisjon av selskapsavtalen, blant annet oppfølging av arkivansvar. I 

tillegg til selskapsavtalen, har man blant annet politisk vedtatte styringsdokumenter for daglig 

drift, blant annet strategiplan, risikostrategi m.m.» Selskapet sier også at de anser 

organiseringen av selskapet hensiktsmessig, da rammeverket for et IKS er gunstig for driften, 

som blant annet kredittrating som er gunstig med hensyn til krafthandel.  

 

Eierskapsprinsipper  

Aust-Agder Revisjon har undersøkt om eierkommunene har eierskapsmelding og innholdet i 

disse. Det er undersøkt om eierskapsmeldingen inneholder overordnede prinsipper for 

eierskap, og om det eventuelt er utarbeidet spesifikke eierskapsstrategier for Konsesjonskraft 

IKS.  

Aust-Agder fylkeskommune behandlet i august 2017 sin eierskapsstrategi. 

Eierskapsstrategien inneholder følgende prinsipper for fylkeskommunens eierstyring:  

 

1. Det skal tilstrebes åpenhet og offentlighet i selskaper fylkeskommunen har 

eierinteresser i 2. Fylkeskommunens eierskap skal forvaltes langsiktig 

2. Selskapene skal være bevisste sitt samfunnsansvar, herunder etiske og miljømessige 

forhold 
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3. Etiske og forretningsmessige prinsipper og praksis i selskaper som fylkeskommunen 

har eierinteresser i, skal være de samme som i fylkeskommunen selv  

4. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og 

selskapets situasjon 

5. Eiere skal likebehandles 

6. Eierstyringen skal foregå gjennom generalforsamling og representantskap 

7. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold 

ut fra det enkelte selskapets egenart 

8. Styret skal, på vegne av eierne, ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor 

selskapets ledelse 

Aust-Agder fylkeskommune vedtok i 2016 revidert eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen 

bygger på eierskapsstrategien, og inneholder blant annet en oversikt over alle selskaper 

fylkeskommunen har eierinteresser i. innenfor hvert selskap er det også utarbeidet en oversikt 

over «økonomiske nøkkeltall», som viser et utdrag fra selskapets regnskap de siste fem årene. 

Formålet med Konsesjonskraft IKS er også tatt med: «Forvalte deltakernes konsesjonskraft 

og videreformidle inntekter som følge av forvaltningen og delta i virksomhet som har naturlig 

sammenheng med dette».  

 

Oppnevnelse av representanter hos eierne  

Aust-Agder Revisjon har gjennomgått eierkommunenes vedtak for valg til representantskapet 

i Konsesjonskraft IKS. Representantene er som hovedregel foreslått av en valgkomite, 

sammensatt av folkevalgte i kommunestyre/fylkesting. Revisjonen har også undersøkt om det 

foreligger offentlig informasjon om grunnlaget for valg av representanter.  

Aust-Agder fylkeskommune valgte 27.10.15 følgende representasjon til Konsesjonskraft IKS:  

Knut Austad, SP (Vara: Inger Lise Hillestad Aasen, Krf ) 

Anders Kylland, FrP (Vara: Chim A. Kjølner, FrP) 

Aust-Agder fylkeskommune har i sin eierskapsstrategi et kapittel om hva som skal vurderes 

ved representasjon. Det legges til grunn politisk styre i organer som utøver politikk. 

Konsesjonskraft IKS skal med bakgrunn i dette ha politikere i representantskapet. 

I følge Konsesjonskraft IKS årsmelding 2017, består representantskapet av følgende:  

 Leder Reidar Saga (Åmli kommune) 

 Nestleder Janne F. Kristoffersen (Lindesnes 

kommune) 

 Anders Kylland (Aust-Agder fylkeskommune) 

 Knut A. Austad (Aust-Agder fylkeskommune)   

 Nils Harald Rennestraum (Vest-Agder 

fylkeskommune) 

 Sally Vennesland (Vest-Agder fylkeskommune) 

 Robert C. Nordli (Arendal kommune) 

 Jan Sigbjørnsen (Flekkefjord kommune) 

 Ove Gundersen (Froland kommune)  

 Per Svenningsen (Grimstad kommune)   

 Margrethe Handeland (Hægebostad 

kommune) 

 Odd Ivar Aasen (Iveland kommune) 

 Ole Magne Omdal (Kristiansand 

kommune) 

 Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal kommune)  
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Innkalling til representantskapsmøter  

Revisjonen har undersøkt innkalling og gjennomføring av representantskapsmøter de 4 siste 

årene. Daglig leder informerer i dokumentasjon fra selskapet til revisjonen at innkallingen 

blir sendt ut med minst to uker varsel før ordinært representantskapsmøte. Ifølge 

årsmeldingen 2017, ble det avholdt 2 møter i representantskapet i 2017, 15. juni og 15. 

desember.  

 

Styreinstruks, instruks for daglig leder og strategiplan  

Styreinstruks ble vedtatt av styret 23. januar, og av representantskapet 19. juni 2015. Styret 

skal i sitt arbeid følge instruksen, og om de i saker må gå bort fra instruksen, skal dette 

rapporteres til representantskapet.  

Instruks for daglig leder ble vedtatt av styret 23. januar 2015. Instruksen regulerer daglig 

leders oppgaver, ansvar og fullmakter når det gjelder den daglige driften av selskapet. I 

tillegg gjelder også arbeidsavtalen og andre instrukser og retningslinjer i selskapet som for 

eksempel gjeldende risikostrategi med definerte fullmakter.  

Styret gjennomførte i 2017 en revidering av strategiplanen til selskapet. Hovedmål og 

retning for selskapet er ikke forandret, hovedmålet til selskapet er å være en ledende nasjonal 

forvalter av konsesjonskraftrettighetene. Den viktigste endringen gikk på en presisering av 

kontakt med deltagere og samarbeid med andre aktører innenfor kraftmarkedet. 

Strategiplanen ble vedtatt på representantskapsmøtet 15. desember 20179. Strategiplanen 

legger til grunn at selskapet skal forvalte eiernes rettigheter og føre verdiene tilbake til eierne. 

Selskapet skal ikke bare gjennomføre det operative arbeidet med å hente ut 

konsesjonskraften, til rett pris, men også «ha fokus på læring og kunnskap i administrasjon, 

så vel som politisk og hos deltakarkommunane ellers».  

Strategiplanen legger også opp til at selskapet skal ha et undervisningsopplegg for skolen. 

Selskapet har i tråd med dette gjennomført flere presentasjoner for elever, blant annet for 9. 

og 10. klassinger i Åmli kommune.  

 

                                                 
9 Konsesjonskraft IKS – «Strategiplan og grunnleggende etiske prinsipp 2018-2023».  

 Reidun Bakken (Audnedal kommune)    

 Anders Christiansen (Birkenes kommune)    

 Leiv Rygg (Bygland kommune) 

 Hans Blattmann (Bykle kommune) 

 Bjørn A. Ropstad (Evje og Hornnes kommune) 

 Helge Sandåker (Marnardal kommune)  

 Thor Jørgen Tjørhom (Sirdal kommune)    

 Steinar Kyrvestad (Valle kommune) 

 Eivind Drivenes (Vennesla kommune) 

 Olav Åsland (Åseral kommune) 
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4.1.3 Konklusjon og vurdering  

 

Konklusjon 

Selskapets formål  

Selskapets formål er beskrevet i selskapsavtalen, etter kravet i IKS-loven.  

Eierskapsprinsipper  

Aust-Agder fylkeskommune har utarbeidet eierskapsmelding, i tråd med KS-anbefalinger. 

Disse inneholder også det som KS setter opp som sine minimumskrav til innhold. 

Eierskapsmelding blir nå et krav etter ny kommunelov som trer i kraft høsten 2019, og 

revisjonen anbefaler dermed at de kommunene som ikke har eierskapsmelding, innretter seg 

på å utarbeide en slik. Aust-Agder Fylkeskommune har utarbeidet egne eierskapsstrategier i 

tillegg til eierskapsmeldingen, som etter det revisjonen kjenner til, en av få eiere, men de 

fleste eierkommunene har sine eierskapsstrategier som en del av eierskapsmeldingen.  

Selskapsavtalen krever at representantskapet ser til at det blir utarbeidet en strategiplan for 

selskapet. Dette sikrer, etter revisjonens synspunkt, at eiernes målsetninger for selskapet 

danner grunnlaget for selskapets aktiviteter.  

Revisjonen observerer at det siden selskapskontrollen i 2009 har vært gjort et arbeid med 

fylkeskommunens eierskapsprinsipper, gjennom eierskapsmelding og eierskapsstrategier. 

Dette var noe som ble påpekt som mangelfullt under den forrige selskapskontrollen.  

Representantskap  

Revisjonen fant i sin gjennomgang av offentlige tilgjengelige dokumenter lite 

vurderingsgrunnlag for valg av representanter til representantskap i eierkommunenes 

eierselskaper. Kommunene har ofte mer utførlige vurderinger om valg til styrer. Det er 

avgjørende for et aktivt eierskap at eierne velger hensiktsmessig med tanke på representanter 

til representantskap, og de fleste eierne legger til grunn en todeling i sine valg; folkevalgte til 

selskap som driver politisk, og rådmann/administrasjonen til selskap som i hovedsak driver 

med fylkeskommunal/kommunal drift. Revisjonen legger til grunn at dette kan være en 

hensiktsmessig inndeling. De fleste eierne har sine ordførere eller varaordførere som 

representantskapsmedlemmer i Konsesjonskraft IKS. Ordfører/varaordfører er en sentral 

aktør i fylkeskommunen/kommunen, med god kjennskap til kommunens politikk og mål for 

selskapet, og som derfor kan sikre eierskapet på en hensiktsmessig måte.  

Representantskapet er satt sammen etter kravene i IKS-loven og selskapsavtalen, med en 

representant fra hver av kommunene og to fra hver fylkeskommune. Faktisk representantskap 

er også i samsvar med valgte representanter.  

Innkalling til representantskap  

Representantskapet har de tre siste årene hatt to møter i året, og er således gjennomført etter 

selskapsavtalens krav.  

Innkallingen er sendt ut i henhold til kravet om to uker før møtet.  
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Styreinstruks, instruks for daglig leder og strategiplan  

Revisjonen har kontrollert at det er vedtatt en styreinstruks, en instruks for daglig leder og en 

strategiplan. Revisjonen bemerker at det nå foreligger styringsdokumenter for selskapet, noe 

som ble påpekt som mangelfullt ved selskapskontrollen fra 2009.  

Vurdering 
Revisjonen finner det tilfredsstillende at de føringer som anbefales fra KS er gjennomført for 

eierskapet til Aust-Agder fylkeskommune av Konsesjonskraft IKS. Momenter som ble påpekt 

mangelfullt i den siste eierskapskontrollen, er rettet opp. Dette gjelder blant annet 

utarbeidelse av eierskapsprinsipper og eierskapsmelding, noe som kan legge gode føringer for 

hva fylkeskommunen ønsker med sitt eierskap. Fylkeskommunen har også vurdert hvilke 

føringer som skal ligge til grunn for representantskap, noe som sikrer at målene for eierskapet 

kan nås.  

Aust-Agder fylkeskommune sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt gjennom selskapets 

styrende organer.  
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4.2 Andre problemstilling  

Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive 

eierkommunene i tråd med gitte anbefalinger?  

 

4.2.1 Kontrollkriterier  

Kriteriene er avgrenset av revisjonen etter hva som er hensiktsmessig for å besvare 

problemstillingen. 

Eierfylkeskommunene har det overordnede ansvaret for de deler av fylkeskommunens 

virksomhet som er lagt ut til selskaper, og en aktiv og god demokratisk eierstyring kan sikre 

en optimal ivaretakelse av deres eierinteresser. 

Som en del av eierstyringen i fylkeskommunen, kan styringslinjer i form av rapportering og 

dialog mellom selskapet og fylkeskommunen sikre en bedre eierskapskontroll.   

 

Eiermøter  

 KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til en god eierstyring 

og kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 

eier, styret og faglig leder for selskapet. Eiermøter er ikke lovregulert, og er en 

uformell arena der det ikke treffes vedtak.  

 

Rapportering  

 Rapportering er et kjent virkemiddel for å ivareta en god eierstyring, hvor 

rapportering fra selskapet til politisk nivå i kommunene/fylkeskommunen er en mye 

anvendt styringskanal. Rapportering kan for eksempel gjøres gjennom en årsmelding 

fra selskapet til behandling i kommunestyre/bystyre/fylkesting. Tilbakerapportering 

må vurderes opp mot formålet til selskapet.  

 

Etter Forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og 

fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet, gjelder ikke denne for virksomheter 

som driver produksjon og omsetning av elektrisk kraft.  

 

4.2.2 Fakta 

Det finnes ingen formell rutine for rapportering tilbake til eierkommunene i selskapsavtale 

eller andre føringer hos selskapet. Selskapet har under sin strategiplan et delmål om «trygge 

konsesjonskraftordninga som kommunal og fylkeskommunal rett». En av tiltakene for å nå 

dette målet er beskrevet som «orientere kommunestyre og fylkesting om status og 

utfordringar».  

Representantskapsmøter avholdes to ganger hvert år, ett av møtene forlenges med et seminar, 

arrangert av Konsesjonskraft IKS.  
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Daglig leder informerer i samtale med revisjonen at det sendes tertialrapport og 

årsmelding/regnskap til alle eierkommunenes postmottak. I tillegg legger selskapet ut en 

månedsrapport over kraftpriser og salg på sine hjemmesider for hver måned. Ifølge daglig 

leder har selskapet kommet med tilbud til de respektive fylkesting/kommunestyrene om å 

komme å informere om selskapet, og at de så langt har vært i 14 kommunestyrer/fylkesting. 

Selskapet kommuniserer overfor revisjonen at de gjerne skulle gitt mer informasjon til sine 

eiere.  

Selskapet gjennomfører et såkalt porteføljeutvalg med rådmennene, hvor daglig leder gir 

overfor revisjon uttrykk for at kommunikasjonen med rådmennene er god. På denne måten 

får de gitt mer informasjon til sine eierkommuner, og bedre forankring av det de driver med i 

sitt arbeid. Daglig leder opplever også porteføljeutvalget som et kollegium som på ulike 

måter bidrar til gode diskusjoner når det kommer til drift og øvrige administrative 

perspektiver som i mindre grad fokuseres på i møte med representantskap. Dette er noe 

daglig leder gir uttrykk for at han verdsetter.  

Flere av eierne legger i sine eierskapsmeldinger opp til at rapportering fra selskapet skal skje 

gjennom årsmeldinger fra selskaper de er medeiere i. Dette gjelder også for Aust-Agder 

fylkeskommune.  

I Aust-Agder fylkeskommune ble årsmelding og årsregnskap fra selskapet behandlet 

17.10.2017 i Kultur- nærings og helsekomiteen, og 24.10.2017 i Fylkestinget. Vedtaket var 

fra fylkestinget at disse tok årsmelding og årsregnskap 2016 til etterretning. Selv om flere av 

eierne legger opp til at årsmelding fra selskapet skal behandles politisk, har revisjonen i sin 

gjennomgang av vedtak i kommunestyrer og fylkesting i året 2017, funnet at årsmelding fra 

Konsesjonskraft IKS i all hovedsak ikke behandles i de respektive kommunestyrene.  

Informasjon om drift og pågående prosjekter og lignende kan eierne få gjennom ordfører som 

er representant i representantskapet. Dette er det også lagt opp til i flere ev eiernes 

eierskapsmeldinger, deriblant eierskapsmeldingen til Aust-Agder fylkeskommune. Om 

eierkommunen/fylkeskommunen anser denne rapporteringen som begrenset, må dette tas opp 

politisk.  

Andre typer rapporteringer fra selskapet kan komme som annen type informasjon, som for 

eksempel gjennom behandling av budsjett, eksempelvis i form av en oversikt over 

konsesjonskraftsinntekter.10 

 

  

                                                 
10 Eksempelvis Flekkefjord kommunes «Regnskap 2017 med årsberetning» 
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4.2.3 Konklusjon og vurdering 

Rapportering og informasjon fra Konsesjonskraft IKS tilbake til eierne er ikke regulert, og 

det foreligger ingen bestemmelse om regelmessige rapporteringer tilbake til eierkommunene. 

Dette er således opp til den enkelte eier å formalisere. At selskapet er pålagt å informere om 

selskapets aktiviteter anser revisjonen som positivt.   

Det er etter revisjonens mening fornuftig at tilbakerapportering fra selskapet må være opp til 

den enkelte eier. I eierkommuner der det i eierskapsprinsipper er bestemt at man skal ha 

rapportering gjennom årsmeldinger fra selskapet, bør dette ifølge revisjonen følges opp. I 

Aust-Agder fylkeskommune er det bestemt at det årlig skal behandles årsregnskap og 

årsmelding, noe som i fylkestinget følges opp. Dette anser revisjonen som positivt.  

Eierskapsmøter gjennomføres ikke, men seminaret som arrangeres av selskapet hvert år, kan 

legge rammer for det samme formålet. Det er etter det revisjonen kjenner til, ikke ønsket egne 

eiermøter av eierne, og revisjonen legger til grunn at eierne da ønsker kontroll og styring ved 

bruk av andre verktøy. Selskapets leder er positiv til bruken av rådmannsforum, som gir en 

direkte dialog med de eiere som ønsker å delta på dette.  

At orientering gis av de som sitter i representantskapet, kan være grunnlag for en god 

kommunikasjon til eierkommunen/fylkeskommune. Dette skjer, ettersom revisjonen kan se, 

sporadisk i enkelte eierkommuner, og uten formelle retningslinjer. Dette må være opp til den 

enkelte eier å regulere.  
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4.3 Tredje problemstilling 

Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd 

med de krav som stilles i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres 

utbetalingene i tråd med de føringer som ligger til grunn? 

 

4.3.1 Kontrollkriterier 

Forpliktelsene til de berørte kommunene er nedfelt i vassdragsreguleringsloven og 

vannrettighetsloven. Lovverket hjemler rett til alminnelig forsyning for kommunene. Det 

overskytende tilfaller fylkeskommunene.  

Konsesjonsavgifter:  

Årlige avgifter som en kraftverkseier plikter å betale til kommunene som blir berørt 

av en regulering eller utbygging  

Konsesjonskraft:  

En andel av kraftproduksjonen, som en kraftverkseier er pålagt å levere 

kommunene/ fylkeskommunene som er berørt av en regulering eller utbygging. 

Prisen fastsettes uavhengig av markedsprisen.  

Konsesjonsavgifter skal gi kommunene erstatning for generelle skader og ulemper som ikke 

blir kompensert på annen måte. Det skal også gi kommunene rett til en andel av 

verdiskapningen som finner sted. Konsesjonskraft skal sikre kommunene elektrisk kraft til en 

rimelig pris.  

Både konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er basert på en beregning av kraftverkets 

teoretiske produksjonskapasitet, som fastsettes ut fra fallhøyde og vannføring gjennom 

kraftverket. Dette kapasitetsbegrepet kalles kraftgrunnlag, og regnes ut i naturhestekrefter.  

Etter selskapsavtalen skal Konsesjonskraft IKS omsette eiernes konsesjonskraft, gjennom å ta 

imot og formidle videre den pengeytelsen som oppstår gjennom forvaltning av 

konsesjonskraftrettighetene. Kapitalen til selskapet er omhandlet i selskapsavtalen § 13: 

«Konsesjonskraft IKS sin kapital og inntekter kjem fram gjennom omsetning av 

konsesjonskraft og avkastning av kapitalen»  

Fordelingsprinsipper 

Konsesjonskraft IKS selskapsavtale inneholder i § 14 en bestemmelse om fordeling av 

selskapets midler. Etter bestemmelsen skal de midlene som tilføres Konsesjonskraft IKS, 

fordeles i samsvar med bestemmelsen.  
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For Aust-Agder gjelder følgende fordeling:  

- For alle kommunene utenom Bykle og Valle skal konsesjonskraftkommunene tildeles 

inntekter tilsvarende alminnelig forsyning tillagt inntil 10 GWh.  

Aust-Agder fylkesting vedtok i oktober 2009 at fylkeskommunen fortsatt skulle være medlem 

av Konsesjonskraftfondet, i den forbindelse ble det inngått en avtale med kommunene om 

fordeling av konsesjonskraftinntekter for perioden 1.5.2010-31.12.2019. Ny selskapsavtale 

for fondet ble også vedtatt.  

Avtalen innebærer at fylkeskommunen i en 10-års periode har forpliktet seg til årlige 

bevilgninger til utbygginger av riksveg 9 og Setesdal regionråd.  

For kommunene Bykle og Valle gjelder:  

- Kommunen prioriterer den rimeligste kraften innenfor det som til enhver tid er 

forbruket til alminnelig forsyning.  

- Overskytende kraft ut over forbruket til alminnelig forsyning fordeles på følgende 

måte: fylkeskommunen 90%, kommunen 10%.  

For Vest-Agder gjelder følgende fordeling:  

- Kommunen prioriterer den rimeligste kraften innenfor det som til enhver tid er 

forbruket til alminnelig forsyning.  

- Overskytende kraft over forbruket til alminnelig forsyning fordeles på følgende måte: 

Fylkeskommunen 95%, kommunen 5%.  

 

4.3.2 Fakta 

Beregning av kraft 

Revisjonen får oppgitt fra selskapet at etter at konsesjon er gitt, beregner NVE kraftgrunnlag 

og fordeling til hver kommune. Selskapet bemerker at NVE kun beregner for kommunene, og 

ikke har noen mening om forbruket og således ingen mening om hvor stor del 

fylkeskommunene får. Selskapet har derimot et styrevedtak på hvordan de skal beregne 

alminnelig forbruk i kommunene. Selskapet gjør revisjonen oppmerksom på at 

selskapsavtalen hjemler en litt annen fordeling av kraftressursene enn hovedregelen i loven. 

Dette er henvist til i kapittel 4.3.1, kontrollkriterier.  

Konsesjonskraft IKS forholder per i dag seg til totalt 11 konsesjonærer.  

Selskapet selger ut kraften de forvalter, for deretter å beregne GWB fra hvert kraftselskap for 

å beregne utbetalingene til kommunene.  
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På spørsmål fra revisjonen om hvordan områdeprisene beregnes, svarer selskapet: «alle våre 

kraftprodusenter ligger i prisområde N0211. Vi har kraftprisprodusenter som leverer kraft 

både til OED-pris, individuell selvkostpris og Sira-Kvina-pris. I tillegg til kraftpris, har vi 

kostnader til nettariffer (sentralnett) og produksjonslinje.»  

Selskapet forklarer at de arbeider ut ifra en kilowattpris, beregnet fra hvert kraftselskap. I 

møte med revisjonen, legger selskapet frem sine regneark for «konsesjonskraftvolumet» og 

«budsjettplan». «Konsesjonskraftvolumet» er et statisk regneark med en oversikt over de 11 

konsesjonærene, med 50 kraftverk. Fordelingsmatrisen blir utarbeidet fra en 

fordelingsnøkkel, hvor man blant annet beregner Kwh per kraftverk, og driften av disse; 

fordelingsnøkkelen består av seks-syv forskjellige fordelingsnøkler. En av disse «nøklene» 

går blant annet ut på avstander til det sentrale nettet, da kraftselskapene kanskje må betale for 

å få kraften ut på nettet. Eksempelvis ligger Rygene nærmere nettet, og det er derfor billigere 

å få sendt ut kraften de produserer. Brokke er et eksempel på kraftverk som ligger langt fra 

det sentrale nettet.  

Utbetalinger til eierne 

Daglig leder for Konsesjonskraft IKS forklarer at det er representantskapet som vedtar 

utbetalingene til eierkommunene. Når det gjelder utbetalinger til eierne, forklarer selskapet 

overfor revisjonen at det ligger en fastsatt utbetalingsstruktur til grunn, men at det kan 

komme inn enkelte endringer her. Selskapet tar eksempelvis opp utbetaling på Sira-Kvina 

med porteføljeutvalget.  

Daglig leder beskriver overfor revisjonen en god kommunikasjon med rådmennene i 

eierkommunene, og at selskapet gjerne tar imot innspill til hvordan selve utbetalingene til 

eierne skal gjennomføres. Kommunikasjonen foregår blant annet gjennom 

«Rådmannsforum», hvor daglig leder har møter med rådmennene i eierkommunene. Det er 

klart kommunisert fra eierkommunene at de vil vite hva de vil få utbetalt av selskapet, og 

selskapet forklarer at de derfor utarbeider detaljerte budsjettplaner. Denne budsjettplanen og 

utbetalingene legges frem i representantskapsmøter. Daglig leder sier at det også fra 

kommunene er ønsket en utbetalingskurve, og at forutsigbarhet er viktig for eierne.  

Selskapet oppgir at det blir sendt ut en utbetalingsprognose til økonomisjefene i 

eierkommunene i forkant av representantskapsmøtet. Prognosen er en del av en rapport som 

sendes hver enkelt kommune. Revisjonen blir vist disse rapportene, som blant annet viser 

totalt volum av GWh, kjøpskostnad for kommunen, markedspris og snitt sikringspris. Denne 

rapporten sendes gjerne i februar måned. Om representantskapet vedtar denne prognosen, er 

det det som sendes til kommunene. Utbetalingene til kommunene vedtas i representantskapet 

gjennom behandling i møte i juni hvert år.  

Risiko 

Formålet til Konsesjonskraft IKS er blant annet å omsette konsesjonskraft, og sikre 

deltakerne påregnelige og gode inntekter. En risiko for selskapet, er om man ikke klarer dette, 

                                                 
11 Revisjonen blir i møte med selskapet vist på kart at dette gjelder hele området Norden 
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gjennom blant annet endrede forutsetninger for konsesjonskraft. Selskapet sier selv i samtale 

med revisjonen at den største risikoen selskapet står ovenfor, er at det kommer en ny lov på 

området.  

Den finansielle risikoen for selskapet er i hovedsak svingninger i kraftpriser og valuta. 

Representantskapet har vedtatt en risikostrategi ved handel av kraft. Dette har til formål å 

sikre seg mot økende kraftpriser. Sikringshandel gjøres mot systemprisen, men 

områderisikoen er ikke sikret.  

En annen risiko som blir fremhevet i selskapets årsmelding er fremtidige endringer i 

rammevilkår fra politisk hold, tolkninger av regelverket, klimaforhold og den internasjonale 

økonomiske utviklingen.  

Styret i KIKS har utarbeidet en risikostrategi. Denne ligger på selskapets hjemmeside, og 

inneholder blant annet en oversikt over «ansvar og kompetanse» i selskapet, informasjon om 

organiseringen av krafthandelen, og «sikringsstrategier». I tillegg er det her vedtatt hva styret 

i selskapet hver måned skal motta av rapporteringer. Rapporteringen til styret skal vise at 

summen for transaksjoner til enhver tid ligger innenfor de fastsatte rammer etter nevnte 

risikostrategi. Om grensene ikke holdes, skal dette rapporteres til styreleder.  

På spørsmål fra revisjonen om hvem som har den overordnede kontroll av selskapet, svarer 

selskapet at dette er kommunene. Daglig leder peker i denne sammenheng på at det krever en 

viss kunnskap om området fra kommunene. Selskapet har luftet muligheten for å ha noen 

politikere med ekstra kompetanse om konsesjonskraft, men dette fikk ikke gjennomslag.  

BDO som selskapets revisor hatt en kontroll av utbetalingene til eierkommunene; dette var en 

overordnet kontroll, men de gjennomførte en mer omfattende kontroll av Rykene kraftverk, 

og så på fordeling til kommunen herfra. I følge daglig leder fant revisor resultatet av denne 

kontrollen tilfredsstillende.   

Daglig leder informerer revisjonen om at de i selskapets styre har et eget styreseminar med 

risiko som tema, og i juni 2019 gjennomførte Konsesjonskraft IKS et todagers seminar om 

risiko, hvor alle eierkommunene var invitert.  

Styret i Konsesjonskraft IKS vedtok, i september 2015, en langsiktig finansstrategi, som blant 

annet omhandler risikohåndtering av kapitalforvaltningen. Styret vedtok i juni 2015 en 

«Finansstrategi for kortsiktig finansiell aktiva».  

I følge daglig leder driver selskapet med opplæring av styret, men da styret ikke har den 

faglige kompetansen som trengs, har selskapet ansatt en kontroller. Denne kontrolleren 

arbeider kun med forvaltning av kraft. Kontrollers uttalelse vedlegges hvert år årsmeldingen 

til selskapet.  

Som nevnt tidligere i rapporten, er det fra eierne av KIKS signalisert et ønske om 

forutsigbarhet. Daglig leder opplyser om at kommunene i denne sammenheng aksepterer en 
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viss risiko, mot å få denne forutsigbarheten. I følge styreleder opplever selskapet en tillit fra 

eierkommunene om at selskapet har god kompetanse på sitt fagfelt.  

I forbindelse med fylkessammenslåingen skal det utarbeides ny selskapsavtale, og for de to 

fylkeskommunene har det inntil nå foreligget en privatrettslig avtale om utbetalinger. Dette 

blir av selskapet påpekt som en mulig fremtidig utfordring.  

Reservekapital, overføringer og fordelinger i 201812:  

 

Ifølge årsmeldingen 2017 ønsker Konsesjonskraft IKS å redusere reservekapitalen de neste 4 

årene, slik at hver deltaker har samme reservekapital i øre/KWh. Dette betyr at 

eierkommunene fra Aust-Agder, som har opparbeidet mer reservekapital, vil redusere mer 

her enn for deltakerkommunene i Vest-Agder.  

 

 

  

                                                 
12 Fond og reservekapital, note 8 i regnskapet 
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4.3.3 Konklusjon og vurderinger 

Revisjonen har gjennomgått de føringer som ligger til grunn for utbetalingene til 

eierkommunene, og sett hvordan dette løses i praksis av selskapet. Revisjonen har ikke 

mulighet til å vurdere de tekniske løsningene som ligger i dette, og gjør kun vurderinger på et 

overordnet plan.  

Konsesjonskraft IKS har en rekke rammer å forholde seg til ved utbetalinger til sine eiere. 

Utbetalingene er regulert blant annet i selskapsavtalen og vedtak i representantskapet. Det 

ligger i ansvaret til selskapet å utarbeide en utbetalingsnøkkel, men det er representantskapet, 

ved eierne, som vedtar utbetalingene.  

Revisjonen vurderer at det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende 

kontroll av selskapet. Dette innebærer blant annet representantskapets rolle i vedtak for 

utbetalinger. Revisjonen legger til grunn at selskapets eiere alltid vil være interessert i størst 

mulig gevinst fra selskapet, kombinert med en forutsigbarhet. Dette i seg selv er med på å 

sikre at utbetalinger gjøres i henhold til foreliggende avtaleverk.  

Revisjonen vurderer at selskapet opererer med stor grad av åpenhet, ved blant annet å 

informere representantskapet om hvordan fordelingsnøklene utarbeides. Åpenhet kan være 

med på å legge gode rammer for kontroll. I tillegg legger selskapet informasjon om 

kraftmarkedet ut på nett. Dette er en hensiktsmessig metode for deling av informasjon, da 

selskapets eiere er spredt over et stort geografisk område.  

Selskapet trekker selv frem den største risikoen for endringer i selskapsstrukturen, og 

herunder utbetalinger til eierkommunene, til å være lovendringer på området.  
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5.0 Eiers kommentar 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 har følgende uttalelsesrett ved 

revisjonsrapporter: «... selskapet som er omfattet av eierskapskontrollen og til den som utøver 

kommunens eller fylkeskommunens eierfunksjon». Fylkesrådmann og fylkesordfører har 

dermed mottatt rapporten til uttalelse, med følgende tilbakemelding: 
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LOV-1917-12-14-16 Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall  
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LOV 1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 

LOV 1999-01-29-6 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) 

FOR-2004-06-15-906 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

 

NKRF. Praktisk veileder. Selskapskontroll – Fra A til Å 

Konsesjonskraft IKS – Årsmelding 2018  

Konsesjonskraft IKS – «Strategiplan og grunnleggende etiske prinsipp 2018-2023» 
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7.0 Vedlegg  

Selskapsavtale 
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FOR KONTROLLUTVALGET I EIERKOMMUNER 

PROSJEKTPLAN FOR SELSKAPSKONTROLL  

KONSESJONSKRAFT 

IKS 
AUST-AGDER REVISJON IKS, SEPTEMBER 2018  
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INNLEDNING 

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og nærmere omtalt i forskrift for 

kontrollutvalg kapittel 6 (§§13-15).  

Kommuneloven § 77 Kontrollutvalget nr. 5 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunen eller 

fylkeskommunes interesser i selskaper m.m. 

Forskrift om kontrollutvalg § 13 (1) Selskapskontroll 

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

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

Selskapskontrollens innhold er definert i forskriftens § 14, og kan gjennomføres på to 

forskjellige måter. En eierskapskontroll kontrollerer om den som utøver kommunens 

eierinteresser i selskaper, gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

En selskapskontroll kan også gjøres som en mer omfattende forvaltningsrevisjon. Denne 

prosjektplanen vil beskrive en eierskapskontroll av Konsesjonskraft IKS.  

 

BAKGRUNN 

Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt selskap mellom 20 kommuner og de to 

fylkeskommunene i Agder. Konsesjonskraft IKS skal forvalte kommunene/fylkeskommunene 

sin konsesjonskraft og sørge for at konsesjonskraften blir omsatt i markedet og prissikret i 

samsvar med den fastsatte risikostrategien. For sine eiere skal konsesjonskraft IKS ta imot og 

formidle videre den pengeytelsen som oppstår gjennom forvaltningen av 

konsesjonskraftretten. Konsesjonskraft IKS har følende eierkommuner: 

 Aust-Agder 

fylkeskommune 

 Vest-Agder 

fylkeskommune 

 Arendal kommune 

 Audnedal kommune 

 Birkenes kommune 

 Bygland kommune  

 Bykle kommune 

 Evje og Hornnes 

kommune 

 Flekkefjord kommune 

 Froland kommune 

 Grimstad kommune 

 Hægebostad 

kommune 

 Iveland kommune 

 Kristiansand 

kommune 

 Kvinesdal kommune  

 Lindesnes kommune 

 Marnardal kommune 

 Sirdal kommune 

 Valle kommune 

 Vennesla kommune 

 Åmli kommune 

 Åseral kommune 

 

Kontrollutvalgene i de deltakende kommunene vedtok i løpet av 2016 «Plan for 

selskapskontroll 2016-2019» for sine respektive kommuner. Disse planene baseres på en 

overordnet analyse av kommunens eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 

sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i kommunen.  
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I «Plan for selskapskontroll» ble en eierskapskontroll av Konsesjonskraft IKS vurdert som 

hensiktsmessig, særlig med utgangspunkt i intensjonen med selskapet, og på bakgrunn av at 

forrige selskapskontroll av selskapet ble foretatt i 2009. Eierskapskontrollen er planlagt 

gjennomført som en felles kontroll for alle eierkommunene. Aust-Agder Revisjon IKS vil 

gjennomføre eierskapskontrollen med samarbeid fra Ager Kommunerevisjon IKS og 

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS.  

 

KONSESJONSKRAFT IKS  

Konsesjonskraft IKS ble startet i 1984, og ble utvidet med Vest-Agder i 2014. Selskapet skal 

sørge for at konsesjonskraften blir prissatt riktig og omsatt i markedet i henhold til formålet. 

Selskapet har et eget styre, representantskap og administrasjon. I tillegg er det opprettet et 

porteføljeutvalg som gir råd til administrasjonen. Administrasjonen består av fire ansatte, og 

selskapet hadde i 2017 et driftsresultat på 112 MNOK.1  

Resultatregnskap i hele 1000 2017 2016 

Sum driftsinntekter 220 206 238 196 

Driftsresultat 112 044 131 905 

Årsresultat 25 258 22 323 

Balanseregnskap 

i hele 1000 

2017 2016 

Sum egenkapital og gjeld 182 507 149 223 

 

 

FORMÅL  

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS driver 

etter sitt formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter, samt sentrale 

lover og regler. Det vil bli sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og omsetning er i 

samsvar med lovverket, selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene.  

Eierskapskontrollen vil ha fokus på formålet til Konsesjonskraft IKS, som går ut på å omsette 

kommunenes og fylkeskommunenes konsesjonskraft gjennom å ta imot og formidle videre 

den pengestrømmen som oppstår gjennom forvaltningen av konsesjonskraftrettighetene. 

Konsesjonskraft IKS forvalter store verdier som årlig fordeles på de ulike eierkommunene. 

Utebetalingsprognosen til fordeling blant kommunene er i 2018 på nærmere 100 millioner 

                                                                 
1 Proff.no/regnskap/konsesjonskraft 
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kroner, noe som vil utgjøre relativt store utbetalinger for eierkommunene. Til tross for en del 

små prosentvise eierandeler, er det derfor likevel store midler som forvaltes fra selskapet til 

den enkelte eierkommune.   

 

Konsesjonskraft IKS er opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper og skal drive 

blant annet etter bestemmelser i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven.   

 

PROBLEMSTILLINGER  

Hovedformålet med problemstillingene vil være å kartlegge hvordan kommunene sikrer sine 

eierinteresser, samt om fordeling av ressurser gjøres i henhold til formålet med selskapet.  

Følgende problemstillinger vil bli undersøkt:  

1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets 

styrende organer?  

2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i 

tråd med gitte anbefalinger?  

3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de 

krav som stilles i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene 

i tråd med de føringer som ligger til grunn?  

 

 

REVISJONSKRITERIER  

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

vurderes i forhold til, og som er utledet av autorative kilder. Revisjonskriteriene vil blant 

annet være:  

- Aktuelle lover med forskrifter, som for eksempel vassdragsreguleringsloven    

- Selskapets stiftelsesdokumenter og vedtekter 

- Eierkommunenes vedtak tilknyttet selskapet 

- Styringsdokumenter 

- Administrative retningslinjer og mål 

- Statlige føringer/veiledere 

 

GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved jurist Camilla Eriksrud, med 

Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming, hovedsakelig gjennom 

en dokumentanalyse av kommunale styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og relevante lover 
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på området. Det vil i tillegg innhentes informasjon fra nøkkelpersoner tilknyttet selskapet og 

kommunen som anses å ha kunnskap som kan belyse problemstillingene basert på sine roller, 

ved eksempelvis daglig leder av selskapet og styrets leder.  

 

RESSURSER OG TIDPLAN 

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen sommeren 2019. Tidsbruken anslås 

omkring 100 timer.  

 

Arendal september 2018  

 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 

Kristian Fjellheim Bakke  
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Arkivsak-dok. 19/15880-3 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

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, Kontrollutvalget vedtok å slutte seg til selskapskontrollen slik den foreligger og dekke sin 

andel av kostnadene ved den (20 %). Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune vedtok i sitt møte 

15.10.2019 å ikke delta i den felles selskapskontrollen. 

 

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 Aust-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. 

  



38/19 Felles selskapskontroll i Ferde AS og Skyttel AS - 19/15880-3 Felles selskapskontroll i Ferde AS og Skyttel AS : Prosjektplan selskapskontroll av Ferde AS og Skyttel AS

 

  

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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Vedtak i fylkesutvalget: Får elevene i Agder minstetimeantall i tråd 

med opplæringsloven 

 

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

 

 

Bakgrunn for saken: 
I sitt møte 08.10.2019 vedtok fylkesutvalget i sak 19/86 enstemmig følgende vedtak: 

 

«Aust-Agder Fylkesutvalg ber Kontrollutvalget starte en prosess for å vurdere om opplæringsloven følges 

i forhold til at elevene i Agder får minstetimetall.» 

 

Saksopplysninger: 
Fylkesutvalget har ved sitt vedtak bedt kontrollutvalget om å starte en prosess med å vurdere om elevene 

på de videregående skolene får det minste antallet timer som de har krav på etter opplæringsloven. 

Sekretariatet vil i saken redegjøre for hovedtrekkene i det relevante lovverket. 

 

Det er kun loven, fylkestinget og kontrollutvalget selv som kan pålegge utvalget saker og oppgaver. 

Utvalget må derfor i møte avgjøre hvorvidt dette er en sak for kontrollutvalget og hvordan man eventuelt 

skal håndtere dette videre. Sekretariatet har bedt fylkesrådmannen om å få utlevert sakens dokumenter, 

men dette foreligger ikke ved utsending av sakspapirene. Leder har derimot fått tilsendt en rekke 

dokumenter fra et medlem av formannskapet og disse følger vedlagt til saken. Sekretariatet ønsker i den 

anledning å fremheve at vi ikke har hatt mulighet til å vurdere om den vedlagte informasjonen er korrekt 

eller om det foreligger flere dokumenter og mer informasjon som er av interesse for saken. 

 

I Opplæringsloven §3-2 står det blant annet: 

«Departementet gir forskrifter om samla tid til opplæring i den vidaregåande opplæringa, også om samla 

læretid for lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar. 

 

Opplæringa i skole skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande 

veker i skoleåret.» 

 

Av forskriften til opplæringsloven §1-3 står det videre at «den videregåande opplæringa skal vere i 

samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og den fastsette tilbodsstrukturen. Læreplanverket for 
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Kunnskapsløftet omfattar den generelle delen av læreplanen, prinsipp for opplæringa, læreplanane for 

faga og fag og timefordelinga». 

 

Dette innebærer at årlig rundskriv om fag og timefordeling (jf. Kunnskapsløftet) er en del av forskriften. 

Fylkeskommunen har dermed en plikt til å gjennomføre det konkret fastsatte timeantallet for opplæring i 

henhold til det årlige rundskrivet.  

 

Opplæringsloven §13-10 andre ledd angir at fylkeskommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering 

av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Videre skal det være et system for 

å følge opp resultatene av disse vurderingene. 

 

Det er den enkelte læreplan for faget som beskriver hvor mange timers opplæring elevene minimum har 

rett til, det vil si det timetallet skoleeier plikter å tilby. Årlige rundskriv fra Utdanningsdirektoratet 

fastsetter fag- og timefordelingen. Summen av antall timer elevene skal ha i det enkelte fag utgjør samlet 

årstimetall. Det er skoleeiers ansvar å påse at elevene minimum får opplæringen tilsvarende det antall 

timer for hvert fag som læreplanverket fastsetter, og at opplæringen ledes av en lærer som oppfyller 

kompetansekravene for undervisning i faget. Med opplæring forstås opplæringsaktiviteter som er egnet til 

å oppfylle de samlede kompetansemålene i et fag.  

 

Enkelte undervisningstimer kan være ”lærerløse” av flere grunner som blant annet:  

1. Akutt fravær, f.eks. ved sykdom, når vikar ikke er tilgjengelig, og et planlagt pedagogisk opplegg 

ikke foreligger.  

2. Planlagt fravær, f.eks. ved kurs, der lærer lager et undervisningsopplegg for elevene og følger 

dette opp i etterkant.  

3. Planlagte opplegg der lærer tar enkeltelever eller mindre grupper ut for særskilt veiledning el. 

samtale, og resten arbeider individuelt eller i grupper.  

4. Selvstudium eller gruppearbeid i et planlagt opplegg brukt som pedagogisk metode.  

 

Av disse fire eksemplene vil eksempel 2, 3 og 4 kunne være undervisning hvis det foreligger et 

pedagogisk opplegg for timen og det ledes av en lærer (som er tilgjengelig) eller en lærer som gjør 

etterarbeid i forbindelse med det elevene har gjort i timen. Hvis det derimot ikke foreligger et pedagogisk 

forberedt opplegg (som i eksempel 1) vil timen vanskelig kunne karakteriseres som undervisning.  

 

At eksamen regnes som del av opplæringen, omtales i forskriften til Opplæringsloven (§ 1-4.).  

« I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er fag- og timefordelinga fastsett. Tida som går med til eksamen, 

medrekna eventuell førebuingstid som blir teken frå undervisninga, skal reknast som opplæringstid. 

Elevar som ikkje blir trekte ut til eksamen, skal ha ordinær opplæring.» 

 

Det er verdt å merke seg at elever som ikke trekkes ut til eksamen, ikke kan gis fri. Dette må også sees i 

sammenheng med at de elevene som trekkes ut til eksamen får godskrevet timene i faget og at 

bestemmelsene om minstetimetall i fagene gjelder planleggingen av tilbudet til samtlige elever.  

 

Når det gjelder lesedager, tentamener, heldagsprøver og eksamener godskrives elevene undervisningstid 

for de aktuelle fagene som lesedagene eller prøvene gjelder. Dette følger også av forskrift til 

Opplæringsloven § 1–4 der det heter at tiden som medgår til eksamen, medregnet eventuell 

forberedelsestid som blir tatt fra undervisningen, regnes som opplæringstid.  

 

Utdanningsdirektoratet publiserte i 2010 «Rapport fra Utredningsgruppen for årstimetall og eksamen.» I 

mandatet til utredningsgruppen var begrepet ”alternative opplæringsdager” brukt om 

ulike undervisningsopplegg og aktiviteter som ikke kan knyttes direkte til kompetansemål 

i læreplaner for fag. I rapporten står det: «Utredningsgruppen har diskutert om vi kan finne et annet 

begrep som bedre får frem hva som menes. I denne rapporten er andre begreper også brukt, som for 

eksempel ”temadager” og ”alternative undervisningsopplegg”.» 

«Mange av oppleggene vurderes som positive både for elevenes motivasjon, sosiale 

kompetanse og samfunnsmessige orientering. Skolene vurderer at slike alternative 
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opplegg har en stor pedagogisk verdi i den helhetlige skolehverdagen.» 

 

Alternative dager erstatter den ordinære undervisningen som skulle vært gitt etter timeplanen. Dette fører 

i utgangspunktet til at elevene disse dagene mister sine årstimer i de fagene de skulle hatt. Dette kunne i 

utgangspunktet ha resultert i at elevene ikke fikk nok undervisningstimer i alle fagene gjennom skoleåret. 

For å unngå at elevene på denne måten mister timer, må skolene kunne regne disse timene tilbake igjen 

for elevene. Det gjør skolen ved å avgjøre at timene på alternative dager skal godskrives elevene i enkelte 

utvalgte fag, basert på at den alternative dagen har et faglig innhold som kan godkjennes som 

undervisning i henhold til læreplanmål. Det gjøres for eksempel for Internasjonal uke der elevene 

godskrives timer i engelsk, samfunnsfag eller andre fag. Tilsvarende skjer for aktivitetsdagen, der elevene 

gjerne godskrives 7 timer med kroppsøving.  

 

På den måten kan skolen klare å overholde minste årstimetallet for elevene. For å kunne godskrive 

elevene for undervisning i fag på de alternative dagene er det en forutsetning at skolen har forberedt et 

pedagogisk opplegg i henhold til læreplanverket, og at opplegget (dagen) ledes av en eller flere lærere.  

 

Rapporten kommer med eksempler på aktiviteter som kan eller ikke kan knyttes helt eller delvis til mål i 

læreplanene: «Eksempler på aktiviteter som vanskelig kan knyttes til mål i læreplanene kan være 

ulikeinnsamlingsaksjoner, opplegg innenfor den kulturelle skolesekken, temadag om psykisk helse og 

”trafikkdag”. Eksempler på vanlige undervisningsopplegg/ alternative aktiviteter som helt eller delvis 

kan inngå som del av fagene er for eksempel Operasjon dagsverk (internasjonal dag), idrettsdager og 

enkelte ekskursjoner og studieturer.» 

 

Uavhengig av om skolene kan klare å gjennomføre det antallet årstimer per fag elevene har krav på, er 

skolene og skoleeier pålagt å ha på plass et forsvarlig system for å planlegge og følge opp undervisningen 

gjennom året i forhold til minstekravet per fag. 

 

 

Kontrollutvalget må i denne saken ta stilling til om man vil behandle saken og eventuelt hvordan man 

skal håndtere den.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget i Vest-Agder behandlet i 2016 en forvaltningsrevisjon som blant annet inneholdt en 

problemstilling om elevene får det tilbudet og antall timer i hvert fag de har krav på. Konklusjonen der 

var at fylkeskommunen ikke hadde et godt nok system som dokumenterte gjennomførte elevtimer. 

Rapporten viste videre at elevene i noen fag fikk flere timer enn minstekravet, mens i andre fag fikk færre 

timer i et fag en minstekravet. 

 

Aust-Agder kontrollutvalg kan oversende saken til det nye kontrollutvalget for Agder fylkeskommune å 

be dem vurdere saken. Andre alternativer er å be om at det gjennomføres en tilsvarende 

forvaltningsrevisjon som ble gjennomført i Vest-Agder. Det er også mulig å spille temaet inn som et 

forslag til ny plan for forvaltningsrevisjon for neste valgperiode som skal til behandling i løpet av 2020. 

Da kan man følge opp forvaltningsrevisjonen fra 2016 og samtidig undersøke skolene i dagens Aust-

Agder. Fylkeskommunen vil innen noen måneder være sammenslått og nye Agder fylkeskommune vil ha 

et nytt kontrollutvalg. Kontrollutvalget bør derfor også diskutere om dette kan ha konsekvenser for 

problemstillingen. 

 

Vedlegg:  

- Oversendt dokumentasjon 
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Elevene får ikke det lovpålagte minstetimetallet de har rett på 

Det følgende skrivet og alle annen dokumentasjon som fremlegges har vært gjennomlest av flere av 
de andre hovedtillitsvalgte i Aust-Agder fylkeskommune. De støtter oss i saken vi fremmer. Disse er: 
Hovedtillitsvalgt for Skolenes Landsforbund, Geir Sigbjørnsen, hovedtillitsvalgt for Tekna, Anne Berit 
Bjønnum, hovedtillitsvalgt for Lektorlaget, Janne Kornbrekke, hovedtillitsvalgt for NITO, Roald 
Haarberg og hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet, Kari-Anne Væting. Vår sak støttes også av de 
hovedtillitsvalgte for Utdanningsforbundet i Vest-Agder. 
 
Bakgrunnen for dette skrivet og den kartleggingen vi gjør i det følgende, er det såkalte 
minstetimetallet for elevers opplæring i enkeltfag på videregående skole. Etter innføringen av 
Kunnskapsløftet høsten 2006 ble bestemmelser om fag- og timefordeling fastsatt som forskrift. Det 
ble påpekt fra Utdanningsdirektoratets side at alle timetall oppgitt i læreplanene er minstetimetall 
for elevene (Utdanningsdirektoratet 2009). Det vil si at skoleeier plikter å tilby dette timetallet – i 
hvert fag. Skolene står fritt til å tilby flere timer. 

Utdanningsforbundet viser også til NIFU-rapport 2016:26: «Får elevene den opplæringen de har krav 
på? - Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring» som ble 
offentliggjort 19. desember 2016. Rapporten viser at lite har skjedd i videregående skole i Norge 
etter at et landsomfattende tilsyn i 2008 avslørte at ingen av landets fylkeskommuner oppfylte 
lovens krav til et forsvarlig system for oppfyllelse av elevenes rett til minste årstimetall.  

I Vest-Agder, som vi snart skal sammenslås med, viste også en revisjonsrapport i juli 2016, 
«Mindreforbruk ved de videregående skolene i Vest-Agder fylkeskommune», at ingen av skolene i 
Vest-Agder har et forsvarlig system for oppfølging av elevtimer, de vet ikke om elevene får 
minstetimetallet de har krav på. Vi siterer rapporten: 

- Flere skoler har gitt uttrykk for at elevene som får for få timer i noen fag får for mange i 
andre fag, slik at de totalt sett likevel får tilstrekkelig antall timer. Men det er ikke 
tilstrekkelig at elever blir gitt nok årstimer i gjennomsnitt for et programområde. Kravet er at 
det skal planlegges nok undervisning i hvert enkelt fag, uavhengig av det totale antall 
årstimer i programområdet for eleven. (..) Når det gjelder oppfølging av faktisk gjennomførte 
undervisningstimer for elevene bør skolene bør ha en dokumentert oversikt over hvilke 
endringer som har skjedd i forhold til planene. Skolene skal ha et forsvarlig system som for 
hvert fag håndterer slike avvik. Det viser seg at skolene har forskjellige system og rutiner for 
oppfølging av planene, men ingen av skolene kan gi en samlet dokumentasjon på 
gjennomførte elevtimer. Ingen av skolene kan derfor sies å ha et forsvarlig system for 
oppfølging av elevtimer. Det er godt mulig at elevene får den undervisningen de har krav på, 
men det mangler dokumentasjon på at oppfølging av elevtimer ved skolene oppfyller 
lovkravet om forsvarlig system. 

Vi akter ikke å dokumentere at skolene i Aust-Agder, her eksemplifisert ved Sam Eyde vgs, ikke har 
forsvarlige systemer for oppfølging av elevtimer. Vi tror snarere tvert om at skolene har relativt gode 
systemer som gir dem kunnskap over hvor mange timer med opplæring elevene får på et overordnet 
plan. Om systemene er forsvarlige i lovs forstand, er ikke opp til oss å avgjøre, men planleggingen av 
skoleåret og timetallet som legges ut, gir skolen god kunnskap om hvor mange timer elevene får og 
for hvilke fag endringer i timeplanen må iverksettes for at det lovpålagte minstetimetallet skal 
oppnås. Jokeren her er eksamensgjennomføringen, hvor man på forhånd ikke kan vite nøyaktig 
hvordan disse vil påvirke de enkelte fag. Men vår påstand er at man vet såpass mye om hva som 
kommer, at man kan legge planer for gjennomføringen av opplæringen som er fleksible nok til å løse 
utfordringen. 



39/19 Vedtak i fylkesutvalget: Får elevene i Agder minstetimeantall i tråd med opplæringsloven - 19/16579-3 Vedtak i fylkesutvalget: Får elevene i Agder minstetimeantall i tråd med opplæringsloven : UDF-Minstetimetall

Vi akter i denne fremstillingen å dokumentere at elever ved Sam Eyde vgs ikke mottar det lovpålagte 
minstetimetallet, noe vi ble utfordret på å gjøre i ADMU tirsdag 9. april 2019, både av 
Fylkesrådmannen og enkelte politikere. Gjennom bruk av læreres timeplaner og årstimeregnskap for 
undervisning dokumenterer vi påstanden. Det er ikke lett, men heller ikke umulig, hvis man prøver, å 
gi elevene minstetimetallet de har krav på.  

Timeborttellingens tragedie 
I 2013 valgte Sam Eyde vgs å utnytte det faktum at elevene ikke får minstetimetallet til å spare 
lønnsmidler hos lærerne. Sam Eyde vgs forandret det tradisjonelle systemet for å legge ut 
undervisningstimer til lærerne i det såkalte årstimeregnskapet. Der de før la ut et antall 
undervisningstimer som tilsvarer elevenes lovpålagte minstetimekrav, valgte de nå å trekke 4 prosent 
flatt på årstimeregnskapet til lærerne i visshet om at elevene allikevel ikke fikk disse timene med 
opplæring. 

Fremdeles fikk de lønnsmidler fra fylket basert på elevenes minstetimetall, de unnlot bare å bruke 
alle på lærerlønninger. Den samme historien ble fortalt i Vest-Agder. Enkelte skoler der praktiserte 
på lignende måte, men der tok fylkesadministrasjon grep – de så at alle lønnsmidler ikke gikk til 
planlagt formål, trakk deretter inn deler av lønnsmidlene, noe som resulterte i at alle andre 
videregående skoler, av økonomiske grunner, også måtte begynne praksisen med timeborttelling. I 
dag kan denne praksis med timeborttelling på Sam Eyde vgs spores på den økonomiske bunnlinjen i 
årsregnskapet til Sam Eyde vgs, det er den eneste skolen i fylkeskommunen som i flere år har hatt 
millionoverskudd. 

Avtalemessig var de i sin rett til å gjøre dette i forhold til lærernes undervisning, lærene 
gjennomførte jo ikke disse timene, men samtidig avslørte de at de var/er bevisst det faktum at 
elevene ikke fikk tilstrekkelig opplæring. De kamuflerte delvis dette faktum gjennom å opprette noe 
de kalte alternative dager, hvor de forsøksvis prøvde å definere noen av disse dagene som 
gjennomført opplæring – på aktivitetsdagen for alle skolens elever fikk for eksempel gymlærerne 
betalt for undervisning, uten at det ble lagt til rette for at reell opplæring kunne bli gjennomført med 
mulighet for underveisvurdering og pedagogisk forsvarlige gruppestørrelser. De fleste andre dager 
ble det overhodet ikke forsøkt å knytte den angivelige opplæringen til læreplanmål i spesifikke fag. 

Andre skoler i fylker i vårt landstrakte land har gjort dette med alternative dager til en kunst, en 
balansekunst der de balanserer på slapp line mellom den økonomiske bunnlinjen og læreplanenes 
opphøyde krav. De benytter den såkalte Vestfold-dommen fra 2006, som fastslo at det ikke var 
tariffstridig å frigjøre elevenes timer til opplæring fra lærernes undervisningstimer, men glemmer 
samtidig at denne dommen ikke fritar fylkeskommunen fra lovkravet om at alt som gis som 
opplæring må være gitt med bakgrunn i konkrete læreplanmål for det aktuelle fag. En lærer har, 
etter forskrift til Opplæringslova, faglig vurderingsansvar for en gitt elevgruppe han er tildelt av 
rektor, både summativ vurdering, sluttvurdering, og formativ vurdering, underveisvurdering, gjerne 
med fremovermeldinger. Han har også, etter Opplæringslova, ansvar for at alle i denne elevgruppa 
gis tilpasset opplæring. Rektor har også, etter Opplæringslova, ansvar for at opplæring gis i 
basisgrupper som er «pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg». Når man fratar en lærer ansvaret 
for en opplæringsøkt, slik man gjør ved alternative dager, må man også tildele dette ansvaret til noen 
andre. Her er det linedanseren faller til grunnen, han flykter ut av manesjen. 

Mer enn kvantitet 
Elevenes rettigheter og skoleeiers plikter når det gjelder minste årstimetall handler, slik 
Utdanningsforbundet ser det, ikke bare om en kvantitativ dimensjon (antall undervisningstimer i 
faget). Dette handler også om undervisningskvalitet, altså selve innholdet i undervisningen. 
Alternative dager er et forsøk på å gi opplæring til mange elever, uten bruk av tilsvarende antall 
lærere, for å spare lønnsmidler, uten at man tar hensyn til undervisningskvalitet, pedagogisk 
forsvarlig størrelse på elevgruppene eller de fastlagte læreplanmål i de enkelte fag. Det er flott at 
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man er sitt samfunnsansvar bevisst og eventuelt gir opplæring etter generell del av læreplanen, men 
det gir ikke anledning til å anføre at det gis opplæring i enkeltfag. 
 
Læreren setter opp hel- og halvårsplaner for opplæring av de forskjellige elevgruppene i de enkelte 
fagene basert på læreplanmålene som er gitt og har sånn sett også det fulle og hele 
vurderingsansvaret for elevgruppen. Når man da konstruerer såkalte alternative dager, hvor faglærer 
ikke har ansvaret for planleggingen av disse, fratar man læreren muligheten til å planlegge i forhold 
til helårsplanen i faget, man fratar læreren vurderingsansvaret, uten at dette i prinsippet gis videre til 
noen andre. Dette er, slik vi ser det, ikke faglig forsvarlig, ei heller til det beste for elevene. 
 
Så lenge kompetansemålene er tilpasset minstetimetallet i læreplanene i de enkelte fag, vil 
faglærerne få færre timer til rådighet for å komme gjennom kompetansemålene i faget – dersom 
skolen tilbyr færre timer enn minstetimetallet.  
 
Hva sier kunnskapsministeren? 
NIFU-rapporten viser at 1 av 10 skoler i undersøkelsen planlegger skoleåret med færre timer enn det 
som er minste årstimetall, 6 av 10 skoler planlegger med like mange timer, mens 3 av 10 skoler 
oppgir at dette varierer, eller at de planlegger med flere timer. Utdanningsforbundet mener at Sam 
Eyde vgs, med sitt borttellingsnivå på minimum 4 %, er i den første kategorien. De andre skolene er 
sannsynligvis i kategori 2.  

 

I samme rapport framkommer det at noen skoler i kartleggingen tilbyr elevene færre timer enn de 

har rett på – av økonomiske årsaker. Noen skoleledere er i rapporten sitert på at de anså borttelling 

av timer «som eneste mulige løsning på et økonomisk problem.» (NIFU-rapporten, s 38). Det kan 

synes som Sam Eyde vgs var i denne situasjonen i 2013. I de senere år virker det som årsaken til 

denne praksis er å skaffe seg økonomisk handlingsrom. 

Følgende sitater fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ble presentert på 

Kunnskapsdepartementets hjemmeside 19/12 2016 i forbindelse med offentliggjøringen av NIFU-

rapporten: 

–  Noen skoler er gode på å planlegge slik at elevene får den undervisningen de skal ha, mens 

en del skoler må bli bedre. Det er alvorlig at enkelte skoler ikke gir elevene det antallet 

undervisningstimer de skal ha. (..) 

– Jeg forventer at alle skoler følger regelverket og gir elevene den opplæringen de skal ha i 

hvert fag. Vi kan ikke ha det slik at elever på noen videregående skoler får mindre 

undervisning enn de har krav på (..). 

Hva er vår hensikt? 

Vårt hovedmål med fremstillingen er at man anerkjenner at elevene ikke får minstetimetallet. Så 
ønsker vi, i den gode, pragmatiske ånden som i alle år har preget samarbeidet mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker her i Aust-Agder fylkeskommune, å se fremover. Vi har et problem – hvordan løser 
vi det? Vi anfører noen mulige løsninger på problemet, så ønsker vi å utfordre Fylkesrådmannen på 
å sette ned en utredningsgruppe som ser på disse mulige løsningene, og andre mulige løsninger, 
for organisering av opplæring/undervisning, slik at skolene skal følge en praksis som ikke er 
lovstridig. Denne gruppen bør være partssammensatt. Vi ønsker å sitte i den gruppen, så bør 
fortrinnsvis skoleledere med kunnskap om timeplanlegging og ansvarlige fra 
fylkesadministrasjonen sitte i gruppen. 
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I tillegg må Fylkesrådmannen forplikte skolene på å overholde lovkravet om minstetimetall for 
elevene og lovkravet om et forsvarlig system for oppfølging av elevtimer. 

 

 

 

Tanker og forslag til mulige løsninger 

I det følgende deler vi noen ideer om hvordan man kan bygge opp et mest mulig forsvarlig system for 

oppfylle lovens krav til minstetimeantall. 

Hva vet vi om skoleåret? 

Sam Eyde vgs har ved skoleårets start oversikt over hvor mange årstimer de enkelte faggrupper får i 

løpet av et skoleår, det har vi fått bekreftet av vedkommende som legger timeplanene på skolen og 

også av enkelte avdelingsledere. De alternative dagene - 1. skoledag, siste skoledag før jul og 

sommer, fridagen 19. oktober og Internasjonal dag ligger inne i oversikten, det bekreftes av lærernes 

timeplaner.  

Tentamensuken er også fastlagt ved skolestart, men den nøyaktige planen for enkeltfag og hvilke 

tentamensdager de ligger på, legges nok senere på høsten. Men man vet allikevel hvilke fag elevene 

skal ha tentamen i, og således hvilke fag elevene sannsynligvis mister timer i.  

Den nøyaktige planen for eksamensdager, er ukjent, men man vet at 3. klasse studieforberedende og 

påbygg skal opp i skriftlig norsk og at eksamenstrekket ellers gjør at elevene fordeles gruppevis på 

forskjellige fag, dvs mange vil miste timer i fag pga eksamensgjennomføring. Man kjenner også i 

hvilket tidsrom eksamenene avholdes. Dette fastsettes ganske tidlig i skoleåret av 

Utdanningsdirektoratet. 

I år valgte de ved skolen å gjennomføre aktivitetsdag avdelingsvis – bortfallet av timer pga dette, har 

man ikke oversikt over ved årets start, i motsetning til tidligere år, hvor hele skolen hadde en felles 

aktivitetsdag som var lagt før skoleårets start.  

Enkeltsprell som den elevstyrte halve dagen i mai, har man heller ikke oversikt over ved skolestart. 

Stort sett alle lærere ved Sam Eyde vgs underviser etter samme timeplan hele skoleåret. Unntaket er 

fellesfaglærere på yrkesfag, som i perioden, hvor elevene er ute i YFF, ikke har undervisning i klassen. 

Disse timene tas igjen, stort sett etter avtaler på tomannshånd mellom fellesfaglærer og 

yrkesfaglærer i den enkelte klasse, med en intensjon om at alle fellesfagtimer som faller bort, skal tas 

igjen. En lignende aktivitet foregår mellom fellesfaglærerne og idrettslærere i forbindelse med 

ekskursjoner på idrettsfaglige programfag. Disse byttene av timer er, etter hva vi vet, ikke satt i 

system, og medfører heller ikke endring i den såkalte ytre ramme for undervisning, som skal varsels 

med to ukers frist, såfremt annet ikke er avtalt med tillitsvalgte eller den enkelte lærer (jf. SFS 2213, 

5.2). 

I utgangspunktet er ikke Sam Eyde vgs sin årsplan unik. De andre videregående skolene opererer med 

planer for skoleåret som mer eller mindre er som denne. Heller ikke der er det noen tradisjon for å 

endre på lærernes timeplaner i løpet av året. Med utgangspunkt i dette er det svært sannsynlig at 

også elevene ved disse skolene heller ikke får det lovpålagte minstetimetallet i de forskjellige fagene. 

Hvorvidt de andre skolene har et forsvarlig system for å sjekke at man overholder Opplæringslova, 

kjenner ikke vi til.  
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Som de skriver i foran nevnte revisjonsrapport i Vest-Agder:  

- Dersom skolene har 187 skoledager med ordinær undervisning i fagene innenfor en ramme 

på 30 uketimer for elevene i studieforberedende utdanningsprogram og 35 uketimer i 

yrkesfaglige utdanningsprogram, vil elevene akkurat kunne få oppfylt minstekravet til 

årstimetall i alle fag. Vanligvis vil de tre dagene som skiller opp til 190 dager være første 

skoledag på høsten, siste skoledag før jul og siste skoledag på slutten av skoleåret. På disse 

dagene er det ikke vanlig å ha undervisning i henhold til uketimeplaner. 

Som vi dokumenter, er det flere enn disse tre dagene som faller bort for enkeltfag i forbindelse med 

tentamen, eksamen, samt alternative dager som internasjonal dag, aktivitetsdager, besøk fra 

ungdomsskolene i forbindelse med faget UTV, den kulturelle skolesekk, etc.  

Mulige praktiske løsninger – forsvarlig system 

Her er grep som kan gjøres, som vi tror kan være med på å sikre elevene minstetimetall gjennom et 

forsvarlig system: 

 Systemer for å få oversikt over hvor mange timer de ulike elevgruppene får i de forskjellige 

fag, har, grovt sett, allerede skolene i dag, og den oversikten har de før skoleoppstart på 

høsten.  

 Det som sannsynligvis mangler er systemer for å fange opp bortfall av timer grunnet YFF, 

ekskursjoner på for eksempel idrettsfag og andre fag – det er sannsynligvis, hvis skolen 

planlegger godt og slik det virker som Sam Eyde vgs gjør i forhold til YFF, mulig å ha denne 

oversikten ved skolestart.  

 Så er det å sørge for et system som sikrer at alle timer som bortfaller pga YFF o.l., tas igjen. 

Her er det sannsynligvis bare å bygge på dagens praksis, hvor lærer bytter timer med lærer, 

men dette må også dokumenteres og settes i system. Praktisk sett løser nok den enkelte 

avdelingsleder dokumentasjonen best, etter å ha innhentet informasjon fra enkeltlærerne. 

 Tentamensuken(e) har skolene stort sett oversikt over ved skolestart, når og hvilke fag. Om 

de vet hvilke fag som skal ha tentamen når, vet vi ikke. Men dette er mulig å fastlegge før 

skolestart.  

 Eksamensukene er mer kompliserte, men på ingen måte umulig å løse, men du må løse det i 

mai/juni. Vi vet hvilke fag det holdes eksamen i, vi vet når eksamensperioden ligger, vi vet 

ikke nøyaktig hvilke fag de enkelte elever kommer opp i, men vi vet at mange ikke kommer 

opp i eksamen i VG1 og mange kommer opp i eksamen på VG2 og VG3. Vi vet også hvilken 

periode i juni, hvor de enkelte elevgrupper ikke har/er ferdig med eksamen.  

 Skolen må altså lage en årsplan som grunnlag for å planlegge minste årstimetall i fagene for 

skoleåret som må ta hensyn til (denne listen er hentet fra Buskerud fylkeskommune. Vi er 

ikke nødvendigvis enig i alle faglige vurderinger i listen, men den kan være et utgangspunkt):  

o Normaluker i skoleåret.  

o Avviksuker/avviksdager i skoleåret der undervisning i fag av ulike årsaker faller bort. 

Skolen må enten trekke ut avviksdager/avvikstimer i planleggingen av minste 

årstimer, eller lage plan for å ta igjen bortfalt undervisning på 

avviksdager/avvikstimer.  

o Prøvedager (hel- og halvdagsprøver i enkelte fag).  

o Eksamensperiode; undervisning for de elever som ikke er trukket ut til eksamen, 

alternativt sørge for at minste årstimetall i fag er oppfylt før eksamen.  

o Oppstarts- og avslutningsdager i skoleåret (august, desember, juni) skal som 

hovedregel ikke regnes inn i minste timetall for fag. Dersom skolens ledelse likevel 
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vurderer at den planlagte aktiviteten for slike dager kan knyttes til kompetansemål 

for fag, kan de regnes med i minste årstimetall, ellers ikke. Slik vurdering skal være 

konkret, skriftlig dokumentert og etterprøvbar.  

o Andre aktiviteter for hele eller deler av dag som idrettsdag/skidag/friluftsdag, 

fagekskursjon, den kulturelle skolesekken kan regnes med i minste årstimetall 

dersom skolens ledelse vurderer at den planlagte aktiviteten for slike dager kan 

knyttes til kompetansemål i læreplaner for fag, ellers ikke. Slik vurdering skal være 

konkret, skriftlig dokumentert og etterprøvbar.  

o Aktiviteter knyttet til psykisk helse (VIP), trafikksikkerhet, innsamlingsaksjoner, den 

årlige elevundersøkelse regnes ikke å falle inn under kompetansemål i fag. 

 

Mulige praktiske løsninger – forslag til alternativ organisering av timeplan 

I NIFU-rapporten vises det til en del strategier for å tilby elevene de timene de har krav på: økt antall 

undervisningstimer per uke, utvidelse av skoleåret, mer fleksible årsplaner og mer fleksible økter. Det 

vises også til at det er skoler som klarer å organisere skoleåret, slik at elevenes minstetimetall 

dekkes. 

 Med den kunnskapen vi har om eksamensukene bør det være mulig å skru sammen faglig og 

pedagogisk forsvarlig opplæring, men man må systematisere denne kunnskapen for å kunne 

agere på relativt kort tid. For å overholde avtaleverket, minst to ukers varsel på endring av 

ytre ramme for bunden tid (SFS 2213, 5.2), vil man måtte utvide denne rammen for alle 

lærere, sannsynligvis i de to siste ukene. Dette løses ved å innsnevre denne rammen på et 

annet tidspunkt på året, for eksempel i etterkant av tentamensperiodene, hvor mange 

lærere har tykke rettebunker og det ville være nyttig ikke nødvendigvis å være bundet til å 

befinne seg fysisk på skolen. Eventuelt kan man avtale kortere frist for endring av ytre 

ramme med tillitsvalgte, men man må fremdeles sikre at den avtalte mengde bunden tid 

gjennom året overholdes. 

 De fleste skoler har avsatt to faste timer i uka til avdelingsmøter/fellesmøter, hvor ikke 

elevene har opplæring. Det er fullt mulig ikke å avholde noen av disse, heller bruke dette 

tidsrommet på å gi opplæring til elever som mangler dette. Dette er fortrinnsvis ikke et tiltak 

som bør gjøres for alle skolens elever samtidig, siden man da må gjøre noe med 

skolebussene. Tilbud om frivillig ekstraundervisning eller konteprøver for enkelte 

elevgrupper har blitt gitt i dette tidsrommet tidligere, så det må være mulig å gjøre dette i 

enkeltklasser, uten å gjøre bussendringer. Hvis man allikevel vil gjennomføre dette for alle 

skolens eleverer, må man koordinere med den instans som styrer skolebusstjenesten, Aust-

Agder fylkeskommune. Elevene har for øvrig også andre såkalte hulltimer som kan benyttes 

til samme formål. 

 Det er mulig å utvide skoledagen – gi opplæring etter 15.30 – uten at dette nødvendigvis vil 

gi økte lønnsutgifter før etter kl 17.00 (HTA-5.4.2). Arbeidstid på skolen kan maksimalt være 

9 timer pr. dag (SFS 2213, 5.1) og man må være oppmerksom på evt. varsling av endring av 

ytre ramme (SFS 2213, 5.2. Man har fremdeles utfordringer med skolebuss, hvis tiltaket 

iverksettes for store elevgrupper.  

 Flere skoler arrangerer såkalte fagdager, dager hvor man, etter plan, legger om hele 

skoledagen og gir opplæring i større bolker i enkeltfag. Dette gjøres av andre pedagogiske 

hensyn enn minstetimetallet, men enkelte av disse dagene kan også brukes til dette 

formålet. 
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 Enkelte skoler legger om timeplanen siste uke før sommerferien, hvor de blant annet gir 

tilbud om å ta båtførerprøven og andre kurs. Dette gjøres ikke for å hente inn tapte timer, 

det fører snarere til det motsatte. Årsaken til tiltaket er at dette er en periode, hvor det er 

pedagogisk krevende å motivere elevene til innsats. Uken kan, som foran nevnt brukes til å 

løse timebortfallet som følger av eksamensgjennomføringen. På VG1 og VG2 kan man 

tyvstarte på kompetansemål for neste år, ellers må man forvente at den pedagogiske 

motivasjonsutfordringen må kunne løses av en lærer.  

 En ekstra utfordring i eksamensukene er det faktum at mange lærere brukes som sensor på 

andre skoler, og slik sett ikke er tilgjengelig for undervisning av elevene. Lærere som får deler 

av en klasse opp til eksamen i fag, og som derfor skal være tilgjengelig for veiledning av 

eksaminandene på forberedelsesdagene er en annen utfordring – de resterende elevene skal 

samtidig ha ordinær opplæring i fag. Sistnevnte utfordring lar seg løse med god organisering 

av veiledning av eksaminandene, førstnevnte er en litt hardere nøtt å knekke. Sannsynligvis 

må man ty til vikarer, i tillegg må skoleledelsen organisere «sensorutlånet» også med tanke 

på gjennomføring av ordinær undervisning på egen skole. 

 Noen skoler opererer med såkalte A- og B-timeplaner, en variant for oddetallsuker og en 

variant for partallsuker. Det gjøres av andre pedagogiske hensyn enn minstetimetallet, men 

ordningen kan også, med litt større fleksibilitet enn dagens ordninger, brukes til å sikre 

minstetimetallet. 

 Skoleåret kan også utvides utover de 38/39 ukene som brukes til opplæring i dag, så lenge 

man holder seg innenfor en ramme på 45 uker (Opplæringslova § 3-2). Sammen med 

endringen av skoleruta må man også etter avtaleverket gjøre avtale om endring av 

arbeidsårets lengde for lærerne (SFS 2213, 4a). 

 (For øvrig er det varslet snarlige endringer i organisering av eksamensordningene fra 

Utdanningsdirektoratet, noe som sannsynligvis vil minske noe av timebortfallet ved 

eksamen).  

 

Aktuelt lov- og avtaleverk, samt rapporter det er henvist til og andre 

relevante publikasjoner og uttalelser: 

Opplæringslova: § 3-2, 3-4, 8-2, 10-1, 10-2, 10-6, 10-6a, 10-11, 13-10  

Forskrift til Opplæringslova: §§ 1-3, 1-4, 3-1, 3-47, 7. ledd.  

Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet som bestemmer minstetimetallet for hvert fag, kommer hvert 
skoleår. Alle timetall i rundskrivets tekst og tabeller er minstetimetall som elevene har rett til å få og 
som skolen må tilby. Skolen står fritt til å tilby flere timer. 

Kommuneloven: § 23, 25 

SFS 2213: 4a, 5.1, 5.2 
 
Rapport fra utredningsgruppa for årstimetall og eksamen (Utdanningsdirektoratet 2010):: 

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-

forskning/rapporter/2010/5/rapport_utredningsgruppen_for_aarstimetall_og_eksamen.pdf 

NIFU-rapport: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2016/sluttrapport-

nifu-ferdigstilt.pdf 
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Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall (2008): 

http://www.udir.no/globalassets/upload/tilsyn/5/felles_nasjonalt_tilsyn_08.pdf 

Revisjonsrapport fra VAfk: https://agderkomrev.no/wp-content/uploads/2017/02/Mindreforbruk-

ved-de-videreg%C3%A5ende-skolene-i-Vest-Agder-fylkeskommune.pdf 

Utdanningsforbundets temanotat nr 8 2011: https://docplayer.me/2695762-Temanotat-8-2011-

organisering-av-arstimetall-og-eksamen-i-videregaende-opplaering-www-utdanningsforbundet-

no.html  

Brev av 8.1.2013 fra Udir til Elevorganisasjonen: «Opplæringen skal ledes av en lærer som oppfyller 
kompetansekravene i opplæringsloven»: 
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/Opplaring-og-
fravarende-larere 
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Dokumentasjon av manglede oppfylling av minstetimetallet 

I det følgende har vi med utgangspunkt i enkeltlæreres timeplaner gjennomgått en god del 

elevgruppers gjennomførte opplæring og planlagt gjennomførte opplæring i enkeltfag for 

skoleåret 2018/2019.  

Vi har ikke kapasitet til å gjøre en gjennomgang med utgangspunkt i alle læreres timeplaner 

på Sam Eyde vgs, ei heller en gjennomgang av timeplaner på de andre videregående skolene. 

Systematikken i oppsett av timeplaner, få omlegginger av enkeltlæreres timeplaner gjennom 

året, gjennomføring av tentamen og eksamen, gjennomføring av Internasjonal dag/OD-dag 

og aktivitetsdag, og opplegget på første skoledag og siste før jul og sommer virker å være 

relativ lik på de forskjellige skolene. Noen skoler har såkalte fagdager, dager hvor timeplanen 

legges om for å få flere timer i enkeltfag. Det er et potensial i disse dagene for å gi igjen 

timer i enkeltfag som mister timer i løpet av året, men denne muligheten virker det ikke som 

skolene benytter seg av. Det er andre, og i og for seg, gode pedagogiske formål for disse 

fagdagene. 

Poenget her er at eksemplene vi gir er relativt representativt for status på alle skolene i Aust-

Agder. 

For å gi en forsmak på gjennomgangen, ser vi at generelt sett er det førsteklassingene som 

er nærmest å få oppfylt minstetimetallet de har krav på. Der ligger noen klasser over kravet i 

utregningene våre. I andre- og tredjeklasse virker det vanskeligere å få oppfylt 

minstetimetallet, spesielt i de fagene som ikke har tentamen. Eksamen stjeler også mange 

timer, kanskje utenom norsk hovedmål i 3. klasse, hvor alle elever skal opp til eksamen.  

Nå har vi ikke tatt med alle faktorer – det er noe bortfall av timer, hvor vi ikke har oversikt 

over datoer – derfor tar vi det ikke med i regnestykkene. Hvorvidt alle fellesfaglærere faktisk 

får byttet tilbake alle timene som de mister pga praksistiden i YFF og ekskursjonene på 

Idrettsfag, har vi vel indikasjoner via samtaler med enkeltlærere om at de ikke lykkes med. 

Uansett virker ikke disse byttene av timer som de er satt i system av skoleledelsen, det 

gjøres mye på enkeltlærernivå uten registrering i forsvarlige systemer. 

Kontaktlæreroppgaver er en annen faktor. Alle kontaktlærere har også fag. Det er mange 

oppgaver som skal løses gjennom et år, spesielt ved oppstart, men også ved gjennomføring 

av for eksempel Elevundersøkelsen, gjennomgang av klagemuligheter ved eksamen, etc. Her 

faller timer bort i de enkeltfagene kontaktlærer har. 

Tatt disse mer ukjente faktorene i betraktning, kan vi med rimelig stor grad av sikkerhet 

konkludere med at nesten alle elever ved Sam Eyde vgs ikke får det lovpålagte 

minstetimetallet. Og det er helt klart at mange elever ved Sam Eyde vgs ikke får det 

lovpålagte minstetimetallet de har krav på. 
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Her har vi med utgangspunkt i skoleruta, kalenderen og kunnskap om hvilke skoledager som faller 

bort for alle elever på skolen, telt oss gjennom hvor mange dager opplæring elevene kan motta på de 

forskjellige ukedagene. Etter skoleruta er det potensiale for opplæring i 39 uker, hvor det potensialet 

kun oppnås på torsdager: 

 

 

Her har vi en gjennomgang av de dagene, hvor opplæring av faller bort: 

 Første skoledag – mandag 20. august (Tale av rektor, et par timer med kontaktlærer for 

praktiske gjøremål og sosialisering) 

 Fri fredag 19. oktober 

 Internasjonal dag – tirsdag 6. november (Elevstyrt – innsamling av penger til et godt formål) 

 Siste skoledag før jul – fredag 21. desember (Tale av rektor, timer med kontaktlærer frem til 

lunsj, generell kos og sosialisering) 

 Faller bort – mandag 31. desember, tirsdag 1. januar, onsdag 2. januar 

 2 påskedag – mandag 22. april 

 Onsdag 1. mai 

 Elevstyrt aktivitetsdag - Fredag 3. mai, etter lunsj (en dag preget av generell kos og hygge – 

ikke noe faglig innhold – ikke medregnet i tabellen). 

 Fredag 17. mai 

 Kr. Himmelfartsdag – torsdag 30. mai 

 2. pinsedag – mandag 10. juni 

 Siste skoledag – fredag 21. juni (Tale av rektor, et par timer med kontaktlærer, generell kos 

og sosialisering) 

I tillegg har de aller fleste avdelinger enten hatt eller skal ha en aktivitetsdag som i år stort sett ikke 

har noe faglig preg. Datoene for når disse dagene skal avvikles, er ikke avgjort i skrivende stund, men 

disse dagene vil også «stjele» timer. 

I mange klasser tar de imot tilbud fra den Kulturelle skolesekk, gjerne en halv dags program. For 

mange fag vil dette også medføre timebortfall. 

Mange klasser pleier også bruke en hel dag på det såkalte UTV, en dag hvor elever fra 

ungdomsskolen kommer for å lære om de forskjellige valgmulighetene på videregående. Det som 

foregår denne dagen er knyttet opp mot programfagene elevene har, så dagene vil definitivt «stjele» 

timer fra fellesfag. 
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Gjennomgang av elevgruppers timetall i enkeltfag i løpet av skoleåret 2018/2019 (vi velger å gi noen 

mer utdypende enkelteksempler først, for deretter gå over til eksempler vist med tabellen overfor): 

 

NTHR 

Naturfag på 3PÅA – 3 timers fag, dvs et minstetimetall-krav på 112 skoletimer. 

39 uker x 3 timer= 117 årstimer, det maksimale timetallet man 

kan oppnå (hvis man ikke trekkes ut til muntlig eksamen i 

naturfag – da kan man plusse på maksimalt 17 skoletimer, to 

forberedelsesdager og eksamensgjennomføring) 

Tirsdag 2 skoletimer – skoletimer som faller bort: Internasjonal 

dag (tir 6. nov), juleferie (tirs 2. jan) = - 4 skoletimer 

Torsdag 1 skoletime – skoletimer som faller bort: Kr. 

Himmelfartsdag – tor 30. mai = - 1 skoletime 

I tillegg mister denne klassen skoletimene sine i naturfag pga 

tentamensuke26/11-2/12, hvor det ikke er tentamen i naturfag 

= - 3 skoletimer. 

I tillegg har påbygg i mai/juni skriftlig eksamen i norsk hovedmål 

med en lesedag + enten skriftlig eksamen i matte eller sidemål 

med en tilhørende lesedag, samt en muntlig trukket eksamen 

med tilhørende lesedag, hvor det er sannsynlig at en gruppe på 7-8 stk kommer opp i naturfag, de 

andre kommer opp i andre muntlige fag. Det er usannsynlig at disse seks eksamensdagene ikke vil gå 

utover naturfagstimene til klassen, så det er rimelig å anta at de mister ytterligere 3 skoletimer i 

naturfag. 

Da summerer vi gjennomførte naturfagstimer i 3PÅA i skoleåret 2018/2019 til 106 

skoletimer, 6 skoletimer under minstetimetallet. 

I tillegg har de aller fleste avdelinger enten hatt eller skal ha en aktivitetsdag som i år stort sett ikke 

har noe rent faglig preg. Datoene for når disse dagene skal avvikles, er ikke avgjort i skrivende stund, 

men disse dagene vil også «stjele» timer. 

I mange klasser tar de imot tilbud fra den Kulturelle skolesekk, gjerne en halv dags program. For 

mange fag vil dette også medføre timebortfall. 

Mange klasser pleier også bruke en hel dag på det såkalte UTV, en dag hvor elever fra 

ungdomsskolen kommer for å lære om de forskjellige valgmulighetene på videregående. Det som 

foregår denne dagen er knyttet opp mot programfagene elevene har, så dagene vil definitivt «stjele» 

timer fra fellesfag. 

 

 

Minstetimetall 

(Omregnet til skoletimer à 

45 min som Sam Eyde vgs 

praktiserer) 

2 timers fag – 74,7 timer  

3 timers fag 112 timer 

4 timer fag 150,7 timer 

5 timers fag 186,7 timer 

6 timers fag - 224 timer 
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PACO 

Toppidrett 2 på 2IDA og 2IDB– 5 timers fag, dvs et minstetimetall-krav på 186,7 skoletimer. 

39 uker x 5 timer= 195 årstimer, det maksimale timetallet man kan oppnå (hvis man ikke trekkes ut 

til praktisk muntlig eksamen – da kan man plusse på maksimalt 19 skoletimer – to 

forberedelsesdager à 16 timer + ca 3 timers eksamensavvikling på toppidrett 2) 

Mandag 2 skoletimer – skoletimer som faller bort: Første skoledag (man 20. aug), juleferie (man 31. 

des), 2. påskedag (man 22. apr), 2. pinsedag (man 10. juni) = - 8. timer 

Onsdag 3 skoletime – skoletimer som faller bort: juleferie (ons 2. jan), onsdag 1. mai = -6 timer 

I tillegg mister denne klassen skoletimene sine i toppidrett2 pga tentamensuke26/11-2/12, hvor det 

ikke er tentamen i toppidrett2 = - 5 skoletimer. 

I tillegg har VG2-klassene i mai/juni trekk til en praktisk/muntlig eksamen i ett fag, hvor det er relativt 

sannsynlig at en gruppe på 7-8 stk kommer opp i toppidrett2, de andre kommer opp i andre fag. Det 

er usannsynlig at disse tre forberedelses- og eksamensdagene ikke vil gå utover 

toppidrettsfagstimene til de resterende i klassen, så det er rimelig å anta at de mister ytterligere 3 

skoletimer i toppidrett2. 

Da summerer vi gjennomførte toppidrettstimer i på 2IDA og 2IDB i skoleåret 

2018/2019 til 173 skoletimer, 13,7 skoletimer under minstetimetallet. 

I tillegg har de aller fleste avdelinger enten hatt eller skal ha en aktivitetsdag som i år stort sett ikke 

har noe rent faglig preg. Datoene for når disse dagene skal avvikles, er ikke avgjort i skrivende stund, 

men disse dagene vil også «stjele» timer. 

I mange klasser tar de imot tilbud fra den Kulturelle skolesekk, gjerne en halv dags program. For 

mange fag vil dette også medføre timebortfall. 

 

APED 

Historie på 3MKB – 4 timers fag, dvs et minstetimetall-krav på 150,7 skoletimer. 

39 uker x 4 timer= 156 årstimer, det maksimale timetallet man kan oppnå (hvis man ikke trekkes ut 

til muntlig eksamen i historie – da kan man plusse på maksimalt 17 skoletimer, to forberedelsesdager 

og eksamensgjennomføring) 

Mandag 2 skoletimer – skoletimer som faller bort: Første skoledag (man 20. aug), Juleferie (man 31. 

des), 2. påskedag (man 22. apr), 2. pinsedag (man 10. juni) = - 8. skoletimer 

Tirsdag 2 skoletimer – Internasjonal dag (tir 6. nov), juleferie (tirs 2. jan) = - 4 skoletimer  

I tillegg mister denne klassen skoletimene sine i historie pga tentamen mandag 19. november, 

mandag 26. november og tirsdag 27. november, hvor det ikke er tentamen i historie = - 6 skoletimer. 

I tillegg har 3MK i mai/juni skriftlig eksamen i norsk hovedmål med en lesedag + enten skriftlig 

eksamen i sidemål eller mediefag med en tilhørende lesedag, samt en muntlig trukket eksamen med 

tilhørende lesedag, hvor det er sannsynlig at en gruppe på 7-8 stk kommer opp i historie, de andre 

kommer opp i andre muntlige fag. Det er usannsynlig at disse seks eksamensdagene ikke vil gå utover 

historietimene til klassen, så det er rimelig å anta at de mister ytterligere 4 skoletimer i historie. 
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Da summerer vi gjennomførte historietimer i 3MKB i skoleåret 2018/2019 til 134 

skoletimer, 16,7 skoletimer under minstetimetallet. 

I tillegg har de aller fleste avdelinger enten hatt eller skal ha en aktivitetsdag som i år stort sett ikke 

har noe rent faglig preg. Datoene for når disse dagene skal avvikles, er ikke avgjort i skrivende stund, 

men disse dagene vil også «stjele» timer. 

I mange klasser tar de imot tilbud fra den Kulturelle skolesekk, gjerne en halv dags program. For 

mange fag vil dette også medføre timebortfall. 

Mange klasser pleier også bruke en hel dag på det såkalte UTV, en dag hvor elever fra 

ungdomsskolen kommer for å lære om de forskjellige valgmulighetene på videregående. Det som 

foregår denne dagen er knyttet opp mot programfagene elevene har, så dagene vil definitivt «stjele» 

timer fra fellesfag. 

 

MHØG 

Matematikk S1 på 2IDA, 2IDB–, 2MKA og 2MKB 5 timers fag, dvs et minstetimetall-krav på 186,7 

skoletimer. 

39 uker x 5 timer= 195 årstimer, det maksimale timetallet man kan oppnå (hvis man ikke trekkes ut 

til eksamen – da kan man plusse på maksimalt 21 skoletimer – to forberedelsesdager à 16 timer + ca 

5 timers eksamensavvikling) 

Tirsdag 2 skoletimer – skoletimer som faller bort: Internasjonal dag – tirsdag 6. november, tirsdag 1. 

januar - juleferie= - 4. timer 

Onsdag 1 skoletime – skoletimer som faller bort: juleferie (ons 2. jan), onsdag 1. mai = -2 timer 

Fredag 2 skoletimer - Fri fredag 19. oktober, Siste skoledag før jul – fredag 21. desember, Fredag 17. 

mai, Siste skoledag – fredag 21. juni = -8 timer 

I tentamensuka er det rimelig å anta at timeantallet går opp i opp, de bruker det samme timeantallet 

på å gjennomføre tentamen som de har i en vanlig uke.  

I tillegg har VG2-klassene i mai/juni trekk til eksamen i ett fag, hvor det er relativt sannsynlig at en 

gruppe på 7-8 stk kommer opp i matte, de andre kommer opp i andre fag. Det er usannsynlig at disse 

tre forberedelses- og eksamensdagene ikke vil gå utover matte til de resterende i klassen, så det er 

rimelig å anta at de mister ytterligere 3 skoletimer i matte. 

Da summerer vi gjennomførte mattetimer i på 2IDA, 2IDB, 2MKA og 2MKB i 

skoleåret 2018/2019 til 178 skoletimer, 8,7 skoletimer under minstetimetallet. 

I tillegg har de aller fleste avdelinger enten hatt eller skal ha en aktivitetsdag som i år stort sett ikke 

har noe rent faglig preg. Datoene for når disse dagene skal avvikles, er ikke avgjort i skrivende stund, 

men disse dagene vil også «stjele» timer. 

I mange klasser tar de imot tilbud fra den Kulturelle skolesekk, gjerne en halv dags program. For 

mange fag vil dette også medføre timebortfall. 

Mange klasser pleier også bruke en hel dag på det såkalte UTV, en dag hvor elever fra 

ungdomsskolen kommer for å lære om de forskjellige valgmulighetene på videregående. Det som 
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foregår denne dagen er knyttet opp mot programfagene elevene har, så dagene vil definitivt «stjele» 

timer fra fellesfag. 

 

JAKJ: 

Fag/klasse Fagets uketimer Fagets plass på timeplanen Antall årstimer 

Geografi 
2MKA 

2 2t. mandager 72 

Geografi 
2MKB 

2 2t. torsdager 78 

Naturfag 
1RMB 

2 2t. fredager 72 

Naturfag 
1IDB 

5 2t. mandager, 3t. onsdager 186 

Matematikk 
1BAA 1BAB 

3 2t. torsdager, 1t. fredager 114 

Matematikk 
1RMB 

3 1t. torsdager, 2t. fredager 111 

 

Geografi 2MKA: I tillegg mister denne klassen skoletimene sine i geografi pga tentamen torsdag 
26. november, hvor det ikke er tentamen i geografi = -4 skoletimer. 
I tillegg har VG2-klassene i mai/juni trekk til en praktisk/muntlig eksamen i ett fag, hvor det er 
relativt sannsynlig at en gruppe på 7-8 stk kommer opp i geografi, de andre kommer opp i andre 
fag. Siden elevene har geografi på mandagen, velger vi å håpe at resten av klassen ikke mister 
mandagstimene pga eksamen.  

Da summerer vi gjennomførte geografitimer i 2MKA i skoleåret 2018/2019 til 68 
skoletimer, 6,7 skoletimer under minstetimetallet. 
Geografi 2MKB: I tillegg mister denne klassen skoletimene sine i geografi pga tentamen torsdag 
29. november, hvor det ikke er tentamen i geografi = -2 skoletimer. 
I tillegg har VG2-klassene i mai/juni trekk til en praktisk/muntlig eksamen i ett fag, hvor det er 
relativt sannsynlig at en gruppe på 7-8 stk kommer opp i geografi, de andre kommer opp i andre 
fag. Siden elevene har geografi på torsdagen, velger vi å håpe at resten av klassen ikke mister 
mandagstimene pga eksamen.  

Da summerer vi gjennomførte geografitimer i 2MKA i skoleåret 2018/2019 til 76 
skoletimer, 1,3 skoletimer over minstetimetallet. 
Naturfag 1RMB: Ikke noe planlagt bortfall vi vet om, bortsett fra muligens undenstående. 

Gjennomførte naturfagstimer i 1RMB i skoleåret 2018/2019 72 skoletimer, 2,7 
skoletimer under minstetimetallet. 
Naturfag 1IDB: Ikke noe planlagt bortfall vi vet om, bortsett fra muligens undenstående.  

Gjennomførte naturfagstimer i 1IDB i skoleåret 2018/2019 186 skoletimer, 0,7 
skoletimer under minstetimetallet. 
Matematikk 1BAA 1BAB: Ikke noe planlagt bortfall vi vet om, bortsett fra muligens undenstående.   

Gjennomførte mattetimer i 1BAA 1BAB i skoleåret 2018/2019 114 skoletimer, 2 
skoletimer over minstetimetallet. 
Matematikk 1RMB: I tillegg mister klassen skoletimer pga Elevstyrt aktivitetsdag - fredag 3. mai, 
etter lunsj = -2 skoletimer. 
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Gjennomførte mattetimer i 1RMB i skoleåret 2018/2019 109 skoletimer, 2 
skoletimer under minstetimetallet. 

 

I tillegg har de aller fleste avdelinger enten hatt eller skal ha en aktivitetsdag som i år stort sett ikke 

har noe rent faglig preg. Datoene for når disse dagene skal avvikles, er ikke avgjort i skrivende stund, 

men disse dagene vil også «stjele» timer. 

I mange klasser tar de imot tilbud fra den Kulturelle skolesekk, gjerne en halv dags program. For 

mange fag vil dette også medføre timebortfall. 

Mange klasser pleier også bruke en hel dag på det såkalte UTV, en dag hvor elever fra 

ungdomsskolen kommer for å lære om de forskjellige valgmulighetene på videregående. Det som 

foregår denne dagen er knyttet opp mot programfagene elevene har, så dagene vil definitivt «stjele» 

timer fra fellesfag. 

 

NTHR: 

Fag/klasse Fagets uketimer Fagets plass på timeplanen Antall årstimer 

Matematikk 
1ELA 

3 2t. mandager, 1t. fredager 108 

Matematikk 
3PÅA 

5 2t. tirsdager, 3t. torsdager 191 

Matematikk 
1IDA-B 
1MKA-B 

5 1t. onsdager, 2t. torsdager, 2t. fredager 188 

Naturfag 
3PÅA 

3 2t. tirsdager, 1t. torsdager 113 

 

Matematikk 1ELA: Ikke noe planlagt bortfall vi vet om, bortsett fra muligens undenstående.  

Gjennomførte mattetimer i 1ELA i skoleåret 2018/2019 108 skoletimer, 4 
skoletimer under minstetimetallet. 
Matematikk 3PÅA: I tentamensuka er det rimelig å anta at de går ca opp i opp, de får ca samme 
tid til tentamen som de har skoletimer i uka. 
I tillegg har påbygg i mai/juni skriftlig eksamen i norsk hovedmål med en lesedag + enten skriftlig 
eksamen i matte eller sidemål med en tilhørende lesedag, samt en muntlig trukket eksamen med 
tilhørende lesedag, hvor det er sannsynlig at en gruppe på 7-8 stk kommer opp i matte, de andre 
kommer opp i andre fag. Det er usannsynlig at disse seks eksamensdagene ikke vil gå utover 
mattetimene til klassen, så det er rimelig å anta at de mister ytterligere 5 skoletimer i matte. 

Gjennomførte mattetimer i 3PÅA i skoleåret 2018/2019 186 skoletimer, 0,7 
skoletimer under minstetimetallet. 
Matematikk 1IDA-B 1MKA-B: Ikke noe planlagt bortfall vi vet om, bortsett fra muligens 
undenstående.  
Gjennomførte mattetimer i 1IDA-B 1MKA-B: i skoleåret 2018/2019 188 
skoletimer, 1,3 skoletimer over minstetimetallet. 
Naturfag 3PÅA: Eksempel vist foran 
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I tillegg har de aller fleste avdelinger enten hatt eller skal ha en aktivitetsdag som i år stort sett ikke 

har noe rent faglig preg. Datoene for når disse dagene skal avvikles, er ikke avgjort i skrivende stund, 

men disse dagene vil også «stjele» timer. 

I mange klasser tar de imot tilbud fra den Kulturelle skolesekk, gjerne en halv dags program. For 

mange fag vil dette også medføre timebortfall. 

Mange klasser pleier også bruke en hel dag på det såkalte UTV, en dag hvor elever fra 

ungdomsskolen kommer for å lære om de forskjellige valgmulighetene på videregående. Det som 

foregår denne dagen er knyttet opp mot programfagene elevene har, så dagene vil definitivt «stjele» 

timer fra fellesfag. 

 

TFOS: 

Fag/klasse Fagets uketimer Fagets plass på timeplanen Antall årstimer 

Matematikk 
1HOB 

3 2t. mandager, 1t. onsdager 110 

Matematikk 
1TPC 

3 2t. tirsdager, 1t. onsdager 112 

Matematikk 
2IDA-B 
2MKA-B 

3 1t. onsdager, 2t fredager 110 

Naturfag 
1HOB 

2 2t. onsdager 76 

Naturfag 
1MKA 

5 2t. tirsdager, 1t. onsdager, 2t. fredager 184 

 

Matematikk 1HOB: Ikke noe planlagt bortfall vi vet om, bortsett fra muligens undenstående.  

Gjennomførte mattetimer i 1HOB i skoleåret 2018/2019 110 skoletimer, 2 
skoletimer under minstetimetallet. 
Matematikk 1TPC: Ikke noe planlagt bortfall vi vet om, bortsett fra muligens undenstående.  

Gjennomførte mattetimer i 1TPC i skoleåret 2018/2019 112 skoletimer, identisk 
med minstetimetallet. 
Matematikk 2IDA-B 2MKA-B: I tentamensuka er det rimelig å anta at de får to timer mer til det 
enn de tre timene de har i vanlige uker - +2 timer 
I tillegg har VG2-klassene i mai/juni trekk til en praktisk/muntlig eksamen i ett fag, hvor det er 
relativt sannsynlig at en gruppe på 7-8 stk kommer opp i matte, de andre kommer opp i andre fag. 
Det er usannsynlig at disse tre forberedelses- og eksamensdagene ikke vil gå utover mattetimene 
til de resterende i klassen, så det er rimelig å anta at de mister ytterligere 2 skoletimer i matte. 

Gjennomførte mattetimer i 2IDA-AB og 2MK-AB i skoleåret 2018/2019 110 
skoletimer, 2 timer under minstetimetallet. 
Naturfag 1HOB: Ikke noe planlagt bortfall vi vet om, bortsett fra muligens undenstående.  

Gjennomførte mattetimer i 1HOB i skoleåret 2018/2019 76 skoletimer, 1,3 timer 
over minstetimetallet. 
Naturfag 1MKA: I tillegg mister klassen skoletimer pga Elevstyrt aktivitetsdag - fredag 3. mai, etter 
lunsj = -2 skoletimer. 

Gjennomførte mattetimer i 1MKA i skoleåret 2018/2019 182 skoletimer, 4,7 
skoletimer under minstetimetallet. 
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I tillegg har de aller fleste avdelinger enten hatt eller skal ha en aktivitetsdag som i år stort sett ikke 

har noe rent faglig preg. Datoene for når disse dagene skal avvikles, er ikke avgjort i skrivende stund, 

men disse dagene vil også «stjele» timer. 

I mange klasser tar de imot tilbud fra den Kulturelle skolesekk, gjerne en halv dags program. For 

mange fag vil dette også medføre timebortfall. 

Mange klasser pleier også bruke en hel dag på det såkalte UTV, en dag hvor elever fra 

ungdomsskolen kommer for å lære om de forskjellige valgmulighetene på videregående. Det som 

foregår denne dagen er knyttet opp mot programfagene elevene har, så dagene vil definitivt «stjele» 

timer fra fellesfag. 

 

APED: 

Fag/klasse Fagets uketimer Fagets plass på timeplanen Antall årstimer 

Norsk 
3MKB 

6 2t. mandager, 2t. tirsdager, 2t. fredager 218 

Norsk 
2MKB 

4 2t. onsdager, 2t. fredager 148 

Samfunnsf. 
2MKB 

4 2t. onsdager, 2t. fredager 148 

 

Norsk 3MKB: Ifølge den offisielle timeplanen til læreren falt undervisningen i norsk bort fredag 24. 
august, dvs klassen mister 2 timer. 
I tentamensukene mister elevene 10 timer, men får 6 timer til selve norsktentamen, dvs de mister 
4 skoletimer. 
I tillegg har MK i mai/juni skriftlig eksamen i norsk hovedmål med en lesedag – altså +14 timer.  
De har også en trukket skriftlig eksamen, enten i et mediefag eller sidemål med en tilhørende 
lesedag. Her er det sannsynlig at bare halve klassen kommer opp i sidemål, den andre halvparten 
kommer til å miste minst 2 timer.  
Det blir også trukket en muntlig eksamen med tilhørende lesedag, hvor det er sannsynlig at en 
gruppe på 7-8 stk kommer opp i norsk, de andre kommer opp i andre fag. Det er lite trolig at disse 
to dagene ikke vil gå utover norsktimene til klassen, slik timeplanen deres er satt opp, så det er 
rimelig å anta at de mister ytterligere 2 skoletimer i norsk. 
I tillegg mister klassen skoletimer pga Elevstyrt aktivitetsdag - fredag 3. mai, etter lunsj = -2 
skoletimer. 

Gjennomførte norsktimer i 3MKB i skoleåret 2018/2019 220 skoletimer, 4 
skoletimer under minstetimetallet. 
Norsk 2MKB: Ifølge den offisielle timeplanen til læreren falt undervisningen i norsk bort onsdag 
22. august, dvs – 2 timer. 
I tentamensuka har de norsk tentamen, noe som gir 6 timer. Samtidig mister de timer til en annen 
tentamen onsdag 28. november - +4 timer. 
I tillegg har VG2-klassene i mai/juni trekk til en praktisk/muntlig eksamen i ett fag, hvor det er 
relativt sannsynlig at en gruppe på 7-8 stk kommer opp i norsk, de andre kommer opp i andre fag. 
Det er usannsynlig at disse tre forberedelses- og eksamensdagene ikke vil gå utover norsktimene 
til de resterende i klassen, så det er rimelig å anta at de mister ytterligere 2 skoletimer i norsk. 
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Gjennomførte norsktimer i 2MKB i skoleåret 2018/2019 148 skoletimer, 2,7 
skoletimer under minstetimetallet. 
Samfunnsf. 2MKB: I tillegg mister klassen skoletimer pga Elevstyrt aktivitetsdag - fredag 3. mai, 
etter lunsj = -2 skoletimer. 
I tentamensuka har de ikke tentamen i samfunnsfag, ergo -2 timer. 
I tillegg har VG2-klassene i mai/juni trekk til en praktisk/muntlig eksamen i ett fag, hvor det er 
relativt sannsynlig at en gruppe på 7-8 stk kommer opp i samfunnsfag, de andre kommer opp i 
andre fag. Det er usannsynlig at disse tre forberedelses- og eksamensdagene ikke vil gå utover 
samfunnsfagtimene til de resterende i klassen, så det er rimelig å anta at de mister ytterligere 2 
skoletimer. 

Gjennomførte norsktimer i 2MKB i skoleåret 2018/2019 142 skoletimer, 8,7 
skoletimer under minstetimetallet. 
Historie 3MB er gjennomgått tidligere i dokumentet. 

 

I tillegg har de aller fleste avdelinger enten hatt eller skal ha en aktivitetsdag som i år stort sett ikke 

har noe rent faglig preg. Datoene for når disse dagene skal avvikles, er ikke avgjort i skrivende stund, 

men disse dagene vil også «stjele» timer. 

I mange klasser tar de imot tilbud fra den Kulturelle skolesekk, gjerne en halv dags program. For 

mange fag vil dette også medføre timebortfall. 

Mange klasser pleier også bruke en hel dag på det såkalte UTV, en dag hvor elever fra 

ungdomsskolen kommer for å lære om de forskjellige valgmulighetene på videregående. Det som 

foregår denne dagen er knyttet opp mot programfagene elevene har, så dagene vil definitivt «stjele» 

timer fra fellesfag. 
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Systemet for timeborttelling 
Bakgrunnen for innsparingstiltaket, den såkalte timeborttellingen, på Sam Eyde vgs var underskudd 
på flere millioner kroner da man gikk inn i ny skole. Fra skoleårets start høsten 2013 startet man med 
et flatt kutt på 4 prosent i årstimeregnskapet for alle lærere. Man startet i og for seg også et 
innsparingstiltak, hvor man tildelte færre timer til å føle opp elever i PTF (dagens YFF), men det er en 
annen sak. 
 
Hovedanliggendet her er å dokumentere, hvordan ledelsen setter i gang et innsparingstiltak som 
baserer seg på at elevene ikke får oppfylt minstetimetallet. Dette gjøres gjennom opprettelsen av de 
såkalte Alternative dagene, hvor opplæringen i fag for elevene faller bort, og dermed gjøres trekket i 
undervisningstid for lærerne mulig. Det er altså ikke den såkalte timeborttellingen som er 
hovedpoenget her, men dokumentasjonen for at bortfallet av fagtimer for elevene både er ønskelig 
og delvis skapt gjennom de Alternative dagene. 
 
Dette tiltaket var egentlig tiltenkt praktisert i ett skoleår eller to, inntil underskuddet var dekket, men 
har vært gjennomført i alle år siden. De første årene med ordningen ble det arrangert flere 
alternative dager enn det gjøres i dag, sannsynligvis fordi innsparingsbehovet var større, og fordi man 
lærte at man ikke behøvde å arrangere like mange alternative dager, for å forsvare et flatt trekk på 
fire prosent i årstimeregnskapene til lærerne – tilstrekkelig mengde opplæring forsvant i løpet av 
skoleåret til at regnestykket gikk opp. 
 
Dette er således ikke et forsvar for at lærerne skal få betalt for timene de ikke gjennomfører, men et 
forsvar for at elevene skal få den opplæringen de har krav på etter lov, minstetimetallet oppfylt 
gjennom opplæring basert på læreplanmål i de enkelte fag, på en faglig, pedagogisk og 
trygghetsmessig forsvarlig måte, slik også Opplæringslova foreskriver (§ 8.2). 
 
Under følger først referatene fra de faste drøftingsmøtene mellom arbeidsgiversiden og 
arbeidstakersiden på Sam Eyde vgs i perioden april 2013-juni 2014. Deretter en forklaring fra skolens 
ledelse på hvordan de alternative dagene fungerer i innsparingstiltaket fra skoleåret 2013/2014. et 
Dernest et referat fra et drøftingsmøte mellom rektor og Utdanningsforbundet fra mars 2014, hvor 
innretningen på alternative dagene ble drøftet. Til sist et innspill som ble sendt fra 
Utdanningsforbundets klubb i mai 2013 med forslag om innsparingstiltak og innspill til 
innsparingstiltakene foreslått av skoleledelsen. 
 
 
Det følgende er hentet fra referatene fra de faste drøftingsmøtene mellom arbeidsgiversiden og 
arbeidstakersiden på Sam Eyde vgs i perioden april 2013-juni 2014 – den perioden hvor den såkalte 
timeborttellingen var i støpeskjeen – man utnytter bortfallet av opplæring for elevene, at de ikke får 
det lovpålagte minstetimetallet, til å spare inn lønnsmidler hos lærerne. Vi har fortsatt drøftingene 
om sak i årene etter, men dette er bare for å illustrere oppstarten av praksis for timeborttellingen. 
Ledelsen ved skolen kan sikkert være behjelpelig med å anskaffe disse drøftingsreferatene, er det 
ønskelig: 
 
4/4-2013:  
Sak 1- 13: Budsjett 2013 
Fra forrige møtes referat: Når endelig innsparingsplan for 2013 foreligger blir den sendt ut til 
organisasjonene og blir også tatt opp i drøftingsmøte. Foreligger endeling innsparingsplan nå? (og er 
den endelig, så virker det i og for seg ikke som en drøftingssak, snarere som en sak til informasjon?). 
Også fra sist møtes referat: Organisasjonene ønsker at alle avdelingsledere sender ut et 
informasjonsskriv til de ansatte på avdelingen, hvor avdelingens politikk for når vikar settes inn eller 
ei klargjøres. Har alle avdelingsledere gjort dette? Og hvis nei, hvorfor ikke? 
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Det foreligger pt. ikke en fullstendig innsparingsplan for inneværende år, dvs. for kommende skoleår. 
Det vil imidlertid bli iverksatt en del sammenslåinger av klasser og redusert timetall for oppfølging i 
PTF i bedrift utover det som er tilfelle inneværende skoleår, jfr. utdelte regneark.  
Rektor har bedt studierektorene redusere omfanget av bruk av undervisningstimer med ytterligere 4% 
gjeldende for kommende skoleår. Dette vil medføre et redusert bemanningsbehov. Det vil også være 
mulig å kombinere dette innsparingstiltaket med et tiltak som innebærer at vi kjører med en 
«minimumsbemanning» av pedagoger som får ansvar for gjennomføringen av f.eks.  
aktivitetsdagene, eventuell internasjonal dag (tidligere OD-dagen), m.m. Øvrige pedagoger vil kunne 
delta på disse dagene men da ved bruk av timer fra tilstedeværelsestiden. Rektor vil utrede nærmere 
for hva dette vil innebære og hvordan dette vil påvirke bemanningssituasjonen.  
 
16/5-2013: 
Sak 1- 13: Budsjett 2013/innsparingstiltak for skoleåret 2013/2014 
Rektor har tidligere redegjort for ulike tilnærminger vedrørende innsparing, og da spesielt i forhold til 
innsparing på 4% av undervisningstimeforbruket. Organisasjonene har gitt tilbakemelding på dette, 
hvor det bl.a. kommer klart frem at mer sammenslåing av klasser, ikke er et ønsket alternativ. Med 
bakgrunn i dette har rektor i det videre arbeid med innsparingsplanen, en tilnærming som innebærer 
at nevnte innsparing skal tas på «alternative dager». Rektor vil innkalle alle ansatte til 
informasjonsmøte mandag 27. mai for bl.a. å orientere om dette. Alternativ info dag for Blakstad blir 
fredag 24. mai. Informasjon om dette blir lagt ut i Fronter. 
 
9/9-2013: 
Sak 31-13: Oversikt alternative dager skoleåret 2013/2014: 
Utdanningsforbundet ønsker en oversikt over når de planlagte alternative dagene legges. I tillegg skal 
allerede årets første alternative dag være gjennomført - 1. skoledag (uten at vi har fått en 
arbeidsplan for denne). Vi ønsker å få et regnskap for hvordan de enkelte lærere er blitt "godskrevet" 
for undervisningstimer/oppgaver i bundet tid denne dagen. 
Redegjørelse for hvordan vi tenker og hvordan vi argumenterer (klarer vi å få til en presisering?) 
Saken ikke behandlet – tas opp i neste møte. 
 
10/10-2013: 
Sak 16 – 13 Arbeidsplaner + Sak 31-13: Oversikt alternative dager skoleåret 2013/2014:  
To måneder etter skolestart har ledelsen ennå ikke utarbeidet noe generell informasjon om hvordan 
de alternative dagene skal fungere i praksis – altså hvem som skal gjøre hva, generelt sett og hvordan 
dette skal henge sammen med tid brukt til undervisning/andre oppgaver i bundet tid? 
Skolens organisasjoner ønsker at ledelsen nå prioriterer saken. Organisasjonene ønsker at ledelsen 
informerer de ansatte skriftlig om: 

 Hvilke dager er alternative dager? 
 Hvilke lærere skal undervise disse dagene og hvilke lærere skal disse dagene gjøre annet 

arbeid med elever i deres bundne tid? 
 Hvilke tanker har ledelsen rundt hva som er undervisning og hva som er annet arbeid med 

elever – hvor går skillet? 
 Årets første alternative dag var onsdag 14/8. Gjennomførte alle skolens kontaktlærere 

undervisning eller annet arbeid med elever den dagen? 
 Årets andre alternative dag var 18/9. Skolens gym- og idrettsfagslærere hadde alle, i større 

og mindre grad, for- og etterarbeid, samt arbeid med elever hele dagen. Var dette arbeidet 
undervisning eller annet arbeid med elever i bundet tid? 

 Årets tredje alternative dag arrangeres 24/10. Det er ennå ikke kommet ut informasjon om 
hvilke lærere som skal undervise denne dagen og hvem som skal gjøre annet arbeid med 
elever i bundet tid denne dagen? 
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 Hvordan blir det med resten av de alternative dagene dette skoleåret og helt spesifikt på 
hvilken måte er eksamensdagene i mai tenkt gjennomført som alternative dager? 

Alle deltakerne på organisasjonsmøtet var enige i at ledelsen skulle avklare disse spørsmålene senest 
innen neste organisasjonsmøte, 14/11. 
 
14/11-2013: 
 Sak 16/13 Arbeidsplaner + Sak 31/13: Oversikt alternative dager skoleåret 2013/2014:  

Fra sist møtes referat: 

"Skolens organisasjoner ønsker at ledelsen nå prioriterer saken. Organisasjonene ønsker at ledelsen 

informerer de ansatte skriftlig om: 

• Hvilke dager er alternative dager? 

• Hvilke lærere skal undervise disse dagene og hvilke lærere skal disse dagene gjøre annet 

arbeid med elever i deres bundne tid? 

• Hvilke tanker har ledelsen rundt hva som er undervisning og hva som er annet arbeid med 

elever – hvor går skillet? 

• Årets første alternative dag var onsdag 14/8. Gjennomførte alle skolens kontaktlærere 

undervisning eller annet arbeid med elever den dagen? 

• Årets andre alternative dag var 18/9. Skolens gym- og idrettsfagslærere hadde alle, i større 

og mindre grad, for- og etterarbeid, samt arbeid med elever hele dagen. Var dette arbeidet 

undervisning eller annet arbeid med elever i bundet tid? 

• Årets tredje alternative dag arrangeres 24/10. Det er ennå ikke kommet ut informasjon om 

hvilke lærere som skal undervise denne dagen og hvem som skal gjøre annet arbeid med elever i 

bundet tid denne dagen? 

• Hvordan blir det med resten av de alternative dagene dette skoleåret og helt spesifikt på 

hvilken måte er eksamensdagene i mai tenkt gjennomført som alternative dager? 

Alle deltakerne på organisasjonsmøtet var enige i at ledelsen skulle avklare disse spørsmålene senest 

innen neste organisasjonsmøte, 14/11." 

Skriv ble utdelt; utgangspunkt er arbeidstidsavtalen;  årsverk på 1687,5 t! Av disse er 1150 t bundet 

tid. Ytre ramme i timeplanen ca 29 t arbeidsplanfestet tid. Antall undervisningstimer innen denne 

rammen varierer.  

Noen dager er felles alternativer, her ligger det ikke undervisningstimer, vi har likevel bundet tid 

disse dager.  Andre «lilla» dager er heldagsprøver / eksamensdager /utplassering osv, som ikke er 

felles for alle lærere. Differensiert hvilke lærere dette gjelder. Gjennomgang av alle alternative dager:  

Eksamensdager:  

Sentralgitt eksamen med sentral sensur, ingen involvering av lærere, hvis en hel gruppe trekkes ut. 

Hele grupper vil medføre at undervisningstimer trekkes fra årsverket. 
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Lokalt gitt eksamen: Lærere som ikke blir berørt får færre undervisningstimer.  

Forberedelsesdager/lesedager: hvis timer faller bort. Rene lesedager vil timer falle bort.   

Opplæring i bedrift: i hele uker som berører fellesfag vil føre til at fellesfagslærere får redusert sine 

undervisningstimer. 

Gjennomføring og time/ressursberegning drøftes videre på neste møte. 

19/12-2013:  
Sak 37/13: Alternative dager – innspill fra Utdanningsforbundet. 
Utdanningsforbundet på Sam Eyde vgs. har utferdiget innspill i forhold til de alternative dagene og 
gjennomføringen av disse. Det er i utgangspunktet tenkt som innspill både i forhold til hva som har 
skjedd i dette skoleåret og et innspill i forhold til det som ev. vil skje neste skoleår (2014/2015). Det 
er urealistisk å tenke at dette lar seg behandle i et så kort møte som torsdagens – det vi ønsker er å 
komme i reelle drøftinger om praksis rundt de alternative dagene her på skolen. 
En start er at ledelsen leser det klubben i Utdanningsforbundet har kommet frem til, kanskje tar det 
opp til diskusjon i neste ukes RT, så håper vi at dette kan være et grunnlag for å sette oss ned på 
nyåret for å jobbe frem noen bedre praktiske løsninger på hvordan de alternative dagene 
gjennomføres. 
Har ikke vært oppe i RT ennå, Rektor takker for innspillet og gjerne vil jobbe videre med dette 
sammen med UF i januar. Drøftes på et arbeidsmøte.   
 
23/1-2014: 
Sak 37-13: Alternative dager – 2014/2015 

Ledelsen ved skolen vil i skoleåret 2014/2015 ikke trekke kontaktlærer i undervisning første skoledag, 

kunne Jan Erik Tvedt bekrefte. Første skoledag i august 2014 er dermed alternativ dag kun for lærere 

som ikke er kontaktlærer. 

Skolens ledelse har, ifølge Utdanningsforbundet, flere ganger lovet at hver enkelt lærer skal få et 

individuelt regnskap over hvor mange undervisningstimer de blir trukket. Dette har ennå ikke blitt 

gjort for skoleåret 2013/2014. Alle lærere er, slik Utdanningsforbundet ser det, blitt kuttet flatt 4 

prosent undervisningstimer.  Det er ikke blitt gjort opp et individuelt regnskap som tar hensyn til hvor 

mange enkelttimer hver enkelt lærer faktisk kommer til å gjennomføre i løpet av skoleåret 

2013/2014, nå som de alternative dagene kommer inn og fratar den enkelte lærer 

undervisningstimer disse dagene.  

Skolens ledelse var ikke enig i fremstillingen av sakens kjensgjerninger og rektorene var ikke sikker på 

om de forsto hva Utdanningsforbundets representant mente med et individuelt regnskap. Vemund 

Jensen ble oppfordret til å ta kontakt med studierektor Jon Tveito for å få avklart hva et slikt 

regnskap ville innebære og, hvis Tveito forsto, sette ham i gang med utferdige slike individuelle 

regnskap. 

I organisasjonsmøtet  19/12-2013  la Utdanningsforbundet frem et skriv som fremmer noen spørsmål 

vedrørende skolens bruk av alternative dager, noe kritikk og flere konkrete forslag til hvordan 

alternative dager kan gjennomføres på en mer holdbar måte rent pedagogisk sett. Skolens ledelse har 

lovet å sette seg ned sammen med oss i Utdanningsforbundet for helt konkret å drøfte disse 

fremlagte momentene med mål om å finne gode praktiske løsninger. Det vi mangler nå er en konkret 

dato for når det første av forhåpentligvis flere slike arbeidsmøter kan gjennomføres.   
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Jan Erik Tvedt innkaller snarest mulig til et slikt arbeidsmøte. Vemund Jensen, Klaus Allan Eide og 

Helge Venaas møter på vegne av Utdanningsforbundet. 

20/2-2014: 

Sak 37-13: Alternative dager – 2014/2015 

På organisasjonsmøtet i januar ble det diskusjon rundt utarbeidelse av et såkalt individuelt regnskap 

over undervisningstimer for hver enkelt lærer. I etterkant av møtet kom Utdanningsforbundets 

representant til enighet med rektor Jan Erik Tvedt og studierektor Jon Tveito om at et slikt regnskap 

skal utarbeides og utleveres til den enkelte lærer. 

Utdanningsforbundet etterlyser en dato for når dette regnskapet skal foreligge. Et samlet 

organisasjonsmøte oppfordret Utdanningsforbundets representant til å purre på studierektor Jon 

Tveito, slik at et slikt regnskap utarbeides.  

Tre representanter for Utdanningsforbundet hadde 12/2 et arbeidsmøte angående alternative dager 

i skoleåret 2014/2015 med ledelsen representert ved Nils Inge Øyna og Jon Tveito. Vemund Jensen 

og Nils Inge Øyna redegjorde kort for innholdet i møtet. Ledelsen er positiv til mange av 

Utdanningsforbundets forslag og ønsker at disse dagene skal få et mer fruktbart pedagogisk innhold, 

samt at dagene også kan brukes til kursing/etterutdannelse av skolens lærere. Det vil bli avholdt et 

nytt ”arbeidsmøte” med dette som tema mellom skolens øverste ledelse og representanter for 

Utdanningsforbundet. 

 

20/3-2014: 

Sak 37-13: Alternative dager  

På organisasjonsmøtet i januar ble det diskusjon rundt utarbeidelse av et såkalt individuelt regnskap 

over undervisningstimer for hver enkelt lærer i – 2013/2014. I etterkant av møtet kom 

Utdanningsforbundets representant til enighet med rektor Jan Erik Tvedt og studierektor Jon Tveito 

om at et slikt regnskap skal utarbeides og utleveres til den enkelte lærer 

Regnskapet er ennå ikke utarbeidet. Jan Erik sørger for at dette skjer snarest.  

Tre representanter for Utdanningsforbundet hadde 12/2 et arbeidsmøte angående alternative dager 

i skoleåret 2014/2015 med ledelsen representert ved Nils Inge Øyna og Jon Tveito. Ledelsen er 

positiv til mange av Utdanningsforbundets forslag og ønsker at disse dagene skal få et mer fruktbart 

pedagogisk innhold, samt at dagene også kan brukes til kursing/etterutdannelse av skolens lærere. 

Det vil bli avholdt et nytt ”arbeidsmøte” med dette som tema mellom skolens øverste ledelse og 

representanter for Utdanningsforbundet. 

Vi må vurdere om noen av aktivitetsdagene kan arrangeres avdelingsvis? Tiden bør kunne brukes til 

kursing av lærere. Dette drøftes 26.03 kl 12.00 med Utdanningsforbundet og ledelsen. 

22/5-2014: 

Sak 37-13: Alternative dager – individuelt timeregnskap 

Hva med individuelt timeregnskap – er dette på plass? 

Individuelt timeregnskap er ennå ikke på plass. Tas opp igjen i RT tirsdag 27.05.14. 

 

19/6-2014 
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Sak 20-14: Alternative dager 

Alternative dager 2014/2015 – blir det avdelingsvise alternative dager? Blir det kun en aktivitetsdag – 

om vinteren med tur til Gautefall, skøyter o.l. Og hva tenker ledelsen om alternative dager vs 1200 

timers ramme for lærere til undervisning, for- og etterarbeid og faglig ajourføring. 

Det blir avdelingsvise alternative dager, noen med faglig innhold. Vinteraktivitetsdagen blir som før, 

dvs felles. Siste og første skoledag (før jul og sommer) er undervisning for kun kontaktlærer. De 

avdelingsvise dagene må legges tidlig inn i aktivitetskalenderen. 

Elevrådet har valgt å satse på Yme, og vi ønsker å legge denne alternative dagen i juni, etter at 

standpunktkarakterene er satt. Dette må ledelsen legge inn i aktivitetskalenderen.   

(de 1200 timene kan ikke ledelsen uttale seg om før avtalen er endelig og ferdig drøftet med fylket) 

 
Følgende er en forklaring fra skolens ledelse i hvordan de alternative dagene fungerer i 
innsparingstiltaket. Dokumentet er fra skoleåret 2013/2014: 
 

Alternative dager 

Rektor bestemte i vår at vi skulle innføre alternative dager fra og med inneværende skoleår. Tiltaket 
er et ledd i å utnytte de tilførte ressursene vi får på en effektiv måte. En tilleggseffekt er at skolen vil 
komme raskere i budsjettbalanse. De alternative dagene som er kjente pr i dag er markert i 
Aktivitetsplanen med fiolett. Det er ikke alle disse dagene som vil berøre alle, men følgende dager er 
felles: 14/8, 18/9, 24/10, 20/12, 27/2, 17/6 og 19/6. I tillegg til disse dagene vil det komme dager 
med, eksamen med sentralt/lokalt gitt eksamen, praktisk tverrfaglig eksamen, lesedager, 
forberedelsesdager, heldagsprøver og uker hvor elever har opplæring i bedrift. I disse tilfellene vil det 
være differensiert på hvilke lærere som vil bli definert med alternative dager. 
Alternative dager er dager hvor det ikke foregår ordinær undervisning etter timeplanen, men elevene 
vil ha en form for opplæring. Undervisning er vanskelig å definere, men arbeidsretten (sak 34/2001, 
2002) gir følgene forutsetninger for bruk av begrepet: 

 Elevaktiviteten skal inngå i et pedagogisk opplegg som arbeidstakeren har deltatt i 

utformingen av 

 Det skal være knyttet for og/eller etterarbeid til elevaktiviteten 

I lys av denne definisjonen vil vi ta for oss de ulike alternative dagene: 
Første skoledag - 14/8 
Dette er en dag der eleven ikke følger ordinær timeplan, men er på skolen i ca 4 uketimer (45 min). 
Skolens ledelse har på forhånd planlagt rombruk og hva som skal gjennomgås i løpet av disse timene. 
Det som gjenstår er gjennomføringen av det som er planlagt. Ved gjennomgangen vil kontaktlæreren 
benytte seg av sin pedagogiske kompetanse for å formidle informasjon, men vil ha minimalt med 
forarbeid og ikke etterarbeid. Lærere som ikke er kontaktlærere vil ikke være direkte involvert med 
elevene. 
18/9 Aktivitetsdag og rusforebyggende konsert 
Konserten er planlagt av ledelsen og miljøkontakter. Aktuell lærer følger en klasse og er til stede i 
henhold til arbeidsplanfestet tid. 
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Denne aktivitetsdagen er det lærere i kroppsøving som har planlagt på forhånd (forarbeid), deltar i 
gjennomføringen (sammen med andre lærere) og gjør et etterarbeid mht vurdering av måloppnåelse. 
Det er utarbeidet vurderingskriterier for aktiviteten. 
De kroppsøvingslærerne som har deltatt på alt vil ikke bli redusert for timer denne dagen. Lærere 
som kun deltar på dagen gjør dette i forhold til sin arbeidsplanfestede tid. 
24/10 Internasjonal dag 
De fleste elevene har arbeid utenfor skolen. De elevene som er på skolen gjennomfører et opplegg 
utarbeidet av ledelsen. Lærere er til stede i sin arbeidsplanfestede tid. 
20/12 Siste skoledag før jul 
Denne dagen kommer elevene til en fellessamling før de går videre til en kort avslutning på den 
enkelte avdeling/klasse. Dagen er planlagt av ledelsen og gjennomføres av den og kontaktlærer. Alle 
lærere er til stede iht arbeidsplanfestet tid. 
27/2 Aktivitetsdag 
Denne aktivitetsdagen har til nå vært planlagt av ledelsen. Lærere, som har arbeidsplanfestet tid, er 
sammen med elever, informerer og veileder. 
17/6 Aktivitetsdag og «frivillige organisasjoner» 
Planleggingen av opplegget med de «frivillige organisasjonene» planlegges av ledelsen. Lærere med 
arbeidsplanfestet tid registrerer fravær og følger elevene til «riktig» sted/rom iht en plan. 
Når det gjelder aktivitetsdagen vil det være avhengig av hvordan denne planlegges og gjennomføres. 
Det vil ikke være aktuelt med et vurderingsarbeid da standpunktkarakteren er offentliggjort 6. juni. 
19/6 Siste skoledag 
Se kommentarer 20/12 Siste skoledag før jul. 
 
Eksamensdager 
Vi har ulike eksamensdager – sentralt gitt eksamen med sentral sensur, lokalt gitt skriftlig eksamen 
med lokal sensur, lokalt gitt praktisk eksamen, lokalt gitt muntlig/muntlig praktisk eksamen. Disse vil 
vi håndtere på ulike måter. 
Sentralt gitt eksamen med sentral sensur 
I disse tilfellene vil faglærer i fag med denne type eksamen ikke være involvert i planlegging, 
gjennomføring eller etterarbeid. Dersom deler av klasser blir trukket ut og de gjenværende elever 
skal ha undervisning vil det normale være at undervisningstimer ikke reduseres. Der hele klasser blir 
trukket ut vil berørte undervisningstimer reduseres. Da følger lærer arbeidsplanfestet tid. 
Lokalt gitt skriftlig eksamen med lokal sensur, lokalt gitt praktisk eksamen og lokalt gitt 
muntlig/muntlig praktisk eksamen 
Faglærere som får uttrekk i sitt fag vil ikke bli redusert på de dagene det er eksamen (og dager det er 
forberedelsestid). For faglærere, som har fag som ikke har fått uttrekk av dette faget og hvor 
undervisningen faller bort pga. at hele klasser har forberedelsesdager/eksamensdager, vil berørte 
undervisningstimer bli redusert. Der hvor det er elever som ikke blir berørt av uttrekket og det er 
planlagt med undervisning, vil det normalt ikke føre til reduksjon av undervisningstimer. 
Forberedelsesdager/lesedager 
Ved forberedelsesdager til eksamen, der faglærer er direkte involvert, vil undervisningstimer normalt 
ikke bli redusert. De faglærerne som ikke får gjennomført timeplanlagt undervisning, vil få redusert 
sine undervisningstimer. 
Der elevene gis rene lesedager vil undervisningstimer normalt bli redusert for de lærere som ikke har 
fag med heldagsprøver. De faglærerne som har planlagt og i etterkant skal vurdere besvarelser vil 
med andre ord ikke få redusert undervisningstimer. 
Heldagsprøver 
Faglærere som har fag hvor det ikke er heldagsprøver vil normalt få redusert undervisningstimer på 
aktuelle dager. De faglærerne som har planlagt og i etterkant skal vurdere besvarelser vil med andre 
ord ikke få redusert undervisningstimer. 
Uker hvor elever har opplæring i bedrift 
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I de tilfellene der hele klasser har opplæring i bedrift i en hele uke, vil undervisningstimer som ikke 
direkte er involvert i opplæringen i bedrift, bli redusert. Det betyr at spesielt faglærere i fellesfag 
normalt vil få redusert sine undervisningstimer i disse tilfellene. 
 
 
 
Følgende er et referat fra et drøftingsmøte mellom rektor og Utdanningsforbundet fra mars 2014, 
hvor innretningen på de alternative dagene ble drøftet: 

 
2. drøftingsmøte om alternative dager 2014/2015 – 26/3-2014 

Til stede: Jan Erik Tvedt, og Nils Inge Øyna (rektorer), Vemund Jensen og Helge Venaas 
(Utdanningsforbundet) 
Dette var møte nummer to – i første møte i februar la Utdanningsforbundet frem noen tanker om 
hvordan skolens alternative dager kunne organiseres, både for at elevene skal få et pedagogisk sett 
mer holdbart innhold, for at skolens lærerressurser skal benyttes på en mer hensiktsmessig måte og 
for at utformingen/fordelingen av de alternative dager i større grad enn nå skal møte 
Utdanningsforbundets klubbs krav om mindre fratrekk i lærernes undervisning på de alternative 
dagene. 
Før vi går videre til hva Utdanningsforbundets representanter og skolens to øverste rektorer kom til 
enighet om, vil Utdanningsforbundets to representanter understreke at det å arrangere alternative 
dager for skolens elever ut fra tanken om innsparing grunnleggende sett er en dårlig idé. All 
elevaktivitet på Sam Eyde vgs bør primært sett gjennomføres og begrunnes ut fra pedagogiske mål, 
slik det er nedfelt i Opplæringsloven og videregående skoles læreplaner. 
Dette kom vi til enighet når det gjelder de alternative dagene i skoleåret 2014/2015: 

 Første skoledag etter sommerferien underviser kontaktlærerne. 

 Siste skoledag før jul og siste skoledag før sommerferien underviser kontaktlærerne. 

 Skolen arrangerer en aktivitetsdag i skoleåret 2014/2015 – fortrinnsvis i februar. 

 Den alternative dagen i juni, hvor forskjellige organisasjoner tidligere har vært invitert, får et 

todelt fokus. For elever som har samfunnsfag (VG2-elever) fokuseres det på emner og gjester 

som foreleser innenfor emner i dette fagets læreplan. For elever som har realfag (VG1- og 

VG3-elever) fokuseres det på emner og gjester som foreleser innenfor emner i disse fagenes 

læreplan. Det er naturlig at avdelingslederne med ansvar for disse dagene bruker enkelte 

lærere til hjelp i planlegging og gjennomføring av disse dagene, lærere som da naturligvis får 

innregnet denne jobben som undervisning. 

 Det som i skoleåret 2013/2014 var høstsemesterets aktivitetsdag byttes ut med en 

avdelingsmessig alternativ dag, hvor fokus er på emner innen disse programfagenes 

lærerplaner. De forskjellige avdelingenes alternative dager legges fortrinnsvis på ulike datoer 

for å avhjelpe i forhold til logistikk. Den enkelte avdeling – avdelingsleder og lærere – 

bestemmer selv hvilket faglig fokus det er på disse dagene, men de må kunne forsvare 

dagens innhold i forhold til elevens læreplanmål. Det er naturlig at avdelingslederne med 

ansvar for disse dagene bruker enkelte lærere til hjelp i planlegging og gjennomføring av 

disse dagene, lærere som da naturligvis får innregnet denne jobben som undervisning. 

 Internasjonal dag – istedenfor å finne på et slags ad hoc pedagogisk opplegg, bør skolen 

fokusere på å finne jobber som alle elever kan utføre denne dagen. Egne praktiske 

arbeidsoppgaver på skolen, som for eksempel søppelplukking, feiing, vedlikehold, ble nevnt. 

En slags jobb-børs hvor skolen tar i mot private forespørsler og deretter formidler elever til 
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praktiske oppdrag, var et annet forslag. Et tredje forslag var å kontakte institusjoner i 

nærmiljøet og tilby dem billig arbeidskraft en dag, blant annet for å bygge good will. 

 

 Overordnet så ønsker vi bedre utnyttelse av ressursene – det betyr at flere av disse 

alternative dagene kan gjennomføres uten at alle pedagoger bruker tid på andre oppgaver 

med elever i bunden tid, dvs sette fravær og “vokte” elevene. Det bør være et mål at vi klarer 

å gjennomføre disse dagene et nødvendig minimum av lærere som fraværsførere og vakter, 

slik at de andre lærerne frigjøres til andre oppgaver i bunden tid, slik som for- og etterarbeid 

og kursing. 

o Internasjonal dag bør være mulig å gjennomføre slik at nesten alle skolens lærere 

frigjøres. 

o På de avdelingsvise dagene frigjøres i hvert fall fellesfaglærere som underviser på 

samme programfag, samt muligens noen programfaglærere – planlegging av FYR-

opplegg høres ut som et mulig tema å jobbe med her. 

o På samfunnsfag-realfagdagen bør jo alle programfagslærere kunne frigjøres. 

o Aktivitetsdagen bør være mulig å gjennomføre med halve staben av lærerne. 

 

NB! Hvis det viser seg at skolen er lovmessig pliktig til å arrangere to aktivitetsdager per år, 

må ledelsen vurdere beslutningen om å kutte ned til en aktivitetsdag per år. 

 

NB! Utdanningsforbundet tar det som en selvfølge at individuelle timeregnskap for alle 

skolens lærere utarbeides for skoleåret 2014/2015, slik at hver enkelt kan få en oversikt over 

undervisningstimene de har gjennomført, og da spesielt de timene de skal “godskrives” med 

undervisning på de forskjellige alternative dagene. 

 

 

 

Følgende er et innspill som ble sendt fra Utdanningsforbundets klubb i mai 2013, hvor det var klart for 
ledelsen at vi hadde hatt et rekordunderskudd, som måtte rettes opp de påfølgende skoleår. Det er et 
innspill med forslag om innsparingstiltak, og også innspill til de innsparingstiltakene ledelsen har 
foreslått, deriblant de alternative dagene: 
 

Innsparingstiltak – noen alternative forslag, tanker og spørsmål fra 
Utdanningsforbundets klubb på Sam Eyde 
Vi står foran en vanskelig høst. Muligens foran en vanskelig høst og en vanskelig vår og 
muligens derpå påfølgende år i trange kår i fylkets nye storstue – Sam Eyde. 
De beskrevne nedskjæringstiltakene vil gå ut over både lærere og elever ved skolen.  Alle 
lærere ved Sam Eyde vil i skoleåret 2013/2014 måtte løse flere oppgaver enn de gjorde året 
før, mange vil måtte undervise, støtte og veilede betydelig flere elever enn de gjorde året før 
og noen vil ikke få noen oppgaver på Sam Eyde overhodet siden de sannsynligvis mister 
jobben som følge av overtallighet. Alle elever kan komme til å miste timer, enten i fellesfag 
eller programfag, for alternative aktivitetsdager må jo hente timene et steds fra, mange 
elever vil få mindre veiledning og nødvendig faglig hjelp når én lærer skal undervise 30 
elever, ikke 15, og noen elever, flere enn tidligere år, vil falle helt gjennom og slutte på skolen 
fordi læreren har fått mindre tid per elev enn før. 
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Utdanningsforbundets klubb på Sam Eyde forstår at fylkets administrasjon har satt kniven på 
vår ledelses strupe – nå skal skolens underskudd tilbakebetales! Vi er klar for å bidra med 
vårt, men føler ikke at ledelse og administrasjon i samme grad tar sin skjerv av belastningene, 
i hvert fall ikke slik det fremstilles i ledelsens fremsatte forslag til innsparinger for det 
kommende skoleåret. I det følgende presenteres noen alternative forslag til innsparinger på 
skolen som vi ønsker at skolens ledelse skal ta stilling til. I tillegg har klubben på Sam Eyde 
noen spørsmål vedrørende forslagene vi gjerne vil ha svar på. I det følgende kommer disse 
litt om hverandre: 
 
1. Generelt 

Helt overordnet - det er viktig at de innsparingstiltak som til slutt vedtas, uansett hva disse 
måtte bli, er midlertidige tiltak beregnet på å kutte kostnader i skoleåret 2013/2014, slik at 
gammelt underskudd kan tilbakebetales. Alle tiltak må evalueres etter at skoleåret er omme 
og på nytt drøftes med skolens organisasjoner ved neste års budsjett. Det er ingen 
automatikk i at tiltakene vedvarer. 
De ansattes organisasjoner bør videre få gå gjennom budsjettet post for post og få delta i en 
drøfting av hvilken rangering ulike innsparingstiltak skal gis før endelig kuttliste vedtas. 
Som sagt, så savner vi forslag til innsparinger på andre poster enn pedagogisk personale, 
spesielt i forhold til ledelse og administrasjon. Vi kan diskutere til dommedag om ledelsen 
ved Sam Eyde er topptung eller ei, men det er en kjensgjerning at et stort flertall av de 
ansatte ved skolen tenker at det er slik, så kan dette selvfølgelig også skyldes 
kommunikasjonsvansker mellom ledelse og de ansatte. Når to enheter i samfunnet ellers blir 
slått sammen, er det ikke uvanlig at man finner at det er effektiviseringsgevinster å hente på 
administrasjon og ledelse. 

 

2. Alternative forslag til innsparing: 

Vi har tre konkrete forslag til mulig innsparing på dette området, så regner vi med at ledelsen 
selv burde ha flere siden de sitter med den fulle oversikt over stab, økonomi og oppgaver: 
2.1 Margareth Berg har sagt opp sin stilling. Hun sitter med personalansvar for blant 

annet IKT-personale, kontortjenesten og for personale på biblioteket. I tillegg sitter 
hun med ansvar for satsingen på Ny Giv og FYR. Sistnevnte oppgave faller naturlig 
inn under skolens sektor 1, hvor blant annet fellesfagene ligger, og bør kunne løses 
på ledelsesnivå i denne sektoren. Personalansvaret Berg har hatt bør også alle andre 
ledere på skolen kunne løse. Nå sitter ikke vi med skolens lønnsbudsjett, men lar 
man være å ansette en ny person i denne stillingen, bør det være 700-800.000 
kroner i året å spare – det er ganske mange klasser man ikke behøver å slå sammen 
og kanskje en kollega mindre som trenger å miste jobben. Det er også mulig å tenke 
seg stillingen ubesatt i ett år, en midlertidig innsparingsløsning i en krisetid, så kan 
en ny person tilsettes for skoleåret 2014/2015.  

 

2.2 Mange i ledelsen har undervisningskompetanse, noen har endog uttrykt ønske om å 
undervise ved siden av jobben som leder. Ellen Dahl Bøthun, Olav Lyngroth og 
Åsmund Haga er tre av disse. Om ledere skal ta vikartimer eller ha faste klasser skal 
ikke vi si sikkert, men det er uansett innsparingspotensial å hente her. En sidegevinst 
ved dette tiltaket er at det gir økt legitimitet blant de ansatte. 
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2.3 Man kan argumentere med at å endre på en nettopp vedtatt ledelsesstruktur er 
uheldig. På den andre side kan det være mye lettere å endre en struktur som ikke 
har satt seg. Det pedagogiske personalet er endringsvillige, vi håper også ledelsen er 
det.  

 

 

3. Noen spørsmål vedr. skolens budsjett 

 

3.1 Innsparingstiltaket som allerede i dag benyttes på skolen, hvor programfagslærere har en 

ekstra undervisningstime tildelt per uke som de avspaserer når elevene er ute i PTF-

praksis nevnes ikke med ett ord i ledelsens forslag til nedskjæringen. Betyr dette at 

ledelsen har tenkt å gå bort fra dette innsparingstiltaket? Ut fra dokumentet grunnlag 

fag- og timefordeling som alle avdelingsledere har mottatt i disse dager, ser det ut som 

om innsparingstiltaket ikke bare videreføres, men muligens kan fordobles, slik at det skal 

undervises to ekstra uketimer gjennom skoleåret som skal avspaseres i elevenes PTF-

praksis. Slik situasjonen er i dag er det ikke slik at bransjen ønsker mindre kontakt med 

skolen, de ønsker mer kontakt. Det er heller ikke praksisstedene som har 

vurderingsansvar for elevene som er i praksis, det er det programfagslærerne som har, et 

oppdrag som blir vanskeligere å løse hvis de ender opp med å skulle avspasere i store 

deler av elevenes praksisperiode.  I dag er det programfagslærerne som tar på seg 

oppdraget med å finne praksissteder til elevene. Dette krever mye arbeid i forkant av 

elevenes praksis. Vi nærmer oss en grense, hvor mange programfagslærere teller på 

knappene – er PTF-praksis i bedrift verdt all innsatsen som i dag legges ned? Bør man 

heller satse på å gjennomføre all PTF-opplæring på skolen, noe som ville vært stikk i strid 

med de ønskene fylkeskommunen ellers har sendt ut vedrørende PTF-praksis. 

 

3.2 I inneværende år har vi manøvrert oss utenom enkeltvedtak og krav om 

spesialundervisning for mange elever ved å tilby tilpasset opplæring (sic!) i grupper på 15 

eller færre. Hvordan ser ledelsen for seg at sammenslåtte grupper på 30 elever ledet av 

kun en lærer skal kunne tilfredsstille mange elevers rettmessige krav til 

spesialundervisning?  

 

3.3 Når det gjelder innsparingsforslaget som omfatter fire alternative dager/aktivitetsdager, 

så forstår Utdanningsforbundets klubb forslaget som at det hver av disse dagene vil være 

omkring 30 spesifikt utvalgte lærere som gis det pedagogiske ansvaret for elevene. Alt 

annet pedagogisk personale, som på et annet tidspunkt i skoleåret vil måtte 

”tilbakebetale” eventuelle undervisningstimer man vanligvis ville hatt denne dagen, må 

få tid til for- og etterarbeid i bunden tid disse dagene. Vi skal ikke ha ansvar for elevene 

disse dagene, så fremt man ikke selv velger å påta seg et slikt ansvar frivillig. Og hva synes 
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eventuelt de utvalgte 30 om det store ansvaret de pålegges disse dagene? Dette bør i 

hvert fall avtales med den enkelte lærer.  

 

3.4 Ledelsen foreslår å telle bort timer lærerne mister når elevene har alternative dager som OD og 

idrettsdag for å spare penger. Utdanningsforbundet krever at det må det foreligge en 

arbeidsplan som viser hvordan timene hver enkelt lærer mister skal tas igjen av den enkelte. Det 

er viktig at ledelsen ikke foretar et ”sjablongtrekk” på en antatt prosent fra alle lærerne. En slik 

ordning vil oppleves svært urettferdig. Dette ble forsøkt gjort på tidligere Strømsbu vgs. Etter 

sterke protester fra lærerne, og med påfølgende drøftinger med arbeidsplasstillitsvalgte og 

fylkestillitsvalgte, gikk ledelsen tilbake på forslaget.  

 

3.5 Vi forstår de innsparingsmessige argumentene for de fire alternative dagene, men har 

ledelsen andre argumenter i mer faglig retning for dagene? Vi driver tross alt med 

opplæring. Disse fire dagene vil ta timer fra andre fag som det ellers ville blitt undervist i 

disse dagene. Dette kan komme i konflikt med timefordelingen som er fastsatt i 

læreplanverket for Kunnskapsløftet. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk 

hjelp og spesialundervisning (4.4.1) åpner for omdisponering av timer som er avsatt til 

ulike fag. Men adgangen er snever, gjelder for en enkelt elev og krever i tillegg samtykke 

fra enten elev eller foresatte. Her finner dere andre forhold Utdanningsdirektoratet 

anfører i forhold til hensyn man bør ta ved omdisponering av timer. 

 

3.6 Hvilke fag tenker man eventuelt at elevene har de forskjellige alternative dagene og vil 

de fagene som mister timer på de aktuelle dagene, få disse igjen på et annet tidspunkt i 

skoleåret? Hvis ledelsen tenker å kutte timer i forhold til timefordelingen i enkelte fag, 

hvilke læreplanmål i faget tenker man da skal nedprioriteres? 

 

3.7 I nedskjæringsforslaget omtales en planlagt innsparing på 400.000 kr gjennom andre 

tiltak som drift, innkjøp av lærebøker, m.m. Hva helt konkret innebærer disse kuttene og 

hva ligger i m.m.?  

 

3.8 Sitter ledelsen inne med andre nedskjæringstiltak som ikke er nevnt (jamfør foran nevnte 

PTF-innsparing)? I forbindelse med utsending av grunnlag for fag og timefordeling skriver 

studierektor Jon Tveito: ”Tidsressurspotten er fordelt ut med 1 % til hver kontaktlærer. 

Det vil ikke bli delt ut mer fra tidsressurspotten før en ser at det finnes økonomisk 

handlingsrom til det”. Dette kan sikkert forstås på flere måter, men slik 

Utdanningsforbundets klubb leser dette, så antyder Tveito at disse 

kontaktlærerprosentene kan bli de eneste som fordeles ut til skolens lærere. Dette er i 

tilfelle stikk i strid med hva rektor Jan Erik Tvedt høyt og hellig har lovet i flere 

organisasjonsmøter gjennom 2013. Vi siterer fra referat fra Organisasjonsmøtet 

10.01.2013, Sak 7 -13: Bruk av tidsressurspotten for 2013: ”Rektor ønsker å bruke alle 

midler i tidsressurspotten i henhold til de føringene som ligger i den sentrale avtalen SFS 

2213.”  Og fra referat fra Organisasjonsmøtet 07.02.2013, Sak 7 -13: ”Kriterier for bruk av 
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tidsressurspotten er tatt inn som føringer for det videre arbeid med dette i RT”.  Ett av 

hovedkriteriene som Tvedt henviser til her, kriterier som alle skolens organisasjoner 

samlet står bak, lyder som følgende: ”Alle midler skal deles ut.” Det ligger klare føringer i 

SFS 2213 om hva Tidsressurspotten skal brukes til. Inndekning av underskudd er ikke en 

av disse. Skal vi ha en ryddig innsparingsprosess preget av gjensidig tillit partene imellom 

er det viktig at alt kommer på bordet. 

 

3.9 Totalt sett skal det nedskjæres med 2,5 millioner kroner. Er dette 2,5 millioner kroner i 

forhold til budsjettet for skoleåret 2012/2013, hvor allerede en rekke nedskjæringstiltak 

har vært iverksatt, deriblant innsparing i PTF og lærerløse timer for elevene? Og hvorfor 

skal det spares akkurat 2, 5 millioner kroner og ikke 2,0 eller 3,0 millioner kroner? Eller 

sagt med andre ord, hvilke nedskjæringer ser ledelsen for seg i de påfølgende skoleårene 

og når skal vi være i null i forhold til det akkumulerte merforbruket, samt fylkets 

effektiviseringskrav. (Men ikke medregnet eventuelle ytterligere krav til nedskjæring som 

følge av fylkets Strategi for større økonomisk handlefrihet). 

 
4. Kommentarer til innsparingstiltak 

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen ønsker å øke lærertettheten i skolen. Sammenslåing av 
klasser er å gjøre det motsatte av hva øverste skolemyndighet i Norge ønsker. Sammenslåing 
av klasser vil gi mer arbeid til de lærerne som får disse klassene. Dette vil spesielt gå ut over 
formativ vurdering, et av skolens satsingsområder, som er mye mer krevende i en klasse med 
mange elever. Økt arbeidsmengde og mindre mulighet til å løse opplæringsoppdraget 
tilfredsstillende kan også øke slitasjen på personalet og i ytterste konsekvens gi høyere 
sykefravær. Det er ellers viktig å huske at vi har bunden tid på 29,1 timer per uke, også de 
ukene de alternative dagene arrangeres.  
Det står heller ikke noe i innsparingsforslaget om innsparing gjennom lavere vikarbruk. Hvis 
det ikke settes inn vikarer, så får ikke elevene den undervisningen de har krav på.  I visse fag 
kan det også oppstå situasjoner som kan komme i konflikt med Arbeidsmiljøloven, hvis 
elevene får ha timer uten lærer. Vi ønsker åpenhet og klarhet rundt hvilken politikk de 
respektive avdelinger vil følge i forhold til når det settes inn vikar eller ei ved fravær. 
Vi tar ellers for gitt at ledelsen akter å følge tariffavtalen som tilsier at en lærer som har en 
klasse med 30 elever skal ha en lavere årsramme i faget enn når vedkommende underviser 
en gruppe på 15 elever. 
Dette var mange ord, men ikke et ord mer enn den alvorlige situasjonen vi nå er i krever. 
Utdanningsforbundets klubb på Sam Eyde vgs ber herved skolens ledelse ved Jan Erik Tvedt 
om svar på de ovenstående forslag, spørsmål og innvendinger til ledelsens fremsatte 
innsparingstiltak. 
 
 
Mvh Utdanningsforbundets klubb på Sam Eyde videregående skole 
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Årstimeregnskap 
Årstimerregnskapene viser at Sam Eyde vgs trekker om lag 4 % av lærernes undervisningstimer i 
forhold til elevenes minstetimetall for opplæring. Slik sett får lærere som har to-timersfag 72 
undervisningstimer i et fag hvor minstetimetallet er 74,7 skoletimer, de får 108 undervisningstimer 
tre-timersfag, hvor minstetimetallet er 112 skoletimer og de får 180 undervisningstimer i fem-
timersfag, hvor minstetimetallet 186,7 skoletimer. 
Etter avtale med skolen er lærernes navn strøket ut, personnummer og lønnskontonummer. 
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Planlagt bortfall av timer – noen problemstillinger 
 
Som avtalt i møte med fylkesrådmannen 27/8-2019 kommuniserer de hovedtillitsvalgte 
direkte med dere på Sam Eyde vgs. Jeg kommer løpende til å informere fylkesrådmannen i 
den videre prosessen, det samme regner jeg med at dere gjør. 
 
Vi avtalte at vi skulle få timeregnskapene dere presenterte i møtet 27/8-2019, samt noen 
begrunnelser for praksis hos dere. Det har vi ikke mottatt, derfor dette skrivet. 
 
Vi ønsker spesielt å ta opp de forløpene dere definerer som opplæring, hvor dere involverer 
få, om noen lærere, for eksempel idrettsdager og Internasjonal dag. Dere nevnte også i en 
bisetning heldagsprøver, men det kan være vi misforsto dette. Uansett ønsker vi noen 
avklaringer ift hvordan praksis møter lovens intensjon og tekst. Der hvor tariff er relevant, 
bringer jeg også inn dette. 
 
 
Dette er vi enig om? 
Vi ønsker i dette skrivet først å prøve å avklare hva vi er enig om: 
 
Planlegging av opplæring gjennom skoleåret – vi oppfatter i møtet at vi er enige om at det er 
mange elever som ikke får minstetimetallet grunnet for dårlig planlegging av skoleåret. Det 
viser også de timeregnskapene dere presenterte i møtet. Det er også noen elever som får 
mer opplæring enn minstekravet tilsier i enkelte fag. Opplæringslovas forskrifter pålegger 
skolen et minstekrav, det er helt opp til skolen å tilby flere timer enn minstekravet, her blir det 
mer et spørsmål om det er effektiv ressursstyring for skolen. 
 
Vi er også enig i at skoleåret sannsynligvis må organiseres annerledes, skal en komme 
nærmere lovens minstekrav om opplæring. Med vår kjennskap til skolens ledelse har vi stor 
tro på at skolen evner dette innenfor avtaleverket, og det er også vårt inntrykk at tiltak skal 
iverksettes i løpet av skoleåret 2019/2020, da etter drøftinger med lokal tillitsvalgt på skolen. 
Ved siden av de hensyn som bør tas til de ansatte, regner jeg med at skolen tar hensyn til 
elevenes behov for en forutsigelig skolehverdag. 
 
Om skolen har et forsvarlig system for å etterse at Opplæringslovas § 13-10 
etterleves, har vi ikke kunnskap om, men oversikten dere presenterte i møtet viser i hvert fall 
at dere har potensial for det. Det faktum at dere velger å tildele lærerne færre timer 
undervisning i hver elevgruppe enn minimumskravet loven setter for elevenes opplæring, må 
jo også bety at dere har en oversikt over antall timer opplæring. Ellers ville dere risikere at 
skolens praksis er tariffstridig. 
 
Kravet til at opplæring skal ta utgangspunkt i læreplanen for et bestemt fag, er i tråd med 
Udirs presiseringer om dette emnet, blant annet i brevet til Elevorganisasjonen i 2013. 
 
Vi siterer: «Årstimetallet oppfylles ved at det gis opplæring i hvert enkelt fag tilsvarende det 
timetallet som er fastsatt. Det vises her til pkt. 5.2 i Rapport fra Utredningsgruppen for 
årstimetall og eksamen (2010). Videre står det følgende i rapporten: «Årstimetallet avsatt til 
opplæring i fag kan ikke brukes til andre aktiviteter uten at det foreligger hjemmel. Uten 
tilstrekkelig hjemmel er årstimetallet bindende og ufravikelig. Slik hjemmel må gis i lov eller 
forskrift, jf. omtale nedenfor. Det finnes imidlertid ikke et hjemmelsgrunnlag som i sin 
alminnelighet og etter skolens eget skjønn tillater skoleaktiviteter som ikke kan defineres som 
opplæring i kompetansemål i fag.» 
 
Her oppfatter vi at vi er enige om at aktiviteter knyttet til skoleårets første skoledag, siste dag 
før jul og siste dag før sommerferien, ikke regnes som opplæring, i tråd med brevet fra Udir. 
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Her er vi uenig: 
Men jeg oppfatter at vi også er uenig i visse momenter i ovenstående. Slik jeg oppfatter det 
arrangerer skolen også aktiviteter, som vi nettopp vil definere som «skoleaktiviteter som ikke 
kan defineres som opplæring i kompetansemål i fag.» Dette er aktiviteter som skolen selv 
definerer som opplæring, uten tilstrekkelig hjemmel i lov eller forskrift. Slik jeg forstår det, vil 
Internasjonal dag og idrettsdager være slike aktiviteter som skolen definerer som opplæring. 
 
Vi siterer videre fra Udirs brev: Opplæringen skal altså være i samsvar med Læreplanverket 
for Kunnskapsløftet, herunder fag - og timefordelingen og kompetansemålene, jf. kapittel 1 i 
forskrift til opplæringsloven. Videre skal opplæringen ledes av en lærer. Skoleeier har 
ansvaret for at all opplæring ledes av en person som oppfyller kompetansekravene, kfr. 
opplæringsloven § 10-1 og forskrift til opplæringsloven kapittel 14. Kravet gjelder for all 
opplæring og er knyttet til den som har hovedansvaret for opplæringen/undervisningsøkten, 
se dog opplæringsloven § 10-6.  
 
«Opplæringen» på de to foran nevnte dager ledes i all hovedsak ikke av en lærer.  
 
Det er videre krav i loven om at opplæringen skal foregå i grupper som ikke er større enn det 
som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig (§ 8-2 i opplæringsloven). 
 
Aktivitetene som foregår på disse dagene gjennomføres i svært store grupper, grupper med 
en størrelse som er langt ut over «normalklassen» på 15/30 elever.  
 
Opplæringen skal også tilpasses til forutsetningene til den enkelte elev (§ 1-3 OL), og lærer 
skal vurdere fortløpende om eleven har tilfredsstillende utbytte av opplæringen (§ 3-11 i 
forskriften). Et viktig poeng i denne sammenhengen er at elevene skal få fortløpende og 
systematisk underveisvurdering av kompetansen sin og veiledning om hvordan de kan 
utvikle kompetansen videre. (§ 3-11 i forskriften). Det er også slik at den kompetansen 
elevene viser underveis i opplæringa skal være en del av grunnlaget når 
standpunktkarakteren skal fastsettes (§ 3-16 i forskriften). 
 
Vi kan ikke forstå hvordan ovenstående skal være praktisk mulig i slike elevgrupper. Det er 
også uklart hvilke kompetansemål disse aktivitetene ivaretar og hvem som er ansvarlig for å 
tilpasse opplæringen, vurdere om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, 
underveisvurdere og endelig vurdere elevenes kompetanse som en del av grunnlaget ift 
standpunktkarakter. 
 
Så kan det være at en ekstern hentes inn, for eksempel til Internasjonal dag, men denne kan 
ikke nødvendigvis ta ansvar for opplæringstimer. I de fleste tilfeller vil det ikke være 
kvalifiserte lærere, slik loven foreskriver. De har ikke forutsetninger for å vurdere om elevene 
har utbytte av opplæringen, og de kan ikke bruke kompetansen elevene viser som grunnlag 
for standpunktvurdering.  
 
Faglærer er også pliktig til å utarbeide en plan for opplæringen av elevene hvert halvår, 
gjerne med tegn på måloppnåelse ift forskjellige læreplanmål. Disse aktivitetsdagene er i 
svært liten grad en del av disse planene. Lærer har også liten mulighet til å styre innholdet i 
disse dagene, slik at de faglig sett passer inn i resten av årsplanen. I hvilken grad kan det da 
forventes at faglærer tar det hele og fulle vurderingsansvaret for alle læreplanens 
kompetansemål? Og hvem skal han/hun i tilfelle dele det med i og med at vedkommende 
ikke tildeles ansvar for alle opplæringstimer elevene har krav på? 
 
Vi ønsker deres betraktninger og argumenter for at all opplæring, også det vi kaller 
aktiviteter, er i tråd med opplæringslova med underliggende forskrifter, som gjennomgått 
ovenfor. 
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Mulig misforståelse 
Dette er et tariffspørsmål. Vi er usikre på om vi misforsto dere med hensyn til heldagsprøver, 
og i hvilken grad dette er opplæring uten behov for lærer? Dette er opplæring med til dels 
mye forarbeid for faglærer. At det er mye etterarbeid, tror jeg vi er enig om. I hvilken grad det 
krever tilstedeværelse er usikkert, men praksis i dag, både på Sam Eyde vgs og på de andre 
videregående skolene i Aust-Agder, er at faglærer gir elevene veiledning i oppgavene 
underveis i heldagsprøven. 
 
Vi hadde satt pris på å få oppklart en eventuell misforståelse. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Om skoleeier stiller til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at lovkravene om 
minstetimetall skal kunne oppfylles, er selvfølgelig et springende punkt. Gis rektor de 
rammene som skal til for å gi en pedagogisk forsvarlig opplæring?  
 
Det planlagte bortfallet av opplæringstimer var et innsparingstiltak som ble innført på et 
tidspunkt hvor Sam Eyde vgs hadde millionunderskudd, blant annet pga tidligere utgifter til 
spesialundervisning. Tiltaket innebar planlagt bortfall av timer, hvor man både utnyttet det 
faktum at elevene uansett ikke fikk sine lovpålagte timer pga en «tradisjonell» måte å 
organisere skoleåret på og at man innførte såkalte alternative dager, hvor få, om noen 
lærere var med på å organisere «opplæringen». Den første metoden er i og for seg rimelig 
økonomisk sett, man betaler ikke en lønnsmottaker for arbeid han/hun ikke har gjennomført. 
Begge metoder førte til innsparing av undervisningstimer for lærerne og dermed innsparing 
av lønnsmidler. Om dette behovet for innsparing skyldtes dårlig økonomistyring på skolen 
lokalt eller om skoleeier stilte til disposisjon for få ressurser til å oppfylle lovkravene, er det 
vanskelig for oss å mene noe om.  
 
Men vi vil gjerne få avklart om dere er enige i vår beskrivelse av det historiske her – hvordan 
vil dere beskrive innsparingstiltaket som ble innført på skolen i 2013? 
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2TLA

Fag Fagnavn Gruppe Total aktivitet Tellende timer Minstekrav Differanse

1SAM3 Samfunnsfag 2TLA 115 123 112 11

OD-dag 8

2BRT5 Bransjeteknikk 2TLA 185 185 187 -2

2ENS2 Engelsk 2TLA 72 78 75 3

2ENS2 Heldagsprøve engelsk 2TLA 6

2KR2 Kroppsøving 2TLA 78 78 75 3

2NOR2 Norsk 2TLA 72 78 75 3

2NOR2 Heldagsprøve norsk 2TLA 6

2TL12 Transport og logistikk 2TLA 436 436 448 -12

YFF4209 Yrkesfaglig fordypning 2TLA 372 372 337 35

AVSLUTN Avslutning Jul og vår 2TLA 8

SSTART 1. skoledag 2TLA 4

Sum 1362 1350 1309 41,00

Har periodisert fellefagundervisning for å kompensere for bortfall av timer ved utplassering.

1ELA

Fag Fagnavn Gruppe Total aktivitet Tellende timer Minstekrav Differanse

1AUS5 Automatiseringssystemer 1ELA 169 169 187 -18

1DOE7 Data og elektronikk 1ELA 234 234 262 -28

1EES5 Elenergisystemer 1ELA 177 177 187 -10

1ENG3 Engelsk 1ELA 97 97 112 -15

1KR2 Kroppsøving 1ELA 64 72 75 -3

AKT-DAG Aktivitetsdag 1ELA 8

1MAT3 Matematikk 1ELA 97 100 112 -12

1NA2 Naturfag 1ELA 64 64 75 -11

1NOR2 Norsk 1ELA 66 66 75 -9

1YFF6 Yrkesfaglig fordyning 1ELA 352 352 224 128

AVSLUTN Avslutning Jul og vår 1ELA 8

INT Internasjonal dag 1ELA 8

SSTART 1. skoledag 1ELA 4

Sum 1348 1331 1309 22

Av total opplæring på 1331 timer vurderes:

Manglende timeplanførte timer i norsk ivaretatt med utarbeidelse og vurdering av YFF-rapport som en del av norskfaget.

Manglende timeplanførte timer i engelsk ivaretatt ved praktisk bruk av engelsk i YFF-faget.

Manglende timeplanførte timer i matematikk ivaretatt ved praktisk bruk av matematikk i YFF-faget.

Manglende timeplanførte timer i programfag, vurderes ivaretatt gjennom undervisning og praksis timeplanlagt i YFF-faget.

I tillegg er det foretatt noe kompenserende undervsining ved bytte av timer mellom lærerne uten at dette er rapportert inn og timeplanført.

2IDA

Fag Fagnavn Gruppe Total aktivitet Tellende timer Minstekrav Differanse

1GEO2 Geografi 2IDA 70 70 75

1SAM3 Samfunnsfag 2IDA 104 112 112

OD-dag 8

TRL2 Treningslære 2IDA 114 118 112

TRL2 Prøve treningslære 2IDA 4

2AKL5 Aktivitetslære 2IDA 186 196 187

Ekskursjon friluftsliv 2IDA 10

2BID5 Breddeidrett/toppidrett 2IDA 179 179 187

2HIS2 Historie 2IDA 74 74 75

2MAPR Matematikk 2IDA 109 121 112

2MAPR Heldagsprøver matematikk 2IDA 12

Fremmedspråk 2IDA 144 153 150

Forberedelse og heldagsprøve fremmedspråk 2IDA 9

2NOH4 Norsk 2IDA 146 152 150

2NOH4 Heldagsprøve norsk 2IDA 6
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IDSA2 Idrett og samfunn 2IDA 70 70 75

1TRL2 Treningsledelse 1 2IDA 74 74 75

AVSLUTN Avslutning jul og vår 2IDA 8

SSTART 1. skoledag 2IDA 4

2IDA

Sum 1331 1319 1310
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Redegjørelse – kommentarer til UF  

Vi har gjennomgått dokumentasjonen fra Utdanningsforbundet. Vi ser at det har gjort et 

grundig arbeid og tatt med ulike aspekter som inntreffer i løpet av et skoleår (temadager, 

OD-dag, aktivitetsdag, kulturelle skolesekken) og som reduserer muligheten til å nå 

minsteårstimetallet. 

I de aller fleste tilfellene legger UF til grunn at det kun er tid sammen med faglærer som gir 

tellende timer. Vi mener at også heldagsprøver, aktivitetsdager, OD-dag, eksamen, 

forberedelsesdager, yrkesfaglig opplæring i bedrift vil være aktiviteter som gir opplæring til 

elever uten at lærer er tilstede. Timene blir kun tellende når vi kan knytte kompetansemålene 

til aktiviteten. Opplæring vil med andre ord skje selv om læreren ikke har forberedt 

aktiviteten, gjennomført og vurdert den. 

Vi har i det videre arbeidet lagt til grunn at det ikke er en direkte sammenheng mellom 

lærerens undervisningstid (antall årstimer) og elevenes dokumenterte opplæring. 
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ADMU 8/10 – minstetimetall 

- Vi tok opp saken i ADMU i 9. april.  
 

- Deretter avtalte jeg med fylkesordfører at vi tok det videre med fylkesrådmann.  
 

- 2. mai sendte jeg dokumentasjon til fylkesrådmann for mine påstander,  
 

o deriblant timeregnskap for enkeltklasser, som viser hvor mange timer opplæring 
elevene får gjennom et skoleår målt opp mot hvor mange timer de har rett på ifølge 
Opplæringslova. Det viser at mange elever ikke får timene de har rett på Sam Eyde 
 

o  Jeg sendte også en gjennomgang, som viser hvordan skolen bevisst har brukt 
kunnskapen om at ikke elevene har fått tilstrekkelig opplæring til å spare penger på 
lærerlønninger.  
 

o Dokumentasjonen inneholder også referater fra drøftingsmøter lokalt på skolen fra 
2013, da dette innsparingstiltaket ble innført, som dokumenterer oppstart av praksis 
og innvendinger fra tillitsvalgt om lovligheten og den pedagogiske fornuften i dette. 
 

o I tillegg inneholder dokumentasjon en gjennomgang av relevante lover og forskrifter, 
samt uttalelser fra Udir, henvisninger til tilsyn og forskningsrapporter. 
 

o Så ønsker vi ikke å gråte over spilt melk, vi er mest opptatt av veien videre, 
foroverlent heter det kanskje? Så vi presenterer også mange forslag til hvordan vi 
best mulig kan ivareta elevenes rett til opplæring i fremtiden og hvilke grep som må 
tas. 
 

- 4. juni hadde vi så møte med fylkesrådmann, utdanningssjef og organisasjonssjef, hvor vi 
gjennomgikk dokumentasjonen og de hadde mulighet for å få å spørre inn til diverse.  
 

- Deretter hadde vi et nytt møte, 27. august, både med foran nevnte, samt rektor og ass rektor 
ved Sam Eyde, hvor de gjennomgikk opplæringen for to forskjellige klasser på Sam Eyde, som 
egentlig bare viste det som fremkom av vår dokumentasjon – planleggingen av skoleåret 
sørger for at mange elever ikke får tilstrekkelig opplæring ift det som står i forskrift til 
Opplæringslova. 
 

- Etter å ha ventet forgjeves på å få tilsendt dokumentasjonen som Sam Eyde gikk gjennom i 
foregående møte, samt begrunnelse for hvordan de etter lovverket kan gå god for at for eks 
aktivitetsdager og OD-dagen på skolen kan regnes som opplæring etter loven, sendte jeg et 
skriv 17/9, hvor jeg utdypet hvilket lovverk som måtte etterleves for at de foran nevnte 
dager kan regnes som opplæring. 
 

- 24/9 mottok vi skolens dokumentasjon, de to gjennomgangene av opplæringen for to 
forskjellige klasser, samt et skriv på tre avsnitt med en redegjørelse for skolens praksis, som 
etter min mening ikke kan regnes som et svar på mitt skriv fra 17/9 – det var egentlig bare 
det samme som de fremla i møtet i slutten av august, ikke svar på hvordan denne praksis 
etterlever lovverket. 
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Dette er en kompleks sak. Jeg tror egentlig ikke jeg klarer å forklare dette godt nok, her og nå, til at 

dere fullt ut kan forstå utfordringene.  

Jeg ønsker å sende all min dokumentasjon til dere, så tror jeg dere vil forstå at Sam Eyde vgs ikke har 

gitt elevene den mengde opplæring loven krever. Dere vil også se at dette har vært et planlagt 

bortfall av timer.  

Så er mitt mål i første omgang at Sam Eyde vgs svarer ordentlig på mitt skriv av 17/9. Dette kan dere 

være med å medvirke til. Dernest at dere som blir med videre inn i Agder, tar dette på alvor og sørger 

for at skolene i den nye fylkeskommunen praktiserer dette på en pedagogisk og etter loven forsvarlig 

måte. 
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Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas 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. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Saksfremlegg fylkestinget – Rapport for 2 tertial 2019 

- Rapport 2 tertial 2019 Aust-Agder fylkeskommune 

- Oppfølging av politiske vedtak fra 2019 

- Oppfølging av politiske vedtak fra 2018 
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 Saksframlegg 

Arkivsak-dok. 19/3864-10 
Saksbehandler Ebba Laabakk 

 
Utvalg Møtedato 
Hovedarbeidsmiljøutvalget 07.10.2019 
Hovedsamarbeidsutvalget 07.10.2019 
Administrasjonsutvalget 08.10.2019 
Fylkesutvalget 08.10.2019 
Fylkestinget 22.10.2019 

 
 
   

Rapport for 2. tertial 2019 
 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
 

1. Fylkestinget tar tertialrapporten til etterretning.  
 

2. a) Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet: 
 

Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen 
kroner 

200 Fagopplæring  220 Fagopplæring utgift økes med 2 500 
258 Lillesand vgs. 200 Ordinær undervisning utgift reduseres med 353 
259 Risør vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med 548 
266 Dahlske vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med 96 
268 Arendal vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med 129 
270 Setesdal vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med 688 
270 Setesdal vgs. 203 Botilbud utgift økes med 77 
271 Tvedestrand vgs. 200 Ordinær undervisning utgift reduseres med 102 
271 Tvedestrand vgs. 203 Botilbud utgift økes med 76 
272 Sam Eyde vgs. 200 Ordinær undervisning utgift økes med 403 
505 Fylkesrådmannen 100 Administrasjon inntekt økes med 231 
505 Fylkesrådmannen 198 Lønnsavsetninger utgift reduseres med 3 000 
505 Fylkesrådmannen 200 Ordinær undervisning utgift reduseres med 50 
505 Fylkesrådmannen 200 Ordinær undervisning inntekt økes med 200 
505 Fylkesrådmannen 201 Elevutveksling utgift økes med 1 000 
505 Fylkesrådmannen 210 Tilrettelegging og oppf. utgift økes med 1 500 
505 Fylkesrådmannen 231 Voksenopplæring utgift økes med 2 620 
505 Fylkesrådmannen 432 Kunst og kunstform. utgift økes med 4 500 
505 Fylkesrådmannen 500 Kollektivtransport utgift økes med 1 100 
505 Fylkesrådmannen 501 Transporttj. funksjonsh. utgift økes med 500 
900 Felles inntekter og utg. 910 Renter m.v. utgift økes med 2 000 
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900 Felles inntekter og utg. 910 Renter m.v. inntekt økes med 500 
900 Felles inntekter og utg. 923 Disposisjonsfond inntekt økes med 12 047 
900 Felles inntekter og utg. 940 Øvrig økonomiforv. utgift reduseres med 254 
Sum    0 

 
 

b) Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet:  
   
Ansvar Tjeneste Art Endring Tusen 

kroner 
900 Felles inntekter og utg. 940 Øvrig økonomiforv. utgift reduseres med 254  
900 Felles inntekter og utg. 940 Øvrig økonomiforv. inntekt reduseres med 254 
Sum    0 

 
 

3. Det opprettes følgende stillinger: 
 0,3 stilling som fagarbeider ved botilbudet ved Setesdal vidaregåande skule  
 0,42 stilling som fagarbeider ved botilbudet ved Tvedestrand videregående 

skole  
 

4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre opp pensjonspremien til KLP og SPK for 
2019 mot disposisjonsfond. 
 

5. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre budsjettmessige endringer vedrørende lå til 
videre utlån. 
 

6. Fylkesutvalget får fullmakt til å bevilge midler til pilotprosjekt for ungdom ved bruk av 
disposisjonsfond. 
 

7. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å benytte opsjon om toårig forlengelse av avtalen 
med Sørlandets maritime og å undertegne avtalen. 
 

8. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne avtale med Rogaland Taxi om bruk av 
opsjon for administrasjon av TT-ordningen.  
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2. SAMMENDRAG 
 
I rapporten for 2. tertial gis det en tilbakemelding på fylkeskommunens aktivitet og 
økonomiske situasjon per 31.8.2019. Videre gis det en oversikt over bruk av midler i henhold 
til regionale utviklingsprosjekter/fylkesplanens handlingsprogram.  
 
Rapporten viser at aktiviteten for de aller fleste områder er i samsvar med budsjettet. Ved 
utgangen av 2. tertial har en et merforbruk på i overkant av 13 mill. kroner. Beløpet foreslås 
dekket ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet vil etter dette være på 108,5 mill. 
kroner. 
 
 
3. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Det skal legges fram regnskapsrapporter for politisk behandling hvert tertial. Rapportene blir 
utarbeidet med bakgrunn i regnskapet per 30.4. og 31.8. Siste tertial er årsslutt. I års-
rapporten blir det foretatt en mer grundig evaluering av aktivitet og resultater enn i tertial-
rapportene. Tertialrapporten skal gi oversikt over utviklingen i regnskap og aktivitetstall i 
forhold til budsjettet. Budsjettendringer som må foretas av fylkestinget i løpet av året vil en i 
størst mulig grad innarbeide i forbindelse med tertialrapporteringen.  
 
Vedlagt saken følger en rapport som gir en mer detaljert beskrivelse av utviklingen ved den 
enkelte virksomhet (ansvar). Rapporten er utarbeidet av fylkesrådmannen, men virksom-
hetene og tjenestene har deltatt i rapporteringsarbeidet. I vedlegget er det også gitt en 
nærmere orientering når det gjelder status for de ulike investeringsprosjektene.  
 
Foreliggende rapport er utarbeidet med bakgrunn i regnskapsrapporter per 31.8.2019. Dette 
innebærer blant annet at budsjettendringer som er vedtatt etter dette tidspunkt ikke er med i 
tabellene. De forskjellige utgifter og inntekter belastes ulikt gjennom året og regnskapstallene 
må derfor leses med dette for øye.  
 
Fylkesutvalget og fylkestinget har tidligere i år behandlet flere saker vedrørende budsjett-
endringer og den økonomiske situasjonen. Sentrale saker i denne sammenheng er:  
  

 fylkesutvalgssak 19/2019 «Regnskapsavslutning 2018. Avsetning av ubrukte 
bevilgninger fra 2018 til bruk i 2019 - trekk i budsjettramme for 2019», 

 fylkestingssak 15/2019 «Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport for 
2018». 

 fylkestingssak 39/2019 «Rapport for 1. tertial 2019» 
 
Vedlagt denne saken følger også en oversikt over oppfølging av politiske vedtak som er 
fattet i 2018 og 2019 som krever videre oppfølging eller behandling. Av denne oversikten 
fremkommer status i forhold til dette. 
 
 
3.1 Problemstillinger 
 
Hvordan er den økonomiske og aktivitetsmessige utviklingen?  
Hvilke budsjettendringer må foretas? 
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4. DRIFTSBUDSJETTET 
 
4.1 Felles utgifter og inntekter - likviditetsutvikling 
 
Skatt og rammetilskudd 
I rapporten for 1. tertial ble endringene som følger av Kommuneproposisjonen for 2020 
innarbeidet og omtalt og endringene ble innarbeidet. Etter dette er det budsjettert med 915,4 
mill. kroner i rammetilskudd, hvorav 87,9 mill. kroner er inntektsutjevning og 653,7 mill. 
kroner i skatteinntekter. Samlet gir dette 1 569,1 mill. kroner i 2019.  
 
Statsbudsjettet for 2020 legges frem 7. oktober. I den forbindelse vil det bli foretatt en ny 
gjennomgang av inntektsforutsetningene for 2019. Fylkesrådmannen vil komme tilbake med 
eget notat til fylkestinget dersom dette innebærer endringer for 2019.  
 
Pensjonspremie 
I vedtatt budsjett 2019 er det lagt til grunn en pensjonspremie i Statens pensjonskasse (SPK) 
på 13 %. For KLP er det lagt til grunn 19,5 %.  
 
Ved utgangen av 1. tertial mottok en prognose fra SPK for 2019 som viste noe lavere 
kostnader enn den prognosen som budsjettet for 2019 er basert på. Foreløpige beregninger 
viser at innsparingen vil være på i størrelsesorden 1,0 mill. kroner. Det er knyttet usikkerhet 
til beregningene. 
 
I rapporten for 1. tertial ble det på bakgrunn av KLPs gjennomgang av premieprognosen for 
2019 varslet at innbetalingene for 2019 trolig vil bli høyere enn budsjettert. Hovedårsaken til 
dette er svakere avkastning i finansmarkedene på slutten av fjoråret som igjen fører til lavere 
avkastning i 2018, samt flere registrerte i pensjonsordningen.  
 
En har mottatt 5,7 mill. kroner i tilbakeført overskudd fra KLP for 2018. Dette er 3,6 mill. 
kroner høyere enn det som er innarbeidet i budsjettet. Foreløpige beregninger viser at dette 
beløpet vil være tilstrekkelig til å dekke de økte kostnadene. Det er imidlertid heftet noe 
usikkerhet med beregningene.  
 
Da det er stor usikkerhet knyttet til beregningene rundt pensjonskostnader både for SPK og 
KLP foreslår en at fylkesrådmannen får fullmakt til å gjøre opp pensjonspremien til KLP og 
SPK for 2019 mot disposisjonsfond. Blir utgiftene lavere vil innsparingen bli avsatt til 
disposisjonsfond, og blir utgiftene høyere vil en måtte bruke av disposisjonsfond. 
 
Renter 
En fornyet gjennomgang av grunnlaget for samlede renteutgifter og renteinntekter for 2019 
viser at renteutgiftene blir 2,0 mill. kroner høyere enn budsjettert. Årsaken til dette er at en 
del av låneopptaket ble tatt opp tidligere enn opprinnelig forutsatt. Videre er rentenivå økt 
gjennom året, og låneopptakene er gjort med fastrente. Samtidig er det grunnlag for å øke 
renteinntektene med 0,5 mill. kroner. Dette medfører netto 1,5 mill. kroner i økte utgifter som 
foreslås innarbeidet i denne saken. 
 
Lån til videre utlån 
Fylkeskommunen har en del lån som lånes videre ut til egne selskaper eller andre enheter 
en har interesser i. Låneutgiftene (renter og avdrag) refunderes fullt ut, slik at en ikke har 
netto utgifter ved dette. Nettovirkningen av dette er altså null, men likevel har en 
beklageligvis ved en forglemmelse ikke innarbeidet renter og avdrag på videre utlån i 
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budsjettet. Det foreslås at fylkesrådmannen får fullmakt til å følge opp dette og gjøre de 
nødvendige budsjettmessige endringene. Dette vil ikke påvirke budsjettbalansen. 
 
 
4.2 Utdanningsformål 
 
Videregående opplæring skoleåret 2019/20 
Fylkesutvalget behandlet i møte 7. mai sak 32/2019 «Videregående opplæring skoleåret 
2019/20 – klasseoppsett». Det fremkommer av denne saken at det er en liten nedgang i 
antall søkere med ungdomsrett til videregående opplæring i Aust-Agder, sammenliknet med 
fjoråret. Rett over halvparten av ungdommene søker seg til et studieforberedende 
utdanningsprogram på Vg1. 
 
Fylkesutvalgets vedtak innebærer at det ble foretatt en reduksjon med 6 klasser og en 
økning med 4 klasser i forhold til vedtatt budsjett. En reduksjon med en klasse vil isolert sett 
gi en innsparing. Det er imidlertid slik at det er flere halve klasser neste skoleår, der 
ressurstildelingen vil være høyere enn det en halv klasse tilsier.  
 
Etter delegeringsreglementet punkt 7.4 andre fullmakter har fylkesrådmannen fullmakt til på 
opprette eller nedlegge klasser på grunn av oversøkning eller mangel på søkere fra 
fylkesutvalgets behandling av klasseoppsettet og frem til skolestart. Endringene skal baseres 
på de samme kriterier som fylkesutvalget skal legge til grunn. I løpet av sommeren er det 
gjort følgende endringer: 
 

 Dahlske videregående skole + 1 klasse Vg1 service og samferdsel 
 Lillesand videregående skole + 0,5 klasse Vg2 studiespesialisering 
 Lillesand videregående skole + 1 klasse Vg2 barne- og ungdomsarbeider 
 Sam Eyde videregående skole + 1 klasse Vg2 barne- og ungdomsarbeider  

 
Alle endringene er gjort for å gi plass til alle søkerne til disse tilbudene.  
 
Endringene i det samlede klasseoppsettet medfører følgende budsjettmessige endringer ved 
skolene: 
 
 Arendal videregående skole økes med 129 000 kroner 
 Dahlske videregående skole økes med 96 000 kroner 
 Lillesand videregående skole reduseres med 353 000 kroner 
 Risør videregående skole  økes med  48 000 kroner 
 Sam Eyde videregående skole økes med 403 000 kroner  
 Setesdal vidaregåande skule økes med   688 000 kroner 
 Tvedestrand videregående skole økes med  446 000 kroner 
 Sum  økes med 1 457 000 kroner 
 
Fylkesutvalget vedtok også å starte opp toppidrettstilbud ved Dahlske videregående skole og 
et redusert tilbud innenfor ordningen Talent i Agder ved Sam Eyde videregående skole. 
Kostnadene ved disse tilbudene er innarbeidet i oversikten ovenfor. 
 
Elevutveksling/Gjesteelever 
Det er avsatt 14 mill. kroner i 2019. Gjesteelevoppgjøret foretas to ganger per år, per 1. april 
og 1. oktober. Budsjettet for 2019 bygger på de opplysningene en hadde om gjesteelev-
oppgjøret høsten 2018 på det tidspunktet budsjettet ble utarbeidet. 
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Ved utgangen av 2. tertial har en mottatt alle regninger for elever fra andre fylker for våren 
2019. Netto utgifter for våren er på i underkant av 7,7 mill. kroner. Dette er ca. 0,7 mill. 
kroner høyere enn det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett. I midten av september er det 
gjort beregninger for andre halvår. Disse viser at en vil ha omlag 7,3 mill. kroner i netto 
utgifter i høst. Dette tyder på at det er avsatt 1,0 mill. kroner for lite. Beløpet foreslås 
innarbeidet i denne saken. 
 
Tilrettelegging og oppfølging 
I budsjettet for tilrettelegging og oppfølging er det avsatt midler til kjøp av plasser i andre 
fylker, ved privatskoler, fra Grimstad kommune (Langemyr skole) samt Arendal kommune. 
Videre er det avsatt noen midler til økning av de allerede tildelte rammene til skolene på 
bakgrunn av inntaket skoleåret 2019/20. En stor andel av spesialundervisningsbudsjettet 
brukes på en liten gruppe elever. Tiltak for de mest ressurskrevende innen denne gruppen 
beløper seg til mer enn 1 mill. kroner per elev. 
  
Det er foretatt en ny gjennomgang av tildelingen til skolene for skoleåret 2019/20 etter 
skolestart. Denne gjennomgangen viser at det er tatt inn flere elever med særskilte behov 
enn det en la til grunn ved gjennomgangen i vår. Det er behov for å øke bevilgningen med 
1,5 mill. kroner. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. 
 
Voksenopplæring 
Fylkestinget vedtok i sak 21/2019 «Tilpasset fagopplæring for voksne minoritetsspråklige 
elever» å starte et tilbud for voksne minoritetsspråklige innen helsearbeiderfaget ved Risør 
videregående skole og Tvedestrand videregående skole i samarbeid med Voksenopp-
læringen i Risør kommune.  
 
Videre har fylkesutvalget i sak 32/2019 «Videregående opplæring skoleåret 2019/20 – 
Klasseoppsett» og sak 52/2019 «Videregående opplæring skoleåret 2019/20 – 
voksenopplæring» behandlet dimensjoneringen av tilbudet for voksne inneværende skoleår. 
Vedtaket i disse to sakene innebærer en økning i antall klasser for voksne med 3,5 klasse.  
 
Samlet gir dette 2 620 000 kroner i økte kostnader høsten 2019. Beløpet foreslås innarbeidet 
i denne saken. Av dette utgjør kostnaden til tilpasset fagopplæring for minoritetsspråklige 
600 000 kroner. 
 
Utstyr og gratis læremidler 
I vedtatt budsjett er det avsatt 2,0 mill. kroner til utstyr. Videre er det avsatt 2,5 mill. kroner til 
gratis læremidler inkl. tilskudd til Nasjonal Digital Lærings Arena (NDLA) som benyttes til 
utvikling av nye fag og forbedring av eksisterende fag på digitale plattformer. Restbeløpet 
skal dekke gratis læremidler til voksne, teoriopplæring for lærlinger m.m. 
  
Av 2,0 mill. kroner avsatt til utstyr er 1,9 mill. kroner fordelt slik: 

 Dahlske videregående skole, 170 000 kroner til diverse utstyrskjøp  
 Lillesand videregående skole, 50 000 kroner utstyr innføringsklassen for 

minoritetsspråklige 
 Lillesand videregående skole, 70 000 kroner oppgradering STH avdeling 
 Lillesand videregående skole, 200 000 kroner ombygging helsesøster 
 Risør videregående skole, 70 000 kroner oppgradering for en hørselshemmet elev og 

en synshemmet elev 
 Sam Eyde videregående skole, 500 000 kroner ombygging av tilrettelagt avdeling 
 Sam Eyde videregående skole, 60 000 kroner Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag 
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 Setesdal vidaregåande skule, 290 000 kroner utstyr og ombygging avdeling for helse 
og oppvekstfag 

 Tvedestrand og Åmli videregående skole, 490 000 kroner til oppgradering og 
utbedring av vanningsanlegg 

 
Utgiftene til NDLA er på 2 153 000 kroner i 2019. Etter dette gjenstår det 347 000 kroner av 
bevilgningen til gratis læremidler. Fylkesutvalget vedtok i sak om klasseoppsettet for 
skoleåret 2019/20 en rekke nye voksenopplæringstilbud. Fra høsten 2019 er det 
igangsett flere voksenklasser enn tidligere år. Det gjør at det må kjøpes flere utlåns PCer til 
voksne, og flere læremidler.  
 
Ser en bevilgningen til utstyr og gratis læremidler samlet er det behov for å øke bevilgningen 
med 450 000 kroner for å dekke de økte kostnadene til voksenklassene. Beløpet foreslås 
innarbeidet i denne saken. 
 
Vg3 fagopplæring i skole 
Det er avsatt 0,5 mill. kroner til nye tilbud innen Vg3 fagopplæring i skole fra høsten 2019. 
Det er ikke behov for å øke aktiviteten innenfor Vg3 fagopplæring i skole inneværende 
skoleår. Ved Tvedestrand videregående skole var det planlagt tre klasser Vg3 fagopplæring i 
skole for helse- og oppvekstfagene (barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider). 
Inneværende skoleår er det ikke behov for mer enn to klasser, noe som gir en innsparing på 
548 000 kroner. Dette beløpet, samt beløpet avsatt til nye tilbud gir det en innsparing på 
1 048 000 kroner, som foreslås omdisponert i denne saken. 
 
Fagopplæring 
Det er i vedtatt budsjett for 2019 avsatt 87 mill. kroner til utbetaling av ordinært tilskudd til 
lærebedrifter. Dette innbefatter tilskudd til kontrakter inngått de to siste årene, samt 
kontrakter som inngås i 2019.  
 
I 2017 og 2018 ble det inngått hhv. 632 og 661 lærekontrakter som fylkeskommunen har det 
økonomiske ansvaret for. Da de fleste lærekontrakter går over to år vil både nivået på 
utbetalinger og antall inngåtte lærekontrakter de to siste årene få innvirkning på 
utbetalingene i 2019.  Det er usikkert i hvilken grad arbeidsmarkedet vil ha innflytelse på 
inntaket av lærlinger og lærekandidater inneværende år. Per 2. tertial ser det ut til at 
formidlingen inneværende år blir noe svakere enn foregående år. Resultatet fra formidlingen 
i 2018 var høyere enn en hadde forutsett ved budsjetteringen for inneværende år. Det 
foreslås å øke bevilgningen med 2 mill. kroner i rapporten for 2. tertial. 
 
Det er budsjettert med økonomisk ansvar for 850 fag- og svenneprøver i 2019 til en samlet 
kostnad på 10,8 mill. kroner. Det ble i 2018 avlagt 814 prøver mot 846 prøver i 2017. Det er 
beheftet usikkerhet ved anslaget for antall fag-/svenne-/kompetanseprøver angitt i budsjettet. 
Det er også stor variasjon i kostnad per prøve avhengig av hvilke fag det gjennomføres 
prøve i. Trenden de siste årene har vært en økning i kostnad per prøve, økningen var på 1 
250 kroner fra 2017 og 2018. Hoveddelens skyldes høyere utgifter til dekning av tapt 
arbeidsinntekt, og også noe større oppholdsutgifter til prøvenemdene. Per 2. tertial er det 
fremdeles vanskelig å anslå hvor mange prøver som endelig vil bli avlagt, men det antas 
økonomisk ansvar for rundt 830 prøver. Det tilrås å øke budsjettet med 500 000 kroner i 
rapporten for 2. tertial. 
 
Fra sommeren 2018 ble det nasjonalt vedtatt innført en ny ordning, "Fagbrev på jobben". 
Ordningen skal legge tilrette for at voksne ufaglærte i jobb kan få fagbrev samtidig som de er 
i arbeid. For fylkeskommunen innebærer dette utbetaling av tilskudd til bedriftene som inngår 
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i ordningen. En antar at flere av de som tidligere ville tatt fagbrev som privatist/praksis-
kandidat vil benytte seg av den nye ordningen. Ordningen ble endelig iverksatt fra april 2019. 
Det er usikkert hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha for fylkeskommunen. Per 2. 
tertial er det godkjent syv slike kontrakter. 
 
Tilskudd landslinjer 
Landslinjetilskuddet blir utbetalt med 85 % av tilskuddet i forhold til antallet godkjente 
elevplasser og 15 % i forhold til antall elever (oppfylling). Tellingen blir foretatt per 1. april og 
1. oktober hvert år.  Tilskuddet for første halvår er mottatt og dette er i størrelsesorden 200 
000 kroner høyere enn budsjettert. Det er gjort beregninger for andre halvår 2019 og disse 
viser at en vil motta tilskudd omlag i samsvar med budsjettet for 2018. Økningen på 200 000 
kroner foreslås innarbeidet i denne saken. 
 
Botilbud 
Botilbudet ved Setesdal vidaregåande skule og Tvedestrand videregående skole har flere og 
flere beboere som også bruker tilbudet i helgene. En har derfor behov for å øke 
bemanningen slik at en har tilsyn/vakt også i helgene. Ved Setesdal vidaregåande skule er 
det behov for å øke bemanningen med 30 % og ved Tvedestrand videregående skole 42 % 
for å få til en forsvarlig turnus. Det foreslås derfor å opprette hhv 30 % og 42 % stilling som 
fagarbeider ved de to skolene. Kostnadene ved dette vil være 153 000 kroner. 
 
Pilotprosjekt for ungdom 
Fylkestinget vedtok i sak 39/2019 «Rapport for 1. tertial 2019» igangsetting av et 
pilotprosjekt for 10 ungdommer som de videregående skolene i Aust-Agder mener har behov 
for et praksisnært tilbud med tett oppfølging. Det settes av 1 mill. kroner til oppstart av 
prosjektets første år. Samtidig ble det vedtatt at videre oppfølging innarbeides i økonomiplan 
2020-2023. Det fremlegges en rapport fra arbeidet til fylkesutvalget i november.  
 
I rapporten for 1. tertial ble ikke bevilgningen til prosjektet innarbeidet. Det arbeides nå med 
prosjektutvikling og forankring, mens gjennomføringen i hovedsakelig vil skje 2020. En har 
enda ikke oversikt over kostnadene ved prosjektet i 2019. Disse vil en først vite når saken til 
fylkesutvalget i november er klar. En foreslår derfor at fylkesutvalget gis fullmakt til å foreta 
bevilgning til prosjektet ved behandlingen av denne saken ved bruk av disposisjonsfond.  
 
Digital skolehelsetjeneste 
Fylkestinget vedtok også i sak 39/2019 «Rapport for 1. tertial 2019» fra høsten 2019 å 
opprette en digital skolehelsetjeneste som skal jobbe for å fremme god psykisk helse for 
elever og lærlinger i videregående skole. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand 
kommune, Arendal kommune, Tangen videregående skole, Sam Eyde videregående skole 
og elevorganisasjonen som skal se på hvordan en kan løse dette. Fylkesdirektør for 
folkehelse i Agder fylkeskommune leder arbeidet. Også her vil det komme sak til 
fylkesutvalget i november. Det vil trolig ikke påløpe kostnader i 2019.  
 
Risør videregående skole  
Risør videregående skole avsluttet regnskapet for 2018 med et merforbruk på 153 000 
kroner. Det ble ikke foretatt trekk i rammen for 2019 da årsaken til merforbruket i hovedsak 
var begrunnet i ekstraordinære lønnskostnader som skolen i liten grad kunne påvirke. Skolen 
har også i 2019 hatt ekstraordinære lønnsutgifter på i størrelsesorden 500 000 kroner og 
søker om å få dekket disse. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i denne saken, da 
en liten skole som Risør har svært få muligheter til å dekke inn slike utgifter uten at det går 



40/19 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune - 19/16274-1 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune : Saksfremlegg fylkestinget - rapport for 2 tertial 2019

 
 
 

Dokumentnr.: 19/3864-10  side 9 av 17 
 

utover tilbudet til elevene. Skolen har også inneværende år økonomiske utfordringer og vil 
selv med tilleggsbevilgning trolig ikke kunne gjøre opp regnskapet i balanse for 2019.  
 
Annet 
Tre av de videregående skolene har med seg trekk i budsjettrammen for 2019. Dette er 
Dahlske videregående skole, Lillesand videregående skole og Setesdal vidaregåande skule. 
Dahlske videregående skole og Lillesand videregående skole melder om budsjettbalanse i 
2019, mens Setesdal vidaregåande skule sier at det er iverksatt tiltak for å ta igjen 
merforbruket i løpet av ett til to år. For de øvrige skolene gjør en regning med 
budsjettbalanse. 
 
 
4.3 Tannhelse 
 
Kostnadsnivået i tannhelsetjenesten ligger noe høyere enn på samme tid i fjor. De økte 
kostandene knytter seg hovedsakelig til økt kjøp av spesialisttjenester og kjøp av tjenester i 
privat praksis for behandling av TOO-pasienter (Tortur- og overgrepsutsatte og personer 
med tannbehandlingsangst). Inntektene for voksne pasienter per 2. tertial er lavere enn på 
samme tid i 2018. Selv om pasientinntekter og aktivitet generelt sett er varierende gjennom 
året, kan det bli utfordrende å oppnå budsjettbalanse hvis utviklingen fortsetter. Oppussing 
og dermed periodevis nedetid på tre klinikker påvirker aktiviteten noe. Det er varslet noen 
små forsinkelser i arbeidet på to av klinikkene.  
 
Omkring 1. oktober vil Åmli kommune ha fullført ombygging og modernisering av Helsehuset, 
hvor fylkeskommunen leier lokaler til tannklinikk. I den forbindelse er tannklinikken 
oppgradert, og lokalene omdisponeres slik at det blir et ekstra behandlingsrom samtidig som 
klinikken blir mer funksjonell og tilpasset dagens drift. Dette medfører et tillegg til leieavtalen, 
en vil komme tilbake til dette i forbindelse med egen sak til fylkesutvalget. 
 
Fylkestinget har bevilget 200 000 kroner til kjøp av personløfter. Det er kjøpt inn en 
personløfter i Tvedestrand, og det planlegges innkjøp av ytterligere tre personløftere før 
utgangen av 2019.  
 
 
4.4 Kulturformål 
 
Hovefestivalen 
Fylkestinget vedtok i budsjettbehandlingen i desember 2018 å bevilge 500 000 kroner i 2019 
til reetableringen av Hovefestivalen. Festivalen måtte begjære oppbud før gjennomføringen i 
juni 2019. Det bevilgede tilskuddet ble aldri utbetalt, og beløpet på 500 000 kroner foreslås 
omdisponert i denne saken. 
 
Sørlandets kunstmuseum tilskudd til kunstsiloen 
I fylkestingssak 7/2018 «Kunstsilo - investering, driftstilskudd og vedtektsendring for 
Sørlandets kunstmuseum» vedtok fylkestinget å bevilge et tilskudd på 5 mill. kroner til 
Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) til medfinansiering av Kunstsiloen. I vedtatt økonomiplan 
er det avsatt 5 mill. kroner til utbetaling i 2020. Styret i Sørlandets kunstmuseum fattet i juni 
2019 vedtak om å igangsette byggeprosjekt Kunstsilo. På bakgrunn av at byggeprosjektet er 
i gang, har SKMU i brev av 25. september bedt om å få utbetalt tilskuddet i år. Fylkesråd-
mannen tilrår at beløpet innarbeides i tertialrapporten. 
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Felles bibliotektransport i Agder 
Fra 2008 har det vært felles bibliotektransport i Agder. Ordningen omfatter frakt av bøker og 
annet materiale mellom bibliotek. Transportordningen omfatter alle folkebibliotekene i Aust-
Agder og Vest-Agder, Universitetsbiblioteket i Agder (UBA), samt bibliotekene ved de 
videregående skolene. Nåværende avtale løper ut 2019, og det er i den forbindelse gjort 
forberedelser for en ny anbudsprosess om ny avtale som åpner for et delt tilbud. Den nye 
avtalen skal gjelde i perioden 2020-2021, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.  
 
De to fylkeskommunene dekker 50 % av totalkostnadene ved en ny transportavtale. Det er 
en forutsetning for fylkeskommunenes bidrag at alle kommunene deltar i ordningen. Øvrige 
parter må dekke de resterende 50 % av kostnadene. Av hensyn til servicenivå og medieflyt 
kreves minimum to stopp for hvert bibliotek per uke. Dette er en videreføring av dagens 
praksis.  
 
Kostnadene i ny avtale blir fordelt slik: 
Agder fylkeskommune  50 % (Aust-Agder 20 % og Vest-Agder 30 % i dagens avtale) 
Kristiansand kommune   9 %  
Arendal kommune   5 %  
UIA  17 %  
Øvrige kommuner  19 % 
Totalt   100 %  
 
Utviklingen i kostnadene viser seg å øke en del siden forrige anbudsrunde i 2016. Den totale 
rammen for tilbudet fra 2016 var på 2 050 000 kroner. I den pågående anbudsprosessen ser 
en tendenser som viser at de totale kostnadene vil øke mye mer enn prisindeksen for 
samme periode. Så langt i prosessen er det valgt å skrive kontrakt for den del av anbudet 
som gjelder transport ut av Agder. Dette tilbudet er på nivå med dagens kostnader. Da 
tilbudene var vesentlig høyere enn dagens budsjett er anbudet lyst ut på nytt. En vil måtte 
påregne at dette gir økte utgifter fra 1.1.2020. 
 
 
4.5 Samferdsels- og vegformål 
 
Overgang til ny indeks for lønn til sjåfører 
Fra 1.1.2019 har Statistisk sentralbyrås lønnsindeks som er benyttet ved regulering av 
kontraktene med operatørene falt bort. Styret i AKT har vedtatt overgang til ny indeks, som 
benyttes av majoriteten av andre administrasjonsselskaper. Overgangen medfører en en-
gangskostnad på 1,1 mill. kroner i 2019. På lengre sikt er det ikke grunn til å anta at den nye 
indeksen vil medføre høyere reguleringer. Beløpet foreslås innarbeidet i rapporten for 2. 
tertial. 
 
Togtaxi Vegårshei 
Ved behandling av økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 og RUP 2019, fylkestingssak 
75/2018, var fylkestinget positiv til reetablering av togtaxi i Tvedestrand etter modell fra 
Vegårshei kommune. Fylkesrådmannen er nå i dialog med kommunen, men en avventer 
svar på om kommunen er villige til å bidra med midler inn i ordningen.  
 
Båtruter 
Fylkeskommunen har et billettsamarbeid med Skilsøferga og Kolbjørn. I avtalene ligger det 
muligheter for ta i bruk opsjoner om forlengelse ett år ad gangen. Fylkesrådmannen foreslår 
at opsjonene tas i bruk for hvert år frem til nytt anbud for båtruter er igangsatt i Arendal 
havneområde. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne avtale om bruk av opsjon.  
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Avtalen med Sørlandets Maritime AS utløper 31.12.2020. I avtalen gis det muligheter for å 
benytte opsjon om toårig forlengelse. Fylkesrådmannen foreslår at den toårige opsjonen tas i 
bruk, og at fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne slik avtale. Tvedestrand kommune, 
som svarer for 30 % av nettokostnadene i kontrakten, støtter også at opsjonen tas i bruk. 
 
Transporttjenesten for funksjonshemmede 
Innenfor den statlige forsøksordningen «utvidet TT-ordning for rullestolbrukere og 
blinde/svaksynte» er en for 2019 tildelt 9,058 mill. kroner av Samferdselsdepartementet. 
Dette tilsvarer et forbruk på 70 % av full utnyttelse av det antallet brukere Aust-Agder hadde 
på søknadstidpunktet i januar (416 brukere). Departementet begrunner reduksjonen i brev av 
14. mai med et mindreforbruk innenfor ordningen, og skriver samtidig at det finansielle 
ansvaret for ordningen nå plasseres hos fylkeskommunen. Fylkesrådmannen mener at 
Staten burde ta risiko og ansvar innenfor statlige prøveordninger.  
 
Brukerne innenfor forsøksordningen kan benytte drosje for inntil 19 000 kroner i halvåret. Per 
nå er det 423 brukere i ordningen. 
 
Utviklingen viser en stadig økning i bruken av forsøksordningen, men per utgangen av 
tertialet anslås det at en vil klare seg innenfor tildelte statlige midler. 
 
For den fylkeskommunale delen av TT-ordningen er det store variasjoner i utbetalinger fra 
måned til måned. I 2018 ble det et merforbruk omlag 70 000 kroner. Per utgangen av 2. 
tertial er det totalt 3030 brukere i TT-ordningen. Dette er ca. 130 flere brukere enn i høsten 
2018. Fylkesrådmannen tilrår å øke budsjettet til transporttjenesten for funksjonshemmede 
med 500 000 kroner. Midlene innarbeides i rapporten for 2. tertial. 
 
Det er i dag to ulike ordninger innenfor denne tjenesten i Aust-Agder og Vest-Agder 
fylkeskommuner. Disse ordningene vil en ikke klare å samordne fra 1.1.2020. Aust-Agder 
fylkeskommune har en avtale med Rogaland Taxi om administrering av ordningen. 
Fylkesrådmannen foreslår i denne saken å ta i bruk en ettårig opsjon i avtalen som forlenger 
avtalen ut 2020. Det foreslås at fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne på bruk av 
opsjonen. 
 
 
4.6 Næringsformål/regionalt utviklingsprogram 
 
For omtale av enkeltprosjekter vises det til nærmere omtale i vedlegget under Regionalt 
utviklingsprogram. 
 
 
4.7 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 
 
Partistøtte 
3/4 av partistøtten er utbetalt i 2019. Etter at resultatet av valget til fylkestinget nå er klart vil 
det resterende beløpet bli utbetalt. Utbetalingen vil bli foretatt av Vest-Agder fylkeskommune 
etter reglene for partistøtte for Agder fylkeskommune. Gjenstående beløp på 544 000 kroner 
vil bli overført til Vest-Agder fylkeskommune. 
 
Lønnsoppgjør 
Ved beregning av lønnsavsetningsposten har en tatt utgangspunkt i statsbudsjettets 
forutsetninger om en lønnsvekst på 3,25 % i 2019. I revidert nasjonalbudsjett anslås nå 
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lønnsveksten på 3,2 % i 2019. Det er 0,05 % lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Dette gir 
isolert sett marginalt lavere lønnskostnader i 2019. 
  
Kapittel 4  
Ved hovedtariffoppgjøret i 2019 ble partene enige om sentrale lønnstillegg i kapittel 4, med 
en økonomisk ramme på 3,2 %. Det ble ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i dette 
kapitlet i år. 
  
Kapittel 3 og 5 (lokale forhandlinger) 
For de ansatte i kapittel 3 og 5 er det lagt til grunn samme økonomiske ramme som for 
kapittel 4, dvs. 3,2 %. Forhandlingene i kap. 3 og 5 ble avsluttet i uke 38.  
  
Det er foretatt beregninger av konsekvensene av lønnsoppgjørene for alle gruppene. Samlet 
gir årets lønnsoppgjør omlag 15,4 mill. kroner i økte lønnskostnader i 2019. Sammenlignet 
med det som er avsatt gir dette en innsparing på 3 mill. kroner. Årsaken til dette er trolig at 
det er gjort en feil ved beregningene ved utarbeidelsen av budsjettet for 2019. Fylkesråd-
mannen beklager dette. 
 
Tilleggsbevilgninger 
I budsjettet for 2019 er det avsatt 200 000 kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Etter vedtak i 
fylkesutvalgssak 16/2019 vedrørende avslutningen av regnskapet for 2018 ble det avsatt 
ytterligere 361 000 kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Rammen til fylkesutvalgets 
disposisjon er etter dette på 561 000 kroner. Videre ble det i samme sak avsatt 1 mill. kroner 
til fylkestingets disposisjon. 
  
Av bevilgningen til fylkesutvalgets disposisjon ble det i sak 27/2019 «Søknad om 
driftstilskudd fra S/K Boy Leslie» bevilget 75 000 kroner og i sak 38/2019 «Søknad fra Agder 
fotballkrets og Sørlandsfotballens venner om støtte til frivillig miljøarbeid» bevilget 150 000 
kroner, tilsammen 225 000 kroner. Etter dette gjenstår det 336 000 kroner. 
  
Av bevilgningen til fylkestingets disposisjon gjenstår det 850 000 kroner etter at fylkestinget i 
sak 39/2019 "Rapport for 1. tertial 2019" bevilget 150 000 kroner til Tvedestrand badepark. 
 
Skilting av fylkeskommunale bygg 
Når Agder fylkeskommune etableres 1.1.2020, 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. I rapporten for 1. tertial ble det innarbeidet 4 850 000 kroner 
eks. mva. for å dekke Aust-Agder fylkeskommunes andel av utgiftene til dette. Utgiftene til 
dette blir noe lavere enn først anslått. Samtidig med at en skilter om bygningsmassen må 
logoer med gamle fylkesvåpen og navn byttes ut på eksisterende fylkeskommunale 
kjøretøyer, og kjøretøyer som overføres fra Statens vegvesen. Fylkesrådmannen foreslås 
derfor at den allerede avsatte bevilgningen også kan brukes til dette.  
 
 
5. INVESTERINGSBUDSJETTET 
 
For omtale av det enkelte investeringsprosjekt vises det til vedlegget. Der blir det gitt an 
statusrapport over fremdrift og eventuelle kjente budsjettavvik. I det følgende kommenteres 
kun der det foreslås gjort endringer. 
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Egenkapitalinnskudd i KLP 
I vedtatt budsjett er det avsatt 2,1 mill. kroner til egenkapitalinnskudd i KLP. i begynnelsen av 
juni mottok en informasjon fra KLP om at egenkapitalinnskuddet ville bli redusert fra 0,35 % 
av premiereserven til 0,30 % for 2019. Egenkapitalinnskuddet i KLP er driftsfinansiert. 
Reduksjonen i egenkapitalinnskuddet gir en innsparing på 254 000 kroner som foreslås 
innarbeidet både i drifts- og investeringsregnskapet for 2019.  
 
Ny fagskole og tannklinikk i Grimstad 
Fylkesutvalget fattet i sak 58/2019 "Ny fagskole og tannklinikk i Grimstad - godkjenning av 
forprosjekt" følgende vedtak: 
 

1. Forprosjektet for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad godkjennes. 
2. Samlet brutto investeringsramme for fylkeskommunens byggeprosjekt settes til 315,2 

mill. kroner. I dette beløpet ligger tomte- og byggekostnader, utgifter til inventar for 
fagskolen og kunstnerisk utsmykking. 

3. Det inngås en NS 8407 totalentreprisekontrakt med Consto AS for bygging av ny 
fagskolen og tannklinikk i Grimstad. Utomhusarealer inngår i kontrakten. 

4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å godkjenne utløsning av opsjon for 
tannklinikklokaler med kostnad oppad begrenset til 6,5 mill. kroner dersom 
fellesnemnda vedtar å lokalisere forskning/fagutvikling og spesialisttann-
helsetjenester til Grimstad. Beløpet innarbeides i økonomiplan og budsjett for Agder 
fylkeskommune. 

  
Etter fylkesutvalgets vedtak i denne saken har en av de tre andre tilbyderne klaget på 
tildelingen og lagt inn midlertidig forføyning. Saken ble behandlet i Aust-Agder tingrett 26. og 
27. september. I det denne saken ferdigstilles kjenner en ikke resultatet av denne 
behandlingen.  
 
 
6. FINANSFORVALTNING 
 
Langsiktige plasseringer 
I henhold til gjeldende finansreglement har fylkeskommunen for tiden ikke langsiktige midler 
til rådighet for plassering i obligasjonsfond og aksjefond.   
 
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål (kortsiktig likviditet) 
Aust-Agder fylkeskommunes bankinnskudd utgjorde ved utgangen av 2. tertial 811,1 mill. 
kroner. Av dette var ca. 239 mill. kroner bundne midler i form av skattetrekk, spillemidler m.v. 
Samlede bankinnskudd var ca. 245 mill. kroner høyere enn ved utgangen av 1. tertial 2019. 
Beholdningen svinger betydelig fra uke til uke. Gjennomsnittet i 2. tertial (760,1 mill. kroner) 
har vært ca. 104 mill. kroner høyere enn i 1. tertial i år. Dette skyldes for en stor del et større 
låneopptak på om lag 276 mill. kroner som ble gjort like før sommeren.  
 
Avkastningen på fylkeskommunens ordinære bankinnskudd er avtalt gjennom hovedbank-
avtalen med Sparebank 1 SR-Bank, og er knyttet til interbankrenten 3 mnd. NIBOR. Det har 
vært et stigende rentenivå i tertialet. 3 mnd. NIBOR har i månedene mai - august i 
gjennomsnitt vært 1,46 – 1,51 – 1,57 og 1,61 %. Gjennomsnittlig innskuddsrente for 
fylkeskommunen har i 2. tertial vært 2,05 %. Norges Banks styringsrente var ved årsskiftet 
og fram til 22.3.2019 0,75 %, da den ble hevet til 1,00 %. 21.6.2019 ble styringsrenten hevet 
enda en gang til 1,25 %, og 20.9.2019 ytterligere hevet til 1,50 %. 
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Gjeldsporteføljen 
Aust-Agder fylkeskommunes gjeldsportefølje utgjorde 1 959,2 mill. kroner per 31.8. Herav 
var 242,1 mill. kroner utlånt videre til egne selskaper/IKS, der alle lånekostnader blir 
refundert. Netto gjeld som belaster fylkeskommunens driftsregnskap var dermed 1 717,0 mill. 
kroner.  
 
Dette er fremstilt i nedenstående tabell (mill. kroner). 
 
Långiver 30.4.19 Herav videre 

utlån 
31.8.19 Herav videre 

utlån 
Kommunalbanken 1 006,4 241,4 1 268,3 237,1 
KLP/Kommunekreditt 246,2 0,0 241,9 0,0 
Nordea  5,0 5,0 5,0 5,0 
Sertifikatlån 444,0 0,0 444,0 0,0 
Sum 1 701,6 246,4 1 959,2 242,1 

 
I løpet av 2. tertial 2019 har følgende skjedd med låneporteføljen: 
     
-    Det er tatt opp et nytt lån 5.7. i Kommunalbanken på 169 869 237 kroner til      
     investeringer i 2019.  
-    Det er tatt opp et nytt lån 5.7. i Kommunalbanken på 106 mill. kroner til investeringer  
     i 2019. Lånet er tatt opp med «grønn rente» som er noe lavere enn ordinær rente.          
-    Det er betalt ordinære avdrag på 18,2 mill. kroner, herav 4,3 mill. kroner på lån til  
     videre utlån. 
 
Sertifikatlånene utgjør 444,0 mill. kroner. Denne type lån har en maksimal løpetid på ett år, 
slik at lånene må refinansieres innen den tid. Fylkeskommunens fire nåværende sertifikatlån 
har alle en løpetid på 3-6 måneder, og refinansieres etter tur.    
 
I henhold til finansreglementet skal gjennomsnittlig gjenværende rentebindingstid (durasjon) 
på samlet rentebærende gjeld være mellom 1 og 5 år. Per 31.8. var durasjonen 3,22 år (lån 
ekskl. videre utlån). Dette er betydelig høyere enn per 30.4.19, da durasjonen var 2,11 år. 
Årsaken til dette er i stor grad opptak av ovennevnte lån før sommeren på 275,9 mill. kroner, 
til fast rente over 10 år. 
 
Det er også i finansreglementet satt krav om at gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på 
minimum 50 % (lån med rentebinding 1 år fram i tid og over). Denne andelen var 53 % ved 
utgangen av 2. tertial, mens den var 47 % ved utgangen av 1. tertial 2019. Fastrenteandelen 
har dermed denne gang igjen kommet over grensen som finansreglementet foreskriver, som 
følge av opptak av de nevnte lånene på 275,9 mill. kroner.      
 
Gjennomsnittsrenten for fylkeskommunens netto låneportefølje var 2,37 % per 31.8. 
 
For å oppnå ønsket rentebinding, er det i finansreglementet gitt adgang til å ta i bruk rente-
bytteavtaler (swaps), som i realiteten sikrer fastrentebetingelser på deler av gjeld med 
flytende rente. Per 31.8. hadde fylkeskommunen fem slike rentebytteavtaler, mens antallet 
var seks ved utgangen av 1. tertial. Disse avtalene beløper seg totalt til 298,0 mill. kroner. Av 
disse er 74,5 mill. kroner knyttet til lån til videre utlån. 
 
I henhold til finansreglementet er det også foretatt en enkel beregning av renterisikoen for 
kortsiktig likviditet og gjeld sett i sammenheng. Dette er nærmere bestemt en netto 
gjeldsbetraktning som viser fylkeskommunens renterisiko ved en generell hevning av 
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rentenivået med 1 prosentpoeng for flytende rente. En ser for seg at renteendringen skjer 
umiddelbart, og beregner hva det innebærer i økte utgifter/inntekter etter 1 år. 
 
Renterisiko 
31.8. 

Endringsparameter Balanse, mill. 
kr. 

Fordeling, % Beregnet tap (-)/ 
gevinst (+) 

Gjeld m/flytende 
rente 

1 % 807,0 47 - 8,0 

Gjeld m/fast 
rente 

 910,0 53 0,0 

Samlet gjeld  1 717,0 100 - 8,0 
Bankinnskudd 1 % 811,1  + 8,1 
Innskudd - gjeld 
med flytende 
rente 

1 % 4,1  + 0,1 

 
Det er tatt utgangspunkt i «egne» lån, altså ekskl. lån for videre utlån. Fastrentedelen av 
gjelden vil ikke bli påvirket av en renteendring, og ettårsvirkningen/tapet vil dermed bli kroner 
0. Gjeld med flytende rente, som utgjør 47 %, vil innebære en utgiftsøkning på 8,0 mill. 
kroner. For innskuddsrenten blir effekten motsatt, altså høyere renteinntekter (8,1 mill. 
kroner). Som følge av at fylkeskommunen ved tertialets slutt har marginalt høyere innskudd 
enn lån med flytende rente, vil virkningen av 1 prosentpoeng økning i rentenivået bli 
merinntekter på ca. 0,1 mill. kroner på årsbasis. Ved en reduksjon av rentenivået blir 
virkningen motsatt, altså at fylkeskommunen får merutgifter. Slik situasjonen er nå, er altså 
virkningen tilnærmet nøytral, slik at fylkeskommunen er relativt upåvirket av renteendringer.  
 
 
7. OPPSUMMERING AV FORESLÅTTE ENDRINGER 
 
Oppstillingen nedenfor viser positive og negative avvik hvor det foreslås å gjøre 
budsjettendringer i denne rapporten. Tall med negativt fortegn er økte utgifter eller svikt i 
inntekter, mens tall med positivt fortegn er økte inntekter eller reduserte kostnader.  
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Økning renter -1 500 000 kroner

Endringer i klasseoppsettet -1 457 000     "

Økte gjesteelevsutgifter -1 000 000     "

Økte utgifter til tilrettelagt opplæring -1 500 000     "

Voksenopplæring, økte kostnader -2 620 000     "

Økte utgifter til utstyr og gratis læremidler -450 000     "

Vg3 fagopplæring i skole, reduserte kostnader 1 048 000     "

Tilskudd til lærebedrifter -2 000 000     "

Fagprøver -500 000     "

Økt tilskudd landslinjer 200 000     "

Økt bemanning ved botilbudet Setesdal vgs. og Tvedestrand vgs. -153 000     "

Ekstraordinære lønnskostnder, Risør videregående skole -500 000     "

Tilskudd til Hovefestivalen 500 000     "

Sørlandets Kunstmuseum, tilskudd til Kunstsioloen -5 000 000 "

Indeks busstransport, overføring til AKT -1 100 000     "

Transporttjenesten for funksjonshemmede -500 000     "

Innbetaling fra Konkurrenten.no AS 231 000     "

Feilberegninger lønnsoppgjør 3 000 000     "

Redusert egenkapitalinnskudd KLP 254 000     "

Sum -13 047 000 kroner  
 
Det fremkommer av oversikten ovenfor at en har merkostnader på i overkant av 13 mill. 
kroner ved utgangen av 2. tertial. Beløpet foreslås dekket av disposisjonsfond. Etter dette er 
disposisjonsfondet på 108,5 mill. kroner.  
 
Også i 1. tertial var det behov for å bruke av disposisjonsfondet. Det ble da brukt i underkant 
av 6,1 mill. kroner der det største beløpet var utgifter til omprofilering av bygningsmassen til 
Agder fylkeskommune.  
 
Det er fortsatt usikkerhet rundt mange av budsjettpostene da mange av dem som f.eks. 
tilskudd lærebedrifter, gjesteelevsutgifter m.m. er anslagsbevilgninger.  
 
 
8. TIDLIGERE BEHANDLING 
 
Fylkesrådmannen fremmer saken til hovedarbeidsmiljøutvalget 7. oktober 2019 med slik 
forslag til vedtak: 
 
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar til etterretning følgende stillingsendringer: 
 

 0,3 stilling som fagarbeider ved botilbudet ved Setesdal vidaregåande skule  
 0,42 stilling som fagarbeider ved botilbudet ved Tvedestrand videregående 

skole  
 
………………….. 
 
Fylkesrådmannen fremmer saken til hovedsamarbeidsutvalget 7. oktober 2019 med slik 
forslag til vedtak: 
 
Hovedsamarbeidsutvalget tar til etterretning følgende stillingsendringer: 
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 0,3 stilling som fagarbeider ved botilbudet ved Setesdal vidaregåande skule  
 0,42 stilling som fagarbeider ved botilbudet ved Tvedestrand videregående 

skole  
 
………………….. 
 
Fylkesrådmannen fremmer saken til administrasjonsutvalget 8. oktober 2019 med slik forslag 
til vedtak: 
 
Administrasjonsutvalget tar saken til etterretning følgende stillingsendringer: 
 

 0,3 stilling som fagarbeider ved botilbudet ved Setesdal vidaregåande skule  
 0,42 stilling som fagarbeider ved botilbudet ved Tvedestrand videregående 

skole  
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Rapport for 2. tertial 2019 
Oppfølging av vedtak fylkesting og fylkesutvalg 2019 
Oppfølging av vedtak fylkesting og fylkesutvalg, saker som gjenstår fra 2018 
 
 



40/19 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune - 19/16274-1 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune : Rapport 2 tertial 2019 Aust-Agder Fylkeskommune

 

Rapport 2. tertial 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



40/19 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune - 19/16274-1 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune : Rapport 2 tertial 2019 Aust-Agder Fylkeskommune

Tertialrapport 2(76) 

 

 

 

  



40/19 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune - 19/16274-1 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune : Rapport 2 tertial 2019 Aust-Agder Fylkeskommune

Tertialrapport 3(76) 

Innholdsfortegnelse 

1 Fylkesrådmannen ............................................................................................ 6 

1.1 Økonomi og aktivitet .................................................................................. 6 

1.2 Sykefravær ............................................................................................... 17 

2 Fagopplæring ................................................................................................ 18 

2.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 18 

2.2 Sykefravær ............................................................................................... 19 

3 Kompetanse Aust-Agder rapportnivå ......................................................... 20 

3.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 20 

3.2 Sykefravær ............................................................................................... 21 

4 SMI-skolen rapportnivå ................................................................................ 22 

4.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 22 

4.2 Sykefravær ............................................................................................... 23 

5 Møglestu videregående skole ...................................................................... 24 

5.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 24 

5.2 Sykefravær ............................................................................................... 26 

6 Risør videregående skole ............................................................................. 27 

6.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 27 

6.2 Sykefravær ............................................................................................... 29 

7 Dahlske videregående skole ........................................................................ 30 

7.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 30 

7.2 Sykefravær ............................................................................................... 32 

8 Arendal videregående skole ......................................................................... 33 

8.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 33 

8.2 Sykefravær ............................................................................................... 36 

9 Setesdal vidaregåande skule ....................................................................... 37 

9.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 37 

9.2 Sykefravær ............................................................................................... 39 

10 Tvedestrand og Åmli videregående skole................................................... 40 

10.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 40 

10.2 Sykefravær ............................................................................................... 42 

11 Sam Eyde videregående skole ..................................................................... 43 

11.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 43 

11.2 Sykefravær ............................................................................................... 45 

12 Sørlandets fagskole ...................................................................................... 46 

12.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 46 

12.2 Sykefravær ............................................................................................... 47 

13 Tannhelsetjenesten ....................................................................................... 48 

13.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 48 

13.2 Sykefravær ............................................................................................... 50 

14 Vegvesenet .................................................................................................... 51 

14.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 51 

15 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling ................................................... 56 

15.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 56 

15.2 Sykefravær ............................................................................................... 57 



40/19 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune - 19/16274-1 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune : Rapport 2 tertial 2019 Aust-Agder Fylkeskommune

Tertialrapport 4(76) 

16 Bygge- og eiendomstjenesten ..................................................................... 58 

16.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 58 

17 Fylkeskassa ................................................................................................... 60 

17.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 60 

17.2 Sykefravær ............................................................................................... 60 

18 PPT ................................................................................................................. 61 

18.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 61 

18.2 Sykefravær ............................................................................................... 61 

19 Internservice .................................................................................................. 62 

19.1 Økonomi og aktivitet ................................................................................ 62 

19.2 Sykefravær ............................................................................................... 62 

20 Økonomisk oversikt - drift ............................................................................ 63 

21 Investeringsbudsjettet .................................................................................. 65 

21.1 Hovedoversikt investeringer ................................................................... 65 

21.2 Prosjekter med bevilgning i årets budsjett ............................................ 65 

Investeringer i fylkesveg ............................................................................................ 66 

21.3 Prosjekter med bevilgning i tidligere års budsjett ................................. 72 

22 Regionale utviklingsprosjekter .................................................................... 73 

22.1 Regionale utviklingsprosjekter Agder .................................................... 73 

22.2 Regionale utviklingsprosjekter Aust-Agder ........................................... 74 

22.3 Udisponert ramme ................................................................................... 75 

 

  



40/19 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune - 19/16274-1 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune : Rapport 2 tertial 2019 Aust-Agder Fylkeskommune

Tertialrapport 5(76) 

  



40/19 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune - 19/16274-1 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune : Rapport 2 tertial 2019 Aust-Agder Fylkeskommune

Tertialrapport 6(76) 

1 Fylkesrådmannen 

1.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

     

010 
 Fylkesting og 
fylkesutvalg 

   

 
Inntekt Fylkesting og 
fylkesutvalg 

-253 930 -138 000 -228 000 

 
Utgift Fylkesting og 
fylkesutvalg 

6 616 330 10 857 000 10 947 000 

 
Netto Fylkesting og 
fylkesutvalg 

6 362 400 10 719 000 10 719 000 

011 
 Stortings- og 
fylkestingsvalg 

   

 
Inntekt Stortings- og 
fylkestingsvalg 

-301 0 0 

 
Utgift Stortings- og 
fylkestingsvalg 

5 382 500 000 500 000 

 
Netto Stortings- og 
fylkestingsvalg 

5 081 500 000 500 000 

012  Partistøtte    

 Inntekt Partistøtte 0 0 0 

 Utgift Partistøtte 1 631 925 2 176 000 2 176 000 

 Netto Partistøtte 1 631 925 2 176 000 2 176 000 

013 
 Aust-Agder elev- og 
lærlingråd 

   

 
Inntekt Aust-Agder 
elev- og lærlingråd 

-1 347 -20 000 -20 000 

 
Utgift Aust-Agder 
elev- og lærlingråd 

72 432 370 000 370 000 

 
Netto Aust-Agder 
elev- og lærlingråd 

71 085 350 000 350 000 

020  Kontrollutvalg    

 Inntekt Kontrollutvalg -609 -2 000 -2 000 

 Utgift Kontrollutvalg 2 365 629 3 793 000 3 793 000 

 Netto Kontrollutvalg 2 365 020 3 791 000 3 791 000 

100  Administrasjon    

 
Inntekt 
Administrasjon 

-19 133 487 -2 582 000 -17 279 000 

 Utgift Administrasjon 30 394 065 55 648 000 70 175 000 

 Netto Administrasjon 11 260 578 53 066 000 52 896 000 
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  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

110 
 Tillitsvalgte og 
verneombud 

   

 
Inntekt Tillitsvalgte og 
verneombud 

-11 763 0 0 

 
Utgift Tillitsvalgte og 
verneombud 

3 732 388 3 492 000 3 492 000 

 
Netto Tillitsvalgte og 
verneombud 

3 720 625 3 492 000 3 492 000 

190 
 Kontaktforum for 
brukermedvirkning 

   

 
Inntekt Kontaktforum 
for brukermedvirkning 

-1 516 -6 000 -6 000 

 
Utgift Kontaktforum 
for brukermedvirkning 

38 865 174 000 174 000 

 
Netto Kontaktforum 
for brukermedvirkning 

37 349 168 000 168 000 

191  Eldrerådet    

 Inntekt Eldrerådet -964 -25 000 -25 000 

 Utgift Eldrerådet 61 774 285 000 285 000 

 Netto Eldrerådet 60 810 260 000 260 000 

193 
 
Informasjonsteknologi 

   

 
Inntekt 
Informasjonsteknologi 

-498 223 -1 590 000 -2 186 000 

 
Utgift 
Informasjonsteknologi 

9 922 494 11 951 000 13 722 000 

 
Netto 
Informasjonsteknologi 

9 424 271 10 361 000 11 536 000 

194 
 Felles utgifter og 
inntekter 

   

 
Inntekt Felles utgifter 
og inntekter 

-973 075 0 -853 000 

 
Utgift Felles utgifter 
og inntekter 

9 180 101 10 861 000 11 268 000 

 
Netto Felles utgifter 
og inntekter 

8 207 026 10 861 000 10 415 000 

195 
 Utenfor 
fylkeskommunalt 
ansvarsområd 

   

 
Inntekt Utenfor 
fylkeskommunalt 
ansvarsområd 

0 0 0 

 
Utgift Utenfor 
fylkeskommunalt 
ansvarsområd 

0 10 000 000 10 000 000 
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  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

 
Netto Utenfor 
fylkeskommunalt 
ansvarsområd 

0 10 000 000 10 000 000 

196  Utgifter til fordeling    

 
Inntekt Utgifter til 
fordeling 

0 0 0 

 
Utgift Utgifter til 
fordeling 

851 576 1 500 000 1 500 000 

 
Netto Utgifter til 
fordeling 

851 576 1 500 000 1 500 000 

197  Folkehelsearbeid    

 
Inntekt 
Folkehelsearbeid 

-2 399 332 -84 000 -2 417 000 

 
Utgift 
Folkehelsearbeid 

991 314 2 200 000 4 483 000 

 
Netto 
Folkehelsearbeid 

-1 408 018 2 116 000 2 066 000 

198  Lønnsavsetninger    

 
Inntekt 
Lønnsavsetninger 

0 0 0 

 
Utgift 
Lønnsavsetninger 

0 28 000 000 29 020 000 

 
Netto 
Lønnsavsetninger 

0 28 000 000 29 020 000 

199  Tilleggsbevilgninger    

 
Inntekt 
Tilleggsbevilgninger 

0 0 0 

 
Utgift 
Tilleggsbevilgninger 

0 200 000 1 186 000 

 
Netto 
Tilleggsbevilgninger 

0 200 000 1 186 000 

200 
 Ordinær 
undervisning 

   

 
Inntekt Ordinær 
undervisning 

-42 286 698 -34 471 000 -46 200 000 

 
Utgift Ordinær 
undervisning 

17 222 555 26 605 000 30 577 000 

 
Netto Ordinær 
undervisning 

-25 064 143 -7 866 000 -15 623 000 

201  Elevutveksling    

 Inntekt Elevutveksling -5 130 775 -10 300 000 -10 300 000 

 Utgift Elevutveksling 12 812 053 24 300 000 24 300 000 

 Netto Elevutveksling 7 681 278 14 000 000 14 000 000 
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  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

204 
 Elev- og 
lærlingombud 

   

 
Inntekt Elev- og 
lærlingombud 

-5 252 -7 000 -7 000 

 
Utgift Elev- og 
lærlingombud 

616 907 988 000 988 000 

 
Netto Elev- og 
lærlingombud 

611 655 981 000 981 000 

205  Mobbeombud    

 Inntekt Mobbeombud -381 111 -507 000 -382 000 

 Utgift Mobbeombud 599 419 926 000 926 000 

 Netto Mobbeombud 218 308 419 000 544 000 

210 
 Tilrettelegging og 
oppfølging 

   

 
Inntekt Tilrettelegging 
og oppfølging 

-830 000 0 -830 000 

 
Utgift Tilrettelegging 
og oppfølging 

1 917 959 8 342 000 8 342 000 

 
Netto Tilrettelegging 
og oppfølging 

1 087 959 8 342 000 7 512 000 

212  Oppfølgningstjeneste    

 
Inntekt 
Oppfølgningstjeneste 

-320 000 0 -320 000 

 
Utgift 
Oppfølgningstjeneste 

0 0 320 000 

 
Netto 
Oppfølgningstjeneste 

-320 000 0 0 

231  Voksenopplæring    

 
Inntekt 
Voksenopplæring 

-276 0 0 

 
Utgift 
Voksenopplæring 

52 868 600 000 36 000 

 
Netto 
Voksenopplæring 

52 592 600 000 36 000 

     

299 
 Andre 
utdanningstiltak 

   

 
Inntekt Andre 
utdanningstiltak 

0 0 0 

 
Utgift Andre 
utdanningstiltak 

0 40 000 40 000 

 
Netto Andre 
utdanningstiltak 

0 40 000 40 000 
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  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

340  Tannhelsetjenester    

 
Inntekt 
Tannhelsetjenester 

0 0 0 

 
Utgift 
Tannhelsetjenester 

500 000 500 000 500 000 

 
Netto 
Tannhelsetjenester 

500 000 500 000 500 000 

420  Administrasjon    

 
Inntekt 
Administrasjon 

-23 049 376 -4 721 000 -19 020 000 

 Utgift Administrasjon 15 842 061 13 560 000 27 859 000 

 Netto Administrasjon -7 207 315 8 839 000 8 839 000 

421  Museer og samlinger    

 
Inntekt Museer og 
samlinger 

0 0 0 

 
Utgift Museer og 
samlinger 

21 269 000 21 735 000 21 735 000 

 
Netto Museer og 
samlinger 

21 269 000 21 735 000 21 735 000 

431  Idrett og friluftsliv    

 
Inntekt Idrett og 
friluftsliv 

-49 554 709 -46 355 000 -92 897 000 

 
Utgift Idrett og 
friluftsliv 

29 291 855 52 690 000 99 382 000 

 
Netto Idrett og 
friluftsliv 

-20 262 854 6 335 000 6 485 000 

432 
 Kunst- og 
Kunstformidling 

   

 
Inntekt Kunst- og 
Kunstformidling 

0 0 0 

 
Utgift Kunst- og 
Kunstformidling 

12 413 000 13 223 000 13 223 000 

 
Netto Kunst- og 
Kunstformidling 

12 413 000 13 223 000 13 223 000 

439 
 Øvrige 
kulturaktiviteter 

   

 
Inntekt Øvrige 
kulturaktiviteter 

-8 292 193 -1 750 000 -9 997 000 

 
Utgift Øvrige 
kulturaktiviteter 

-39 122 614 5 344 000 13 816 000 

 
Netto Øvrige 
kulturaktiviteter 

-47 414 807 3 594 000 3 819 000 

500  Kollektivtransport    
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  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

 
Inntekt 
Kollektivtransport 

-22 745 683 -25 717 000 -27 376 000 

 
Utgift 
Kollektivtransport 

171 819 975 211 433 000 214 742 000 

 
Netto 
Kollektivtransport 

149 074 292 185 716 000 187 366 000 

501 
 Transporttjenesten 
for 
funksjonshemmede 

   

 
Inntekt 
Transporttjenesten for 
funksjonshemmede 

-10 335 891 -14 200 000 -10 557 000 

 
Utgift 
Transporttjenesten for 
funksjonshemmede 

12 163 426 22 833 000 19 190 000 

 
Netto 
Transporttjenesten for 
funksjonshemmede 

1 827 535 8 633 000 8 633 000 

550  Fylkesveger    

 Inntekt Fylkesveger -687 802 -191 000 -722 000 

 Utgift Fylkesveger 3 559 536 4 304 000 4 835 000 

 Netto Fylkesveger 2 871 734 4 113 000 4 113 000 

600 
 Tilrettelegging og 
støttefunksjoner for 
næringslivet 

   

 
Inntekt Tilrettelegging 
og støttefunksjoner 
for næringslivet 

-85 711 019 -20 822 000 -66 295 000 

 
Utgift Tilrettelegging 
og støttefunksjoner 
for næringslivet 

35 474 150 28 775 000 74 448 000 

 
Netto Tilrettelegging 
og støttefunksjoner 
for næringslivet 

-50 236 869 7 953 000 8 153 000 

601 
 Finansieringsbistand 
overfor næringslivet 

   

 
Inntekt 
Finansieringsbistand 
overfor næringslivet 

-55 870 662 -74 001 000 -91 060 000 

 
Utgift 
Finansieringsbistand 
overfor næringslivet 

17 106 559 45 098 000 61 107 000 

 
Netto 
Finansieringsbistand 
overfor næringslivet 

-38 764 103 -28 903 000 -29 953 000 

 Inntekt  -328 475 994 -237 489 000 -398 979 000 
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  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

 Utgift  379 402 984 623 303 000 779 457 000 

 Netto  50 926 990 385 814 000 380 478 000 

Tjeneste 012 Partistøtte 
3/4 av partistøtten er utbetalt i 2019. Etter at resultatet av valget til fylkestinget nå er klart vil 
det resterende beløpet bli utbetalt. Utbetalingen vil bli foretatt av Vest-Agder fylkeskommune 
etter reglene for partistøtte for Agder fylkeskommune. Gjenstående beløp på 544 000 kroner 
vil bli overført til Vest-Agder fylkeskommune. 
  
Tjeneste 196 Utgifter til fordeling 
Det er i 2019 budsjettert med 1,5 mill. kroner under denne tjenesten. Beløpet gjelder utgifter 
til elev- og personalforsikringer. 
  
Tjeneste 197 Folkehelse 
Aktiviteter innen folkehelse foregår og gjennomføres som planlagt. 
 
Folkehelseprogrammet i Agder har fått tilsagn om 10,5 mill. kroner for 2019. Under 
forutsetning av Stortingets årlige bevilgninger, fikk programmet i Agder opprinnelig tilsagn 
om 70 mill. kroner i løpet av en femårsperiode. Helsedirektoratet informerer i årets tilsagns-
brev at fordeling i perioden utover 2019 vil ta utgangspunkt i at tilskuddsordningen i "Prog-
ram for folkehelsearbeid i kommunene" vil ha en årlig bevilgning på 77 mill. kroner. Dette er 
lavere enn det som var planen ved oppstart av programmet, og eventuell fordeling av midler 
blir derfor justert. I perioden 2020-2022 kan en ut fra Helsedirektoratets antydninger, anta at 
programsatsingen i Agder får 8,5 mill. kroner per år under forutsetning av Stortingets årlige 
bevilgninger. Dette fører til en reduksjon i programperioden på 6 mill. kroner. Regnskapet 
føres av Vest-Agder fylkeskommune. 
  
Tjeneste 198 Lønnsavsetninger 
 
Lærlinger 
Virksomhetene som har lærlinger i sin virksomhet budsjettreguleres for sine netto utgifter 
ved slutten av året. I vedtatt budsjett er det avsatt 8,2 mill. kroner. 
  
Ordinære lønnsoppgjør 
Ved beregning av lønnsavsetningsposten har en tatt utgangspunkt i statsbudsjettets 
forutsetninger om en lønnsvekst på 3,25 % i 2019. I revidert nasjonalbudsjett anslås nå 
lønnsveksten på 3,2 % i 2019. Det er 0,05 % lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Dette gir 
isolert sett marginalt lavere lønnskostnader i 2019. 
  
Kapittel 4  
Ved hovedtariffoppgjøret i 2019 ble partene enige om sentrale lønnstillegg i kapittel 4, med 
en økonomisk ramme på 3,2 %. Det ble ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i dette 
kapitlet i år. 
  
Kapittel 3 og 5 (lokale forhandlinger) 
For de ansatte i kapittel 3 og 5 er det lagt til grunn samme økonomiske ramme som for 
kapittel 4, dvs. 3,2 %. Forhandlingene i kap. 3 og 5 ble avsluttet i uke 38. 
  
Det er foretatt beregninger av konsekvensene av lønnsoppgjørene for alle gruppene. Samlet 
gir årets lønnsoppgjør omlag 15,4 mill. kroner i økte lønnskostnader i 2019. Sammenlignet 
med det som er avsatt gir dette en innsparing på 3 mill. kroner. Årsaken til dette er trolig at 
det er gjort en feil ved beregningene ved utarbeidelsen av budsjettet for 2019. 
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Fylkesrådmannen beklager dette. 
  
  
Innsparinger 
I vedtatt budsjett for 2019 er det innarbeidet et samlet innsparingskrav i 
sentraladministrasjonen på 2,0 mill. kroner. Ved utgangen av 1. tertial ble det inndratt 1,02 
mill. kroner. Det resterende beløpet på 980 000 kroner er inndratt ved utgangen av 2. tertial. 
Beløpet er fordelt med 600 000 kroner ved fylkesrådmannesn kontor og 380 000 kroner ved 
Fagopplæring. 
  
Seniortiltak 
I budsjettet for 2019 er det avsatt 3,4 mill. kroner til dekning av utgifter knyttet til 
seniorpolitiske tiltak. Tiltakene innebærer at alle fra den måneden de fyller 62 år mottar 
1 000 kroner ekstra per måned i lønn. Videre gis det seks ekstra fridager fra fylte 62 år og 
ytterligere seks fridager fra fylte 65 år. 
  
Foreløpige beregninger viser at en vil ha om lag 3,2 mill. kroner i utgifter til seniortiltak i 
2019, noe som vil gi en innsparing på 0,2 mill. kroner. Da det er knyttet usikkerhet til 
beregningene vil en ikke foreslå å gjøre endringer nå. 
  
Tjeneste 199 Tilleggsbevilgninger 
I budsjettet for 2019 er det avsatt 200 000 kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Etter vedtak 
i fylkesutvalgssak 16/2019 vedrørende avslutningen av regnskapet for 2018 ble det avsatt 
ytterligere 361 000 kroner til fylkesutvalgets disposisjon. Rammen til fylkesutvalgets 
disposisjon er etter dette på 561 000 kroner. Videre ble det i samme sak avsatt 1 mill. kroner 
til fylkestingets disposisjon. 
  
Av bevilgningen til fylkesutvalgets disposisjon ble det i sak 27/2019 «Søknad om 
driftstilskudd fra S/K Boy Leslie» bevilget 75 000 kroner og i sak 38/2019 «Søknad fra Agder 
fotballkrets og Sørlandsfotballens venner om støtte til frivillig miljøarbeid» bevilget 150 000 
kroner, tilsammen 225 000 kroner. Etter dette gjenstår det 336 000 kroner. 
  
Av bevilgningen til fylkestingets disposisjon gjenstår det 850 000 kroner etter at fylkestinget i 
sak 39/2019 "Rapport for 1. tertial 2019" bevilget 150 000 kroner til Tvedestrand badepark. 
  
Tjeneste 200 Ordinær undervisning 
Under denne tjenesten er det bl.a. avsatt midler til overtallig lærerpersonale, ledermøter, 
opplæring i det skoleadministrative systemet, SATS og utstyr ved de videregående skolene. 
Inntektene gjelder landslinjetilskudd og helsefagskole. 
  
Landslinjetilskuddet blir utbetalt med 85 % av tilskuddet i forhold til antallet godkjente 
elevplasser og 15 % i forhold til antall elever (oppfylling). Tellingen blir foretatt per 1. april og 
1. oktober hvert år.  Tilskuddet for første halvår er mottatt og dette er i størrelsesorden 
200 000 kroner høyere enn budsjettert. Det er gjort beregninger for andre halvår 2019 og 
disse viser at en vil motta tilskudd omlag i samsvar med budsjettet for 2018. Økningen på 
200 000 kroner foreslås innarbeidet i denne saken. 
  
Overtallighet 
I vedtatt budsjett for 2019 er det avsatt 0,6 mill. kroner til å dekke utgiftene til overtallighet. 
Noen av de overtallige utfører oppgaver for andre fylkeskommunale virksomheter, mens 
andre er satt til å løse oppgaver som skolene ellers ikke ville fått løst. Lønnsutgiftene 
belastes overtallighetsmidlene. 
  
Utgiftene for våren 2019 er på i overkant av 0,1 mill. kroner. Det er noe høyere overtallighet i 
høst. Det arbeides med å finne løsninger for dem som er omfattet av overtallighet. 
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Foreløpige beregninger viser at det avsatte beløpet vil være tilstrekkelig. 
  
Utstyr og gratis læremidler 
I vedtatt budsjett er det avsatt 2,0 mill. kroner til utstyr. Videre er det avsatt 2,5 mill. kroner til 
gratis læremidler inkl. tilskudd til Nasjonal Digital Lærings Arena (NDLA) som benyttes til 
utvikling av nye fag og forbedring av eksisterende fag på digitale plattformer. Restbeløpet 
skal dekke gratis læremidler til voksne, teoriopplæring for lærlinger m.m. 
  
Av 2,0 mill. kroner avsatt til utstyr er 1,9 mill. kroner fordelt slik: 

 Dahlske videregående skole, 170 000 kroner til diverse utstyrskjøp  

 Møglestu videregående skole, 50 000 kroner utstyr innføringsklassen for 
minoritetsspråklige 

 Møglestu videregående skole, 70 000 kroner oppgradering STH avdeling 

 Møglestu videregående skole, 200 000 kroner ombygging helsesøster 

 Risør videregående skole, 70 000 kroner oppgradering for en hørselshemmet elev og 
en synshemmet elev 

 Sam Eyde videregående skole, 500 000 kroner ombygging av tilrettelagt avdeling 

 Sam Eyde videregående skole, 60 000 kroner Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag 

 Setesdal vidaregåande skule, 290 000 kroner utstyr og ombygging avdeling for helse 
og oppvekstfag 

 Tvedestrand og Åmli videregående skole, 490 000 kroner til oppgradering og 
utbedring av vanningsanlegg 

  
Utgiftene til NDLA er på 2 153 000 kroner i 2019. Etter dette gjenstår det 347 000 kroner av 
bevilgningen til gratis læremidler. Fylkesutvalget vedtok i sak om klasseoppsettet for 
skoleåret 2019/20 en rekke nye voksenopplæringstilbud. Fra høsten 2019 er det igangsett 
flere voksenklasser enn tidligere år. Det gjør at det må kjøpes flere utlåns PCer til voksne, 
og flere læremidler. 
  
Ser en bevilgningen til utstyr og gratis læremidler samlet er det behov for å øke bevilgningen 
med 450 000 kroner for å dekke de økte kostnadene til voksenklassene. Beløpet foreslås 
innarbeidet i denne saken. 
  
Annet 
Det er avsatt 0,5 mill. kroner til nye tilbud innen Vg3 fagopplæring i skole fra høsten 2019. 
Det er ikke behov for å øke aktiviteten innenfor Vg3 fagopplæring i skole inneværende 
skoleår og beløpet foreslås omdisponert i denne saken. 
  
Tjeneste 201 Elevutveksling 
Det er under denne tjenesten avsatt 14 mill. kroner i 2019. Gjesteelevoppgjøret foretas to 
ganger per år, per 1. april og 1. oktober. Budsjettet for 2019 bygger på de opplysningene en 
hadde om gjesteelevoppgjøret høsten 2018 på det tidspunktet budsjettet ble utarbeidet. 
  
Ved utgangen av 2. tertial har en mottatt alle regninger for elever fra andre fylker våren 
2019. Netto utgifter for våren er på i underkant av 7,7 mill. kroner. Dette er ca. 0,7 mill. 
kroner høyere enn det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett. I midten av september er det 
gjort beregninger for andre halvår. Disse viser at en vil ha omlag 7,3 mill. kroner i netto 
utgifter i høst. Dette tyder på at det er avsatt 1,0 mill. kroner for lite. Beløpet foreslås 
innarbeidet i denne saken. 
  
Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging 
I budsjettet for tilrettelegging og oppfølging er det avsatt midler til kjøp av plasser i andre 
fylker, ved privatskoler, fra Grimstad kommune (Langemyr skole) samt Arendal kommune. 
Videre er det avsatt noen midler til økning av de allerede tildelte rammene til skolene på 
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bakgrunn av inntaket skoleåret 2019/20. En stor andel av spesialundervisningsbudsjettet 
brukes på en liten gruppe elever. Tiltak for de mest ressurskrevende innen denne gruppen 
beløper seg til mer enn 1 mill. kroner per elev. 
  
Det er foretatt en ny gjennomgang av tildelingen til skolene for skoleåret 2019/20 etter 
skolestart. Denne gjennomgangen viser at det er tatt inn flere elever med særskilte behov 
enn det en la til grunn ved gjennomgangen i vår. Det er behov for å øke bevilgningen med 
1,5 mill. kroner. Beløpet foreslås innarbeidet i denne saken. 
  
Tjeneste 431 Idrett og friluftsliv 
Aktiviteter foregår og gjennomføres som planlagt. Det er inngått samarbeidsavtaler med ØIF 
Arendal Elite, Arendals Turnforening - teamgym, FK Jerv, IK Grane Arendal håndball, og 
Amazon Grimstad fotball. 
  
Tjeneste 432 Kunst og kunstformidling  
Aktiviteter foregår og gjennomføres som planlagt. 
 
Tjeneste 439 Øvrige kulturaktiviteter  
Fylkestinget vedtok i budsjettbehandlingen i desember 2018 å bevilge 500 000 kroner i 2019 
til reetableringen av Hovefestivalen. Festivalen måtte begjære oppbud før gjennomføringen i 
juni 2019. Det bevilgede tilskuddet ble aldri utbetalt, og beløpet på 500 000 kroner foreslås 
omdisponert i denne saken. 
  
Andre aktiviteter foregår og gjennomføres som planlagt. 
  
Det internasjonale kulturseminaret «Kunst som sosial drivkraft» ble gjennomført under 
Arendalsuka i samarbeid med Arendal kommune, Mimeta og Nordisk informasjonskontor. 
Årets tematikk var kunstnerisk ytringsfrihet og respekt for menneskerettigheter. 
  
Tjeneste 500 Kollektivtransport og skoleskyss 
 
 Trafikktall, bussreiser 

Kontrakter 
Utvikling antall reiser per 31.8. 2019 mot 
31.8. 2018 

Aust-Agder Vest 4,5 % 

Aust-Agder Øst -6,8 % 

Setesdal inkl. Åseral 2,6 % 

Sum Aust-Agder 3,6 % 

Tabellen viser samlet en positiv utvikling i antall reiser på 3,6 % (ordinære reisende). Samlet 
er det ved utgangen av august gjort i overkant av 3 mill. bussreiser i fylket (skolereiser 
inkludert). 
  
Overgang til ny indeks for lønn til sjåfører 
Fra 1.1.2019 har Statistisk sentralbyrås lønnsindeks som er benyttet ved regulering av 
kontraktene med operatørene falt bort. Styret i AKT har vedtatt overgang til ny indeks, som 
benyttes av majoriteten av andre administrasjonsselskaper. Overgangen medfører en anslått 
engangskostnad på 1,1 mill. kroner i 2019. På lengre sikt er det ikke grunn til å anta at den 
nye indeksen vil medføre høyere reguleringer. Beløpet foreslås innarbeidet i rapporten for 2. 
tertial. 
  
Båtruter 
I budsjettet for 2019 er det lagt til grunn at tilskuddsoverføringene til Sørlandets Maritime AS 
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øker fra 2018 tilsvarende statsbudsjettets forventning om lønns- og prisstigning (deflator). 
De indeksene som ligger til grunn for fastsettelse av inneværende års endelige tilskudd til 
selskapet er foreløpig ikke klare. 
  
Fylkeskommunen har et billettsamarbeid med Skilsøferga og Kolbjørn. I avtalene ligger det 
muligheter for ta i bruk opsjoner om forlengelse ett år ad gangen. Fylkesrådmannen foreslår 
at opsjonene tas i bruk for hvert år frem til nytt anbud for båtruter er igangsatt i Arendal 
havneområde. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne avtale om bruk av opsjon. 
  
Avtalen med Sørlandets Maritime AS utløper 31.12.2020. I avtalen gis det muligheter for å 
benytte opsjon om toårig forlengelse. Tvedestrand kommune støtter at opsjonen tas i bruk. 
Fylkesrådmannen foreslår at den toårige opsjonen tas i bruk, og at fylkesrådmannen gis 
fullmakt til å undertegne slik avtale. 
  
Kjøp av busstjenester fra Nettbuss Sør i perioden 2004 - 2014 
Saken pågikk siden mars 2011, da Konkurrenten.no A/S klaget kontraktene om kjøp av lokal 
rutetransport i Aust-Agder inn for EFTA Surveillance Authority (ESA). Klagen omfattet både 
anskaffelsesrettslige problemstillinger og en påstand om utbetaling av ulovlig statsstøtte. 
  
Den 29. juni 2016 lukket ESA den anskaffelsesrettslige delen av saken. 8. september 2016 
ble det inngått et rettsforlik mellom Nettbuss AS og fylkeskommunen om tilbakebetaling av 
støtte. Den 12. januar 2017 erklærte ESA at full tilbakebetaling av utbetalt statsstøtte anses 
gjennomført og at saken lukkes. 
  
Den 11. januar 2017 klaget Konkurrenten.no A/S ESAs vedtak av 7. mai 2015, om utbetaling 
av ulovlig støtte til drift av lokale bussruter i Aust-Agder, inn for EFTA-domstolen. 
  
Den 22. desember 2017 avviste EFTA-domstolen Konkurrentens klage, da domstolen fant at 
Konkurrenten ikke hadde påvist at selskapet er tilstrekkelig individuelt berørt av ESAs 
vedtak. Konkurrenten ble pålagt å dekke saksomkostningene ESA, Nettbuss AS og Aust-
Agder fylkeskommune hadde pådratt seg i forbindelse med klagebehandlingen. 
Konkurrenten AS har i august 2019 innbetalt 231 000 kroner til fylkeskommunen i denne 
forbindelse. Beløpet foreslås innarbeidet i rapporten for 2. tertial. 
  
Tjeneste 501 Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning) 
Innenfor den statlige forsøksordningen "utvidet TT-ordning for rullestolbrukere og 
blinde/svaksynte" er en for 2019 tildelt 9,058 mill. kroner av Samferdselsdepartementet. 
Dette tilsvarer et forbruk på 70 % av full utnyttelse av det antallet brukere Aust-Agder hadde 
på søknadstidpunktet i januar (416 brukere). Departementet begrunner reduksjonen i brev 
av 14. mai med et mindreforbruk innenfor ordningen, og skriver samtidig at det finansielle 
ansvaret for ordningen nå plasseres hos fylkeskommunen. Fylkesrådmannen mener at 
Staten burde ta risiko og ansvar innenfor statlige prøveordninger. 
  
Brukerne innenfor forsøksordningen kan benytte drosje for inntil 19 000 kroner i halvåret. 
Per nå er det 423 brukere i ordningen. Utviklingen viser en stadig økning i bruken av 
forsøksordningen, men per utgangen av tertialet anslås det at en vil klare seg innenfor 
tildelte statlige midler. 
  
For den fylkeskommunale delen av TT-ordningen er det store variasjoner i utbetalinger fra 
måned til måned. I 2018 ble det et merforbruk omlag 70 000 kroner. Per utgangen av 2. 
tertial er det totalt 3 030 brukere i TT-ordningen. Dette er ca. 130 flere brukere enn i høsten 
2018. Fylkesrådmannen tilrår å øke budsjettet til transporttjenesten for funksjonshemmede 
med 500 000 kroner. Midlene innarbeides i rapporten for 2. tertial. 
  
Det er i dag to ulike ordninger innenfor denne tjenesten i Aust-Agder og Vest-Agder 
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fylkeskommuner. Disse ordningene vil en ikke klare å samordne fra 1.1.2020. Aust-Agder 
fylkeskommune har en avtale med Rogaland Taxi om administrering av ordningen. 
Fylkesrådmannen foreslår i denne saken å ta i bruk en ettårig opsjon i avtalen som forlenger 
avtalen ut 2020. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å undertegne på bruk av opsjonen. 
  
For øvrige tjenester forventes det budsjettbalanse 
  

1.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 0,8% 1,1% -0,3% 

Langtid 2,4% 2,7% -0,3% 

Sum fravær 3,2% 3,8% -0,6% 

Sykefraværet er lavt, og lavere enn samme periode i 2018. Med tanke på den belastningen 
flere av medarbeiderne opplever i forbindelse med arbeidet med fylkessammenslåing er 
dette svært gledelig. 
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2 Fagopplæring 

2.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

       

220  Fagopplæring    

 
Inntekt 
Fagopplæring 

-9 500 151 -8 100 000 -12 794 000 

 
Utgift 
Fagopplæring 

55 531 736 115 172 000 119 649 000 

 
Netto 
Fagopplæring 

46 031 585 107 072 000 106 855 000 

221 
 Teoriopplæring 
lærlinger 

   

 
Inntekt 
Teoriopplæring 
lærlinger 

-334 107 -550 000 -550 000 

 
Utgift 
Teoriopplæring 
lærlinger 

25 599 1 400 000 1 400 000 

 
Netto 
Teoriopplæring 
lærlinger 

-308 508 850 000 850 000 

 Inntekt  -9 861 905 -8 650 000 -13 344 000 

 Utgift  55 585 134 116 572 000 121 049 000 

 Netto  45 723 229 107 922 000 107 705 000 

Tjeneste 220 Fagopplæring 
Tjenesten omfatter kostnader i forbindelse med fag-/svenneprøveavviklingen, tilskudd til 
lærebedrifter, utgifter til opplæring/etterutdanning av prøvenemnder og instruktører, 
yrkesopplæringsnemnda og kostnader knyttet til administrasjon av fagopplæring i 
arbeidslivet. Tilskudd til lærebedriftene sammen med utgiftene til prøveavvikling utgjør 
hovedtyngden av utgiftene. 
  
Det er i vedtatt budsjett for 2019 avsatt 87 mill. kroner til utbetaling av ordinært tilskudd til 
lærebedrifter. Dette innbefatter tilskudd til kontrakter inngått de to siste årene, samt 
kontrakter som inngås i 2019. 
  
I 2017 og 2018 ble det inngått hhv. 632 og 661 lærekontrakter som fylkeskommunen har det 
økonomiske ansvaret for. Da de fleste lærekontrakter går over to år vil både nivået på 
utbetalinger og antall inngåtte lærekontrakter de to siste årene få innvirkning på utbet-
alingene i 2019.  Det er usikkert i hvilken grad arbeidsmarkedet vil ha innflytelse på inntaket 
av lærlinger og lærekandidater inneværende år. Per 2. tertial ser det ut til at formidlingen 
inneværende år blir noe svakere enn foregående år. Resultatet fra formidlingen i 2018 var 
høyere enn en hadde forutsett ved budsjetteringen for inneværende år. Det foreslås å øke 
bevilgningen med 2 mill. kroner i rapporten for 2. tertial. 
  
Det er i 2019 avsatt 0,9 mill. kroner til stimuleringstiltak til lærebedrifter for å øke inntaket av 
lærlinger og lærekandidater. Dette er ubrukte midler fra tidligere år. Hittil er det brukt 
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150 000 kroner av disse midlene. 
  
Det er budsjettert med økonomisk ansvar for 850 fag- og svenneprøver i 2019 til en samlet 
kostnad på 10,8 mill. kroner. Det ble i 2018 avlagt 814 prøver mot 846 prøver i 2017. Det er 
beheftet usikkerhet ved anslaget for antall fag-/svenne-/kompetanseprøver angitt i 
budsjettet. Det er også stor variasjon i kostnad per prøve avhengig av hvilke fag det 
gjennomføres prøve i. Trenden de siste årene har vært en økning i kostnad per prøve, 
økningen var på 1 250 kroner fra 2017 og 2018. Hoveddelens skyldes høyere utgifter til 
dekning av tapt arbeidsinntekt, og også noe større oppholdsutgifter til prøvenemdene. Per 2. 
tertial er det fremdeles vanskelig å anslå hvor mange prøver som endelig vil bli avlagt, men 
det antas økonomisk ansvar for rundt 830 prøver. Det tilrås å øke budsjettet med 500 000 
kroner i rapporten for 2. tertial. 
  
Fra 2014 har Aust-Agder fylkeskommune innført en garantiordning for ekstraordinært 
tilskudd til særskilt tilrettelagt opplæring i bedrift. Dette innebærer at fylkeskommunen dekker 
eventuell differanse mellom anbefalt tilskudd og utbetalt tilskudd fra Utdanningsdirektoratet. 
Med bakgrunn i tidligere års utvikling antas det at fylkeskommunen vil motta søknader for 
ca. 45 lærlinger/lærekandidater med særskilt behov i 2019. Da ordningen er budsjettstyrt i 
Utdanningsdirektoratet, tilsier tidligere regelverket for ordningen at en risikerer redusert 
utbetaling av tilskudd i 2019. Det er avsatt 1,1 mill. kroner i budsjettet for 2019 for å dekke 
den fylkeskommunale garantien. 
  
Fra sommeren 2018 ble det nasjonalt vedtatt innført en ny ordning, "Fagbrev på jobben". 
Ordningen skal legge tilrette for at voksne ufaglærte i jobb kan få fagbrev samtidig som de er 
i arbeid. For fylkeskommunen innebærer dette utbetaling av tilskudd til bedriftene som inngår 
i ordningen. En antar at flere av de som tidligere ville tatt fagbrev som 
privatist/praksiskandidat vil benytte seg av den nye ordningen. Ordningen ble endelig 
iverksatt fra april 2019. Det er usikkert hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha for 
fylkeskommunen. Per 2. tertial er det godkjent syv slike kontrakter. 
  
Tjeneste 221 Teoriopplæring lærlinger  
I vedtatt budsjett er det netto avsatt 0,85 mill. kroner til teoriopplæring for lærlinger. Utgiftene 
er beregnet til 1,4 mill. kroner, mens det er beregnet at bedriftene skal dekke 0,55 mill. 
kroner. Det forventes budsjettbalanse på denne tjenesten. 
 

2.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 1,2% 1,6% -0,4% 

Langtid 0% 4,8% -4,8% 

Sum fravær 1,2% 6,4% -5,2% 

Fagopplæring Aust-Agder har svært lite korttidssykefravær og ingen langtidssykefravær per 
2. tertial 
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3 Kompetanse Aust-Agder rapportnivå 

3.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

       

200 
 Ordinær 
undervisning 

   

 
Inntekt Ordinær 
undervisning 

-1 875 987 -2 459 000 -2 492 000 

 
Utgift Ordinær 
undervisning 

2 883 567 4 130 000 5 195 000 

 
Netto Ordinær 
undervisning 

1 007 580 1 671 000 2 703 000 

210 
 Tilrettelegging og 
oppfølging 

   

 
Inntekt 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

-15 297 -13 000 -13 000 

 
Utgift Tilrettelegging 
og oppfølging 

621 347 2 143 000 2 287 000 

 
Netto Tilrettelegging 
og oppfølging 

606 050 2 130 000 2 274 000 

212 
 
Oppfølgningstjeneste 

   

 
Inntekt 
Oppfølgningstjeneste 

-220 883 -35 000 -243 000 

 
Utgift 
Oppfølgningstjeneste 

3 280 349 5 511 000 3 298 000 

 
Netto 
Oppfølgningstjeneste 

3 059 466 5 476 000 3 055 000 

231  Voksenopplæring    

 
Inntekt 
Voksenopplæring 

-433 994 -29 000 -29 000 

 
Utgift 
Voksenopplæring 

1 087 601 1 655 000 2 219 000 

 
Netto 
Voksenopplæring 

653 607 1 626 000 2 190 000 

 Inntekt  -2 546 161 -2 536 000 -2 777 000 

 Utgift  7 872 864 13 439 000 12 999 000 

 Netto  5 326 703 10 903 000 10 222 000 

 

Tjeneste 200 Ordinær undervisning 
Tjenesten omfatter lønn og øvrige utgifter knyttet til karriereveiledningstjenesten, samt 
utgifter til drift av lokalene til Kompetanse Aust-Agder i Grimstad. En mottar økonomiske 
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midler fra Kompetanse Norge, dette med bakgrunn i partnerskapssamarbeidet med NAV 
Agder. Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt. 
  
Antall voksne som søker opplæring, veiledning, realkompetansevurdering, læreplass eller en 
kombinasjon av disse er fortsatt økende. Dette innebærer stadig større behov for 
karriereveiledningstjenester. Mange søkere har behov for flere veiledningssamtaler og flere 
av våre tjenester. Et økende antall voksne minoritetsspråklige bidrar også til dette. 
  
Karriereveiledningstjenesten bidrar videre betydelig inn mot prosjekter og 
kompetansehevingstiltak i samarbeid med andre eksterne aktører som partene i arbeidslivet, 
kommuner og NAV. 
  
Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging 
Tjenesten omfatter utgifter til individuelle OT-tiltak, inkludert drift av ungdomstiltaket "Klart du 
kan!" som gjennomføres i lokalene til Kompetanse Aust-Agder i Grimstad. Utgiftene omfatter 
også lønn til ansatte med arbeidsoppgaver tilknyttet "Klart du kan!". Det tilbys tilpasset 
opplæring i fellesfag innen yrkesfaglig utdanningsprogram, samt sosialfaglig oppfølging i 
gruppe og individuelt. Tiltaket har stor pågang, økende aktivitet og gode resultater. 
  
For å styrke tiltaket ytterligere er det ansatt en fagarbeider som tiltrådte i august 2019. 
Videre har fylkestinget vedtatt at det etableres en losordning for ungdom som innebærer at 
det er opprettet en stilling ved Kompetanse Aust-Agder fra august 2019. Det forventes 
budsjettbalanse ved årets slutt. 
  
Tjeneste 212 Oppfølgingstjeneste 
Tjenesten omfatter lønn og andre løpende utgifter knyttet til drift av oppfølgingstjenesten. 
Tjenesten har et høyt aktivitetsnivå og en stor andel OT ungdom har søkt videregående 
opplæring kommende skoleår. OT-rådgiverne er overført utvalgte videregående skoler, med 
virkning fra august 2019. Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt. 
  
Tjeneste 231 Voksenopplæring 
Tjenesten omfatter lønnsutgifter til en rådgiver, utgifter til realkompetansevurdering og andre 
driftsutgifter knyttet til voksenopplæring. Det er avsatt omlag 700 000 kroner til 
realkompetansevurdering. Utgifter til opplæring for de voksne ligger ikke i denne tjenesten. 
  
Antall voksne søkere til videregående opplæring øker og er i år enda høyere enn tidligere år. 
I tillegg til flere veiledninger medfører dette økt aktivitet knyttet til dimensjonering av 
opplæringstilbudet, inntak av voksne elever og samarbeid med fylkeskommunale 
videregående skoler.  Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt. 
  

3.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 1,2% 2,2% -1% 

Langtid 3,3% 0,1% 3,3% 

Sum fravær 4,5% 2,2% 2,3% 

Kompetanse Aust-Agder har i andre tertial et lavt korttidssykefravær. Dette er en 
vedvarende reduksjon over tid. Langtidssykefraværet er fulgt tett opp fra arbeidsgivers side i 
samsvar med gjeldende retningslinjer. Ved utgangen av perioden er det ingen 
langtidsfraværende ved virksomheten. 
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4 SMI-skolen rapportnivå 

4.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2019 August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

     

292 
 
Grunnskoleundervisning 

   

 
Inntekt 
Grunnskoleundervisning 

-5 129 363 -3 645 000 -3 645 000 

 
Utgift 
Grunnskoleundervisning 

20 107 495 27 563 000 28 488 000 

 
Netto 
Grunnskoleundervisning 

14 978 132 23 918 000 24 843 000 

 Inntekt  -5 129 363 -3 645 000 -3 645 000 

 Utgift  20 107 495 27 563 000 28 488 000 

 Netto  14 978 132 23 918 000 24 843 000 

Det forventes budsjettbalanse. 
  
SMI-skolen har i perioden hatt overskridelse på posten for vedlikehold av bygg. Dette fordi 
en ved avdelingen på Sykehusveien 4 har byttet ut eksisterende dører med noen som er 
lydtette. Det har til tider vært vanskelig å undervise, samt å føre sensitive samtaler, da det 
har vært lydt. Skolen har også oppgradert mange av romma for bedre å tilfredsstille kravet til 
arbeidsmiljøet. Dessuten har avdeling Furukollen, Kirkegårdsveien 13, fått delt et rom til to 
kontorer. Behovet ble etter hvert akutt og det ble tatt en beslutning på at en ville klare å ta 
inn kostnadene i gjeldende budsjett. 
  
Lokalene på Furukollen ble i 1997 bygget for 7-10 elever. Elevgrunnlaget har økt i takt med 
tilveksten av barnevernsinstitusjoner i Aust-Agder. I tillegg er elevene svært utfordrende og 
behovet for skjerming er stort. Trange og til dels lite hensiktsmessige lokaler er en stor 
utfordring i den daglige undervisningen og tilretteleggingen. Med dette som utgangspunkt blir 
det nå arbeidet med bygningsmessige løsninger. 
  
Det kjøpes også dyre skoleplasser i nærskolen for elever som SMI-skolen har ansvar for. 
  
Skolens satsningsområder 
Det er viktig å møte elevene på en måte som gir trygghet både for de og ansatte. Til dette 
bruker en verktøyet TMW (terapeutisk mestring av vold). En lærer har gjennomført ekstern 
kursing og overfører dette til alle ansatte, som med jevne mellomrom trener på programmet. 
Målet er å ha best mulig kompetanse knyttet til elever med utfordrende atferd og som gjerne 
har sikkerhetsvurderinger på seg. Skolen har i denne rapporteringsperioden hatt store 
utfordringer med å finne gode tilretteleggingsmuligheter for barn og unge som blir 
akuttplasserte i barnevernsinstitusjoner. Skolens lokaler er lite tilpasset ungdommer med 
store atferdsutfordringer, noe disse som oftes har. 
  
Arbeidet med den nye læreplanen, og særlig fokus på overordna del, har også vært sentral i 
andre tertial. En har hatt en planleggingsgruppe som har tilrettelagt dette arbeidet for resten 
av kollegene. Lærerne på videregående avdeling har også vært på samlinger med de ulike 
fagfora. Dessverre har en ikke noe lignende fagfora for grunnskolelærerne. 
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Det har også vært viktig å definere SMI-skolen inn i det nye Agder. Det er nå felles 
inntaksrutiner ved SMI-skolene for polikliniske pasienter ved Sørlandet sykehus, ABUP. Fra 
1. august 2019 har det vært mulig for kommunene å kjøpe plass på SMI-skolen for de 
elevene i grunnskolen som tidligere ville ha vært henvist fra ABUP. For elever i 
videregående kan elevens skole sammen med PPT og spesialisthelsetjenesten ta kontakt 
for nærmere drøfting. Nye rutiner har ikke medført endringer i ressursbruk. 
  
SMI-skolen har ved utgangen av august lærere på videreutdanning i engelsk og 
programmering. 
  

4.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 3,8% 1,8% 2% 

Langtid 3,5% 7,2% -3,7% 

Sum fravær 7,3% 9% -1,7% 

I denne perioden har langtidsfraværet gått ned mens korttidsfraværet har gått opp. 
Sykefravær blir fulgt tett opp av skolen. Skolen har fokus på arbeidsmiljøet og eventuelle 
tilrettelegginger for mest mulig å hindre fravær. 
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5 Møglestu videregående skole 

5.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

       

200 
 Ordinær 
undervisning 

   

 
Inntekt Ordinær 
undervisning 

-3 248 373 -1 819 000 -2 221 000 

 
Utgift Ordinær 
undervisning 

43 083 778 63 944 000 65 158 000 

 
Netto Ordinær 
undervisning 

39 835 405 62 125 000 62 937 000 

210 
 Tilrettelegging 
og oppfølging 

   

 
Inntekt 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

-1 163 581 -207 000 -231 000 

 
Utgift 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

10 532 950 13 759 000 13 879 000 

 
Netto 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

9 369 369 13 552 000 13 648 000 

231 
 
Voksenopplæring 

   

 
Inntekt 
Voksenopplæring 

0 -19 000 -19 000 

 
Utgift 
Voksenopplæring 

649 912 1 219 000 1 219 000 

 
Netto 
Voksenopplæring 

649 912 1 200 000 1 200 000 

 Inntekt  -4 411 954 -2 045 000 -2 471 000 

 Utgift  54 266 640 78 922 000 80 256 000 

 Netto  49 854 686 76 877 000 77 785 000 

Lillesand videregående skole har ved utgangen av 2. tertial et forbruk på 64,1% av 
budsjetterte driftsmidler, mens budsjettert utvikling tilsier et forbruk på 63,7%.  Utviklingen 
viser dermed et noe større forbruk enn budsjettert. 
  
Ut over tallene som er vist i tabellen ovenfor ligger det dels noe kostnader som ikke er 
tilstrekkelig periodisert og på den annen side både refusjoner og inntekstføringer som heller 
ikke er tatt med.  I sum vil disse postene tilsi en beregnet resultatforbedring for skolen og 
ville gi et mindreforbruk målt mot budsjett. 
  
For året 2019 under etter forventer man budsjettbalanse. 
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Tjeneste 200 Ordinær undervisning 
Skolens aktivitet og utvikling per 2. tertial er tett på budsjett og det forventes budsjettbalanse 
for 2019. 
  
Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølgning 
Utviklingen ved utgangen av 2. tertial viser et merforbruk sammenlignet med budsjett.  
Skolen har sett seg nødt til å bruke noe mer ressurser en budsjett tilsier, men det forventes 
budsjettbalanse ved årets slutt. 
  
Tjeneste 231 Voksenopplæring 
Tallene tilsier et lite mindreforbruk per 2. tertial, men regner med budsjettbalanse for 2019. 
  
Utfordringer: 
Skolens elevtall er fortsatt stort i forhold til eksisterende bygningsmasse og den utredning 
som har vært gjennomført for å kartlegge fremtidig behov og utforming av skolens lokale har 
vært møtt med stor entusiasme og interessert deltakelse fra både ledelse såvel som ansatte. 
  
Konklusjon: 
Skolen har arbeidet aktivt med planlegging og oppfølgning av ressursbruk opp mot tildelte 
budsjetter som med en stram styring har gitt tilfredsstillende balanse i budsjettene. 
  
Satsingsområder 2019/20: 
1. Læringsmiljø  

 Det fremgår av elevundersøkelsen at elevene opplever god motivasjon, mestring og 
trivsel. Skolen jobber for å ytterligere styrke disse resultatene, samt å opprettholde et 
godt læringstrykk i opplæringen. Gjennom Læringsverkstedet tilbys elever 
«løfttimer», veiledning og studieteknikk. 

 Skolen har nylig ansatt en miljøarbeider som skal jobbe i og for elevmiljøet, og 
stimulere til godt arbeid i elevrådet og i organer der elever har representasjon. 

 Skolen har god helsesykepleierressurs og -kompetanse tilgjengelig, og er engasjert i 
tiltak for god psykisk helse. 

 IKO arbeidet (Identifisere, Kartlegge, Oppfølging) er godt innarbeidet og sikrer 
oversikt over elever i faresonen i fht fravær og ikke bestått. 

  
2. Gjennomføring 

 Skolen har gode interne rutiner for oppfølging av elever som står i fare for å slutte. 
Gjennom rådgiverteamet og elevkontakten sikres god oppfølging og dokumentasjon. 

 Målrettet og systematisk IKO-arbeid og gode rutiner for tett fraværsoppfølging skal 
bidra til å øke gjennomføringen. 

 Skolen har et godt samarbeid med Oppfølgingstjeneste og kommunens SLT-gruppe 
(Kriminalitetsforebyggende arbeid). 

  
3. Læringsutbytte 

 Skolen jobber for å løfte læringsutbyttet og øke skolebidraget gjennom 
metodevariasjon, elevmedvirkning og balanse mellom krav og støtte i opplæringen. 
Læringsverkstedet er også en faktor her. 

 Skolen har gode resultater på eksamen. 

 Antall vedtak om spesialundervisning har gått ned, og flere elever ivaretas gjennom 
tilpasset opplæring. 

  
4. Ledelse og kompetanse 

 Det satses på systematisk kompetanseutvikling innenfor gjeldene økonomiske 
rammer. Dette inkluderer deltakelse i de nasjonale ordningene innen 
Yrkesfaglærerløftet, Kompetanse for kvalitet, PPU og skolelederutdanning. 



40/19 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune - 19/16274-1 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune : Rapport 2 tertial 2019 Aust-Agder Fylkeskommune

Tertialrapport 26(76) 

 Det jobbes med forberedelse til fagfornyelsen på alle fagområder og hele personalet 
skal delta på seminar høsten 2019 der dette er tema. 

  

5.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 1,3% 1,5% -0,2% 

Langtid 6,2% 4,4% 1,8% 

Sum fravær 7,6% 5,9% 1,6% 

Sykefraværet har dessverre vist økende tendens gjennom 2019. Korttidsfraværet er fortsatt 
lite og synkende i perioden.  Økningen i fravær ligger på langtidsfraværet som etter skolens 
vurdering er knyttet til noen enkeltstående sykemeldinger over lengre tid.  Man skulle gjerne 
sett det samlede sykefraværet på noe lavere nivå. Skolen arbeider med sykefraværet etter 
etablerte prosedyrer med oppfølgning, tilrettelegging og tiltak for å søke redusert fravær. 
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6 Risør videregående skole 

6.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

200 
 Ordinær 
undervisning 

   

 
Inntekt Ordinær 
undervisning 

-3 282 076 -2 512 000 -2 845 000 

 
Utgift Ordinær 
undervisning 

28 465 850 38 686 000 39 653 000 

 
Netto Ordinær 
undervisning 

25 183 774 36 174 000 36 808 000 

210 
 Tilrettelegging 
og oppfølging 

   

 
Inntekt 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

-26 800 -74 000 -74 000 

 
Utgift 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

2 123 137 2 301 000 2 301 000 

 
Netto 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

2 096 337 2 227 000 2 227 000 

231 
 
Voksenopplæring 

   

 
Inntekt 
Voksenopplæring 

-9 606 -16 000 -16 000 

 
Utgift 
Voksenopplæring 

504 481 1 281 000 1 281 000 

 
Netto 
Voksenopplæring 

494 875 1 265 000 1 265 000 

235  Kursvirksomhet    

 
Inntekt 
Kursvirksomhet 

-70 310 -186 000 -186 000 

 
Utgift 
Kursvirksomhet 

139 226 186 000 186 000 

 
Netto 
Kursvirksomhet 

68 916 0 0 

 Inntekt  -3 388 792 -2 788 000 -3 121 000 

 Utgift  31 232 694 42 454 000 43 421 000 

 Netto  27 843 902 39 666 000 40 300 000 

Tjeneste 200 Ordinær undervisning 
Aktiviteten er i samsvar med budsjetterte mål, men forbruket er høyere enn budsjettert 
beløp. Dette har blant annet sammenheng med høye lønnsutgifter prolongert fra 2018. Det 
arbeides med tiltak for å nå budsjettbalanse, men resultatet antas å bli et merforbruk på 
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tjenesten i 2019. 
  
Skolen har i 2019 hatt ekstraordinære lønnsutgifter på i størrelsesorden 500 000 kroner og 
søker om å få dekket disse. Fylkesrådmannen tilrår at beløpet innarbeides i denne saken. 
  
Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging 
Aktiviteten har vært for høy gjeldende første halvår, noe som har sammenheng med høyere 
innsats vedrørende innføringsklassen skoleåret 2018/19. Avhengig av endelig økonomisk 
ramme for skoleåret 2019/20, anses nå aktiviteten tilpasset rammen. Skolen har fokus på 
den økonomiske utviklingen på denne tjeneste, og har som mål at balanse oppnås. 
  
Det forventes budsjettbalanse innenfor øvrige tjenester. 
  
Aktivitet og satsingsområder 
Skolen har fokus på de satsingsområder som fremkommer gjennom skoleeiers bestilling i 
det årlige budsjett- og økonomiplandokumentet, samt i diverse strategidokumenter i 
forbindelse med den forestående sammenslåingen av Agderfylkene. Nedenfor omtales 
elementer fra virksomhetsplanen som utgjør skolens løpende tiltak for å svare på 
bestillingen. 
  
Samskaping lokalt og regionalt 
Risør videregående skole og Tvedestrand videregående skole har sammen med 
Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK) denne høsten startet 
helsefagarbeideropplæring for minoritetsspråklige. Dette fireårige prosjektet er et godt 
eksempel på samskaping i det nye Agder, hvor ulike aktører går sammen for å løfte 
levekårene i regionen. 
  
1. Læringsmiljø 
Indikatorer. Skolen har et svært godt læringsmiljø preget av at alle blir sett og gitt plass. 
Indikatorene for læringsmiljø ligger for det meste likt med eller bedre enn fylket for øvrig. En 
vil særlig peke på følgende kategorier: Fullført og bestått på 82,2 % (3,7 % bedre enn fylket), 
Elevdemokrati og medvirkning: 3,6 av 5 (0,2 bedre enn fylket), Motivasjon: 3,8 av 5 (0,2 
bedre enn fylket), Totalfravær: 4,7 % (1 % bedre enn fylket), Vurdering for læring: 3,6 av 5 
(0,2 bedre enn fylket), Læringskultur: 4,1 av 5 (0,2 bedre enn fylket). 
  
§ 9A. For å sikre nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser har skolen skjerpet 
innsatsen og jobbet med informasjon om aktivitetsplikten overfor alle ansatte. Skoleåret 
2017/18 var det 6,6 % som rapporterte om mobbing eller andre krenkelser, skoleåret 
2018/19 var det gått ned til 5,6 %, dvs. nedgang med 1 prosentpoeng. 
  
VIP-makker. Som et ledd i forebyggende arbeide med psykisk helse blant elevene deltar 
skolen i VIP-programmet. VIP står for veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen, 
og er et program rettet mot Vg1. 
  
Etter skoletid. I tråd med 2020-rapporten og etter ønske fra elevene ble det høsten 2018 
iverksatt fritidstilbudet "Etter skoletid". Fylkestinget bevilget 150 000 kroner til tiltaket. Etter 
lav interesse har skolen gjennomført evaluering. Konklusjon er at tiltaket må utvikles bedre 
før ny satsing i 2020. 
  
Dysleksivennlig skole. Risør videregående skole har startet arbeidet mot å bli sertifisert 
som dysleksivennlig skole. En1 dysleksivennlig skole er en god skole for alle. Som en del av 
prosessen går skolen gjennom alle rutiner/skjemaer knyttet til oppfølging av elever. Skolen 
har parallelt satset på opplæring og bytte av flere digitale verktøy som lærere og elever 
bruker. Skolen arbeider kontinuerlig for at alle elevene opplever et passende faglig 
utfordringsnivå, godt fysisk læringsmiljø, god faglig veiledning med fokus på mestring. Målet 
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er at bli sertifisert i løpet av skoleåret. 
  
2. Gjennomføring 
Fullført og bestått. For hele skoleåret 2018/19 var det 82,2 % som fullførte og besto. 
Skoleåret 2017/18 var det 82,4 % som fullførte og besto. Dette er 3,7% bedre enn fylket. 
  
Fravær. Totalfraværet for hele skoleåret 2018/19 er på 4.7%. Dette er 1% bedre enn fylket. 
  
Oppfølgings- og helsetilbud. Skolen har et godt oppfølgings- og helsetilbud med fast 
rådgiver i 100% stilling. Helsesøster og psykiatrisk sykepleier fra Risør kommune, samt PPT 
og OT har ukentlige trefftider på skolen. 
  
Tidlig formidling av læreplasser. For å bidra til at flest mulig får læreplass har skolen 
skolen siden 2017/18 hatt ekstra ressurs til formidlingskoordinator. Antall elever på Vg2-
yrkesfag som har fått formidling til læreplass per 5.6.2019 var 17 av 23 dvs. ca 73 %, noe 
skolen er svært fornøyd med. 
  
3. Læringsutbytte 
Samlet karaktersnitt. Skolen har et samlet karaktersnitt for alle klasser og programområder 
for hele skoleåret 2018/19 på 3.97. Dette er opp fra samlet karaktersnitt på 3.84 for hele 
skoleåret 2017/18. 
  
Svært lav strykprosent. Skoleåret 2018/2019 hadde vi kun to strykkarakterer, alle 
eksamner tatt i betraktning. 
  
Utfordringer. Vi ser at resultatene på skriftlig eksamen i sidemål på Vg3 kunne vært bedre. 
  
4. Ledelse og kompetanse 
Kompetanseheving for lærere - oppsummert. 1 lærer har kommet inn på PPU-Y fra 
høsten 2019, 1 lærer går andre av tre år på yrkesfaglærerskolen, 1 lærer går andre av to år 
på PPU, 2 lærere deltar i yrkesfaglærerløftet med stipendordning i skoleåret 2019/20 og 2 
lærere deltar i kompetanse for kvalitet med stipendordning i skoleåret 2019/20. 
  
Pedagogisk bruk av IKT. Både i vår og i høst har skolen hatt ekstra fokus på pedagogisk 
bruk av IKT. Dette henger delvis sammen med skolens satsing på å bli dysleksivennlig. 
Innføringen av itslearning som ny læringsplattform har gått forholdsvis greit, mye takket 
være gode ressurspersoner som kan veilede lærerne. 
 

6.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 0,9% 0,7% 0,2% 

Langtid 2,5% 7% -4,6% 

Sum fravær 3,4% 7,8% -4,4% 

Sykefraværet er betydelig redusert i forhold til 2018. Fraværet hittil i år er 3,4 %, noe som er 
innenfor skolens mål om et sykefraværet på 3,5 % i 2019 
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7 Dahlske videregående skole 

7.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

       

100  Administrasjon    

 
Inntekt 
Administrasjon 

0 0 0 

 Utgift Administrasjon 2 313 0 0 

 Netto Administrasjon 2 313 0 0 

200 
 Ordinær 
undervisning 

   

 
Inntekt Ordinær 
undervisning 

-8 447 795 -9 291 000 -10 353 000 

 
Utgift Ordinær 
undervisning 

65 137 365 97 090 000 100 747 000 

 
Netto Ordinær 
undervisning 

56 689 570 87 799 000 90 394 000 

210 
 Tilrettelegging og 
oppfølging 

   

 
Inntekt 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

-143 240 -109 000 -179 000 

 
Utgift Tilrettelegging 
og oppfølging 

3 838 286 6 267 000 6 337 000 

 
Netto Tilrettelegging 
og oppfølging 

3 695 046 6 158 000 6 158 000 

212 
 
Oppfølgningstjeneste 

   

 
Inntekt 
Oppfølgningstjeneste 

0 0 0 

 
Utgift 
Oppfølgningstjeneste 

0 0 376 000 

 
Netto 
Oppfølgningstjeneste 

0 0 376 000 

231  Voksenopplæring    

 
Inntekt 
Voksenopplæring 

-27 916 0 -41 000 

 
Utgift 
Voksenopplæring 

3 251 692 6 203 000 5 109 000 

 
Netto 
Voksenopplæring 

3 223 776 6 203 000 5 068 000 

235  Kursvirksomhet    
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  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

 
Inntekt 
Kursvirksomhet 

-327 0 0 

 
Utgift 
Kursvirksomhet 

859 520 0 0 

 
Netto 
Kursvirksomhet 

859 193 0 0 

 Inntekt  -8 619 278 -9 400 000 -10 573 000 

 Utgift  73 089 176 109 560 000 112 569 000 

 Netto  64 469 898 100 160 000 101 996 000 

Økonomi 
Det forventes budsjettbalanse for alle tjenester. 
  
Aktivitet 
Skolens satsingsområde for 2019/20 er: Den studieforberedte og den yrkesforberedte 
eleven. Eleven som læringsaktør: Den aktive, bevisste, ansvarlige og engasjerte eleven. 
  
Tiltakene i virksomhetsplanen for skoleåret 2018/19 er i hovedsak gjennomført. Ny 
virksomhetsplan for skoleåret 2019/20 og en egen satsningsplan som omfatter 
hovedtiltakene for utvikling er under utarbeidelse. Skolen baserer satsningsområder og tiltak 
på tall for gjennomføring og læringsutbytte, fra funn i elevundersøkelsen og med 
utgangspunkt i skolens egen visjon «Dahlske tar deg videre». 
  
Status for de ulike styringsområdene: 
Læringsmiljø:  

 Elevene trives svært godt og opplever et trygt miljø og god relasjon til lærerne. 

 Skolen har lite problematikk knyttet til mobbing og jobber aktivt iht. opplæringslovens 
§ 9A med de enkeltsakene som oppstår. 

 Skolen har en rekke tiltak for å skape et trygt og støttende skolemiljø. 

 Elevene opplever et passende faglig utfordringsnivå, godt fysisk læringsmiljø, gode 
fellestjenester, god faglig veiledning og grad av mestring. 

 Elevene opplever i stor grad innflytelse og demokratisk deltakelse. En videre økning 
av elevenes medvirkning i planlegging og gjennomføring av undervisningen kan 
fremme ytterligere motivasjon, innsats og læringsfokus. 

  
Gjennomføring: 

 Skolen har høy gjennomføringsandel (81 % fullført og bestått siste skoleår) og få 
skolesluttere (2,6 % i 2018/19). Disse er godt dokumentert og fulgt opp. 

 Skolen har et operativt rådgiverteam, godt tverrfaglig samarbeid, et eget 
miljøarbeiderteam, rutine for tidlige reaksjoner ved fravær og læringsverksted med 
spesialpedagog. 

 Elevfraværet er forholdsvis lavt (i snitt ca. 6 dager og 17 enkelttimer i året per elev). 
  
Læringsutbytte:  

 Dahlske har jevnt over gode læringsresultater, og det er godt samsvar mellom 
standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. 

 Skolen er godt utstyrt med IKT, infrastruktur og støttesystemer. Kompetanse innen 
pedagogisk bruk av digitale verktøy kan videreutvikles både hos elever og lærere. 

 Skolen har satsninger for å dele og utvikle kompetanse i vurderingsarbeid, mål- og 
planarbeid, metodevariasjon og elevmedvirkning. 
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Ledelse og kompetanse: 

 Lærerne ved Dahlske har høy motivasjon, god relasjonell, faglig og didaktisk 
kompetanse og et godt kollegialt forventningstrykk, men har noe å gå på når det 
gjelder metodevariasjon, planarbeid og vurdering. 

 Det er et tett samarbeid innad i de ulike faggruppene, skolen har et potensiale i økt 
samarbeid og kompetansedeling på tvers av fagmiljøene. 

 Skolens ledelse er inne i en periode med mange endringer i sammensetning og 
omstrukturering. 

 Skolen benytter de nasjonale ordningene for videreutdanning og har en egen strategi 
for kompetanseutvikling, men opplever en økonomisk situasjon som begrenser 
omfanget av kompetansegivende tiltak. 
 
 

7.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 1% 1% 0,1% 

Langtid 4,2% 4,8% -0,7% 

Sum fravær 5,2% 5,8% -0,6% 

Sykefraværet har gått noe ned siden i fjor, men er likevel noe høyere enn tidligere år. 
Årsakene til langtidsfraværet er i hovedsak godt avklart, og ledelsen følger tett opp disse 
sakene. 
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8 Arendal videregående skole 

8.1 Økonomi og aktivitet 

Regnskap per 31.8.2019 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

200 
 Ordinær 
undervisning 

   

 
Inntekt Ordinær 
undervisning 

-3 893 988 -3 893 000 -3 960 000 

 
Utgift Ordinær 
undervisning 

56 848 726 82 426 000 84 377 000 

 
Netto Ordinær 
undervisning 

52 954 738 78 533 000 80 417 000 

210 
 Tilrettelegging 
og oppfølging 

   

 
Inntekt 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

-9 326 -11 000 -11 000 

 
Utgift 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

1 682 055 4 629 000 4 629 000 

 
Netto 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

1 672 729 4 618 000 4 618 000 

221 
 Teoriopplæring 
lærlinger 

   

 
Inntekt 
Teoriopplæring 
lærlinger 

0 0 0 

 
Utgift 
Teoriopplæring 
lærlinger 

119 448 0 0 

 
Netto 
Teoriopplæring 
lærlinger 

119 448 0 0 

231 
 
Voksenopplæring 

   

 
Inntekt 
Voksenopplæring 

-187 746 -24 000 -24 000 

 
Utgift 
Voksenopplæring 

2 805 071 3 505 000 3 505 000 

 
Netto 
Voksenopplæring 

2 617 325 3 481 000 3 481 000 

294  Privatister    

 Inntekt Privatister -2 239 490 -2 610 000 -2 610 000 
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  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

 Utgift Privatister 3 671 146 4 589 000 4 589 000 

 Netto Privatister 1 431 656 1 979 000 1 979 000 

 Inntekt  -6 330 550 -6 538 000 -6 605 000 

 Utgift  65 126 446 95 149 000 97 100 000 

 Netto  58 795 896 88 611 000 90 495 000 

Aktiviteten i 2. tertial har vært i samsvar med forutsetningene. Regnskapet per 31.8.2019 
viser et forbruk på 65 % av budsjetterte driftsmidler, mens budsjettert utvikling tilsier et 
forbruk på 63,7 %. Det er betydelige refusjoner og inntektsføringer som blir kreditert 
regnskapet først i 3. tertial. Totalt sett forventes det budsjettbalanse ved årets slutt. 
  
Tjeneste 200 Ordinær undervisning.  
Tjenesten viser noe merforbruk, men det forventes budsjettbalanse ved regnskapsårets 
slutt. 
  
Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging. 
Dersom behovet for spesialundervisning forblir på dagens nivå, forventes budsjettbalanse. 
  
Tjeneste 221 Teoriopplæring lærlinger.  
Tjenesten reguleres iht. reelt forbruk, og det forventes budsjettbalanse. 
 
Tjeneste 231 Voksenopplæring. 
Tjenesten viser noe merforbruk. Tjenesten reguleres iht. aktivitet gjennom året. Det 
forventes budsjettbalanse. 
  
Tjeneste 294 Privatister.  
Regnskapet for privatisttjenesten viser et merforbruk. Utgifter knyttet til høsteksamen 
belastes hovedsakelig i desember-januar, mens inntektene hovedsakelig bokføres i 
september. Det forventes budsjettbalanse. 
  
1. Læringsmiljø 

 Elevene har gjennomgående god relasjon til sine lærere. De gir tilbakemelding om at 
de får både god faglig støtte og faglige utfordringer i et trygt og godt læringsmiljø. 

 Det arbeides med elevenes motivasjon og innsats. Skolen gir tettere oppfølging av 
enkeltelever i henhold til Kvalitetsdokument 4 og IKO-satsingen. Inntakssamtaler er 
godt etablert i organisasjonen og gir skolen god mulighet til å komme tettere på 
elevene fra dag en. 

 Skolen ønsker å videreutvikle og styrke både elevdemokratiet og elevmedvirkningen. 
Som et ledd i denne satsingen er elevrådsrepresentantene skolert av elev- og 
lærlingeombudet. Fra skoleåret 2019/20 er det satt av tid til klassens time ukentlig, 
der blant annet læringsmiljø, elevdemokrati og medbestemmelse er viktige temaer. 
Det er også jevnlige møter mellom elevrådet og skolens ledelse. 

 Skolen har gjennom flere år vært sterkt involvert i fylkets satsing på psykisk helse, 
noe både elever og lærere har opplevd som nyttig og positivt. Satsingen synes 
dessverre ikke å bli videreført, og dette vil gi elever som sårt trenger denne tjenesten 
et redusert tilbud. For øvrig er det etablert faste møtepunkt mellom rådgivertjenesten 
ved skolen, forebyggende enhet i Arendal kommune og helsesykepleierne. Skolen 
deltar i storsatsing Verdensdagen for psykisk helse og VIP-makker, og viderefører 
skoleringen av rådgivertjenesten innen området psykisk helse og 
selvmordsproblematikk. 
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 Skolens omlag tusen elever mottar tilbud med to helsesøstre i 50 % stilling fra 
Arendal kommune. Dette er under den nasjonale normen som tilsier en 100 % 
helsesøsterdekning per 800 elever, 

 Skolens rådgivere rapporterer at det fortsatt er et stort antall henvendelser vedr 
psykisk helse. Henvendelsene kommer fra begge kjønn. 

  
2. Gjennomføring 
Skolen har som mål å øke gjennomføringsgraden med spesielt fokus på elevene som tar 
påbygg til generell studiekompetanse. Flere års arbeid med gode interne rutiner for 
oppfølging av elever som står i fare for ikke å fullføre og bestå opplæringen, gir nå solide 
resultater. Blant tiltakene som er iverksatt for å øke gjennomføringsgraden, kan nevnes 
jevnlige klasselærerråd med oppfølging av elevfravær, 20 % av skolens rådgiverressurs 
dedikert til påbyggklassene, mer aktiv bruk av skolens miljøarbeidere, og tilbud om 
ekstraundervisning, blant annet i matematikk. 
  
Kommunesamarbeidet mellom Arendal kommune, Froland kommune, Sam Eyde vgs og 
Arendal vgs innen matematikkfaget, videreføres i skoleåret 2019/20. Samarbeidet omfatter 
blant annet tilbud om forsering av matematikk på Vg1, og målgruppen er 
ungdomsskoleelever som ønsker å forberede seg til matematikk 1T. Tilbudet gis gjennom 
undervisningssamlinger for ungdomsskoleelever på Arendal vgs. 
  
Skolen har fra og med 2018 overtatt ansvaret for fylkeskommunens eksamensforberedende 
kurs og sommerskole. Disse omfatter fellesfag innen både yrkesfaglig og 
studieforberedende programområder. Formålet med tiltakene er å øke andelen av elever i 
fylket som fullfører og består videregående opplæring i løpet av fem år. 
  
3. Læringsutbytte: 

 Skolen viderefører FYR-satsingen og forventer at satsingen vil gi økt læringsutbytte 
for elevene. 

 Behovet for spesialundervisning ligger på om lag samme nivå som tidligere. 

 Antall elever som mottar særskilt norskopplæring er økende. Skolen har gitt ansatte 
tilbud om videreutdanning innen området, og ressursen som er avsatt til koordinering 
av arbeidet med minoritetsspråklige elever er økt. 

 Skolen har flere utvekslingsprogram på Vg1-trinnet. Blant aktivitetene denne våren 
kan nevnes at 30 elever på Vg1 besøkte Viborg Gymnasium i Danmark. Prosjektet 
innebærer at danske og norske elever samarbeider innenfor et naturfaglig emne. 
Dette har de siste årene vært Energiproduksjon og –forbruk i et bærekraftig 
perspektiv. Samarbeidet ivaretar læreplanmål innenfor flere fag, som norsk, naturfag 
og kroppsøving/friluftsliv. Skolens internasjonale klasse på Vg1 var vertskap for 
samarbeidsskolen i Breda, Nederland. Alle elevene fulgte et felles program som 
inkluderte faglig samarbeid, foredrag fra inviterte talere, samt besøk på forskjellige 
bedrifter og institusjoner 

 Forskerklassen deltok også dette året på den internasjonale YRONS-konferansen for 
unge forskere som ble avviklet i Nederland. 

 Arendal vgs. gir opplæring i språkfag på nivå III og portugisisk I. Elever i fransk III og 
portugisisk I deltok på språkstudier henholdsvis i Paris og Lisboa. Elevene var 
innkvartert i vertsfamilier og hadde i tillegg et variert og lærerikt kulturprogram. 

 Satsingen på Ungdomsbedrift (UB) som undervisningsmetode videreføres. Skolens 
ungdomsbedrifter oppnådde gode resultater i NM for ungdomsbedrifter våren 2019. 

 Antall klager på standpunktkarakterer har de siste årene vært lavt, og for skoleåret 
2018/19 forelå det ingen slike. Dette ser skolen som svært positivt, og det er rimelig å 
tro at det er et resultat av skolens satsing på å forbedre og utvikle vurdering og 
vurderingspraksis. Dette arbeidet har pågått gjennom flere år. 
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4. Ledelse og kompetanse: 
Skolens lærere har god faglig, metodisk og didaktisk kompetanse og er gode ledere av 
læringsarbeidet. Dette skoleåret deltar to lærere i Udirs satsing Kompetanse for kvalitet, og 
to avdelingsledere gjennomfører videreutdanning i skoleledelse. Arendal vgs. tilstreber å 
opprettholde personalets høye faglige nivå, både gjennom etter- og videreutdanningstiltak, 
som f.eks. ordningen Kompetanse for kvalitet, og gjennom rekruttering av godt kvalifiserte 
medarbeidere. Skolen har søkt og fått godkjenning på to lærerspesialistressurser innen 
opplæring av minoritetsspråklige elever og profesjonsfaglig digital kompetanse. 
  
Videre forventes det et behov for skolering, av både lærere og ledelse, i forbindelse med 
Fagfornyelsen. 
  

8.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 1% 1,2% -0,2% 

Langtid 4,6% 4,3% 0,3% 

Sum fravær 5,6% 5,4% 0,2% 

Sykefraværet viser en svak økning i forhold til samme periode i 2018. Korttidsfraværet har 
gått ned med 0,2 prosentpoeng, og økningen i det totale sykefraværet skyldes en økning i 
langtidsfravær på 0,3 prosentpoeng. Skolens ledelse vet hva dette fraværet er, og følger 
dette tett opp. 
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9 Setesdal vidaregåande skule  

9.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

       

200 
 Ordinær 
undervisning 

   

 
Inntekt Ordinær 
undervisning 

-3 318 992 -2 157 000 -2 744 000 

 
Utgift Ordinær 
undervisning 

31 030 491 41 313 000 41 334 000 

 
Netto Ordinær 
undervisning 

27 711 499 39 156 000 38 590 000 

203  Botilbud    

 Inntekt Botilbud -786 757 -1 033 000 -1 033 000 

 Utgift Botilbud 818 803 1 670 000 1 670 000 

 Netto Botilbud 32 046 637 000 637 000 

210 
 Tilrettelegging og 
oppfølging 

   

 
Inntekt 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

-115 778 -22 000 -51 000 

 
Utgift Tilrettelegging 
og oppfølging 

1 839 154 3 876 000 3 905 000 

 
Netto Tilrettelegging 
og oppfølging 

1 723 376 3 854 000 3 854 000 

212 
 
Oppfølgningstjeneste 

   

 
Inntekt 
Oppfølgningstjeneste 

-7 250 -18 000 -18 000 

 
Utgift 
Oppfølgningstjeneste 

269 659 417 000 417 000 

 
Netto 
Oppfølgningstjeneste 

262 409 399 000 399 000 

231  Voksenopplæring    

 
Inntekt 
Voksenopplæring 

0 -18 000 -18 000 

 
Utgift 
Voksenopplæring 

0 501 000 501 000 

 
Netto 
Voksenopplæring 

0 483 000 483 000 

290 
 Opplæring innenfor 
kriminalomsorgen 
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  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

 
Inntekt Opplæring 
innenfor 
kriminalomsorgen 

-1 541 596 -1 611 000 -1 903 000 

 
Utgift Opplæring 
innenfor 
kriminalomsorgen 

1 031 362 1 611 000 1 903 000 

 
Netto Opplæring 
innenfor 
kriminalomsorgen 

-510 234 0 0 

 Inntekt  -5 770 373 -4 859 000 -5 767 000 

 Utgift  34 989 469 49 388 000 49 730 000 

 Netto  29 219 096 44 529 000 43 963 000 

Undervisninga er gjennomført i tråd med klasseoppsett og tilbodsstruktur slik det vart justert 
etter inntaket. Elevtalet i 2019 (296) er over 2018-nivå (275). Skuleåret 2019/20 er det berre 
ein klasse på Vg1 stud.spes i Hornnes, men på Vg1 fekk skulen 1,5 klasse på helse- og 
oppvekst og 2 klasser på Vg3 studiespesialiserande. Dreiing av elevmassen frå stud.spes 
og over på yrkesfag held seg også skuleåret 2019/20, med unnatak av byggfag Vg2. Nytt av 
året er ein klasse for vaksne inna helse- og oppvekst på Vg1. 
  
Teneste 200 Ordinær undervisning 
Driftsresultatet for 2018 enda med eit meirforbruk på 1 mill. kroner. Det vart overført 836 000 
kroner på bundne fond frå 2018 til 2019. Ein har sett i verk tiltak for å redusere utgiftene og 
vil halde fram med dette. Nå ved avslutninga av 2. tertial ser det ut som ein skal nå 
målsettinga med å ta inn halvparten av meirforbruket i 2019 og resten i 2020. 
  
Teneste 203 Botilbud 
Etter at skulen måtte utvide "opningstida i helgene" vart det nødvendig å auke bemanninga 
med 30 % for å få turnusen til å gå i hop. Det foreslås å opprette 0,3 stilling som  fagarbeider 
ved botilbudet. 
  
Ein reknar med balanse for dei andre tenestene. 
  
Satsingsområde: 
Rammeplan med satsingsområde for skuleåra fram til og med 2019/20 er gjeldande for 
arbeidet med skuleutvikling også dette skuleåret. I denne planen vil resultata frå H&H 
(Hjernen&Hjertet) vere grunnlaget for arbeidet. 
  
1. Læringsmiljø 
Mål: Kome opp på nasjonalt nivå når det gjeld motivasjon, mestring og trivsel i 
elevundersøkinga. Mobbefri skule. 
  
Resultat: Ein ligg på same nivå som sist skuleår når det gjeld motivasjon, det same gjeld for 
trivsel  og meistring. Planen til skulen skisserer arbeid vidare med tiltak skuleåret 2019/20. 
Ein veit at ting tar tid og ein håpar at evalueringa til våren vil vise om ein skal fortsette/justere 
på dette. Det blir rapportert om litt mobbing, trass i innføringa av VIP-makker. Ein held fram 
arbeidet i klassane i tråd med oppsett plan. 
  
2. Gjennomføring 
Mål: Auke gjennomføringsgraden, redusere fråværet og halvere fråfallet på yrkefag. 
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Resultat: Når det gjeld sluttarar i 2019 er det litt høgare enn i 2018 (3,7 % - ein auke på 0,4 
prosentpoeng frå 2018), men prosenten for fullført og bestått har auka frå 83,8 i 2018 til 87,6 
i 2019. Dette er beste resultat i heile Aust-Agder (9 prosentpoeng over) og 4,6 % over 
landsgjennomsnittet. Viss ein ser på studiespesialisering og yrkesfag kvar for seg, så er 
gjennomført og bestått prosentane hhv (88) og (87,6). Tek ein med påbygg også, er samla 
prosent på 87,6. 
  
Elevråværet har gått litt opp frå 4 % til 4,8 %, men likevel ikkje urovekkjande. 
  
3. Læringsutbytte 
Mål: Heve samla karaktersnitt til 4,2 og halvere den negative karakterutviklinga frå 
grunnskulen. 
  
Resultat: Begge måla er nådd. Karaktersnittet er heva frå 3,87 til 4,24. Den negative 
karakterutviklinga frå grunnskulen er reduser frå -0,32 til - 0,13. 
  
4. Leiing og kompetanse 
Fleire tilsette deltek i ulike kompetansehevingstiltak, og ein har arbeidd aktivt saman med 
Agder Arbeidsmiljø og personalet for å auke både kompetanse og trivsel. 
 

9.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 0,5% 0,8% -0,3% 

Langtid 3,5% 3% 0,5% 

Sum fravær 4% 3,9% 0,2% 

Fråværet samanlikna med første tertial er redusert med 0,2 %. Kortidsfråværet er minimalt, 
men ein har nokre langdtidssjukemeldingar som blir aktivt følgde opp. Sjukdommen er av ein 
slik karakter at behandlinga tek tid. 
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10 Tvedestrand og Åmli videregående skole 

10.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 

2019 August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

       

200  Ordinær undervisning    

 
Inntekt Ordinær 
undervisning 

-4 947 373 -6 862 000 -7 300 000 

 
Utgift Ordinær 
undervisning 

46 847 615 72 567 000 75 340 000 

 
Netto Ordinær 
undervisning 

41 900 242 65 705 000 68 040 000 

203  Botilbud    

 Inntekt Botilbud -1 072 575 -2 373 000 -2 673 000 

 Utgift Botilbud 2 235 215 3 666 000 3 966 000 

 Netto Botilbud 1 162 640 1 293 000 1 293 000 

210 
 Tilrettelegging og 
oppfølging 

   

 
Inntekt Tilrettelegging 
og oppfølging 

-619 674 -456 000 -456 000 

 
Utgift Tilrettelegging og 
oppfølging 

10 192 320 12 817 000 12 817 000 

 
Netto Tilrettelegging og 
oppfølging 

9 572 646 12 361 000 12 361 000 

212  Oppfølgningstjeneste    

 
Inntekt 
Oppfølgningstjeneste 

0 0 0 

 
Utgift 
Oppfølgningstjeneste 

0 0 374 000 

 
Netto 
Oppfølgningstjeneste 

0 0 374 000 

231  Voksenopplæring    

 
Inntekt 
Voksenopplæring 

-1 041 -15 000 -15 000 

 Utgift Voksenopplæring 164 856 510 000 510 000 

 Netto Voksenopplæring 163 815 495 000 495 000 

431  Idrett og friluftsliv    

 
Inntekt Idrett og 
friluftsliv 

0 0 0 

 Utgift Idrett og friluftsliv 0 0 0 

 Netto Idrett og friluftsliv 0 0 0 

 Inntekt  -6 640 663 -9 706 000 -10 444 000 
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  Beskrivelse 
Regnskap 

2019 August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

 Utgift  59 440 006 89 560 000 93 007 000 

 Netto  52 799 343 79 854 000 82 563 000 

Tjeneste 200 Ordinær undervisning 
Det forventes budsjettbalanse ved regnskapsårets slutt. 
  
Tjeneste 203 Botilbud 
Skolen hadde et lavt belegg ved botilbudet i vår. Per 2. tertial viser regnskapet et merforbruk 
på 390 000 kroner.  Belegget i høst er noe bedre og en arbeider for å komme i balanse ved 
regnskapsårets slutt. 
  
Det er behov for å øke bemanningen ved botilbudet slik at en også har tilsyn i helgene, da 
flere av beboerne også er der i helgene. Det foreslås derfor opprettet en 40 % stilling som 
fagarbeider. Stillingen foreslås innarbeidet i denne saken. 
  
Tjeneste 210 Tilrettelegging og oppfølging 
Skolen har per 9.september 1 elev færre ved avdeling studiespesialisering med 
hverdagslivstrening enn i vår. Per 2. tertial har avdelingen et overforbruk på ca. 1 750 000 
kroner. Det forventes et mindre overforbruk ved regnskapsårets slutt. 
  
Tjeneste 212 Oppfølgingstjenesten 
Kombinasjonen ansvar 2710 mot tjeneste 212 oppfølgingstjenesten var låst i xLedger inntil 
nylig. Lønn til OT-rådgiver er ført på tjeneste 2001 Pedagogisk ledelse. I forbindelse med 
kjøring av lønn for oktober måned vil dette rettes opp. Budsjettbalanse forventes ved 
regnskapsårets slutt. 
  
Tjeneste 231 Voksenopplæring 
Høsten 2019 startet skolen opp med to voksenopplæringsklasser for Vg1 Helse og 
oppvekstfag og Vg1 VIRK i samarbeid med Risør vgs. Lønn m/sosiale kostnader for august 
måned på ca. 200 000 kroner er ikke kontert på tjenesten 231 da lønnsmeldingene ikke er 
klare innen 2. tertialrapportering. Dette vil rettes opp i forbindelse med lønnskjøring for 
oktober. 
  
Skolens satsningsområder: 
Skolen jobber nå med å forberede flytting til ny skole. Herunder plassering på 
arbeidsplasser, samspillsregler, flytting/kasting av fysisk utstyr og oppgavefordeling. Selv om 
det er mange praktiske og konkrete oppgaver knyttet til flytteprosessen, søker skolen å ha 
overordnet fokus på prosesser som skaper ønsket kultur på skolen for både ansatte og 
elever. 
  
1. Læringsmiljø 
Elevene har kommende skoleår tre hovedtema som de skal arbeide med på hver enkelt 
avdeling. I tillegg har de et valgfritt emne som de selv definerer. Medvirkning i 
undervisningen, vurdering for læring og skolemiljø er overskriftene og hvert punkt har 3-5 
underpunkt. 
  
Overordnet plan har vært fokusfelt på de siste plandager, da for alle ansatte. Dette for å 
trygge alle aktører i skolesamfunnet i å bygge god relasjonskvalitet til alle. Skolen lager egne 
samspillsregler som bygger på Agder fylkeskommune sitt verdidokument i oktober 2019. 
  
Overgangen fra Fronter til It’s learning har ikke gitt økt struktur og forutsigbarhet for verken 
elever, lærere eller ledelse. Beslutninger rundt hvordan læringsplattformen skal brukes og ny 
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digital plattform for rutiner/informasjon har vært noe tilfeldig. Skolen ser gjerne at det 
kommer flere avklaringer slik at forutsigbarhet og strukturer kommer på plass. 
  
2. Gjennomføring 
Målet for året er å engasjere elevene i enda større grad, da de i stor grad synliggjør 
dimensjoner skolen må forbedre. Elevene er slik sett positive endringsaktører i skole-
samfunnet. Elevene har vært flinke til å gi konstruktive tilbakemeldinger til skolens ansatte, 
og innspillene har vært brukt på avdelingsmøter. Mål for inneværende skoleår er at det som 
diskuteres i avdelingsmøter gis tilbake til elevrådet, slik at de ser at innspillene de kommer 
med faktisk blir debattert og fører til endringer. 
  
Miljøteamet er en variabel størrelse ut fra elevenes behov det enkelte år. Det betyr at teamet 
må bygges om årlig, og det er mange aktører som sitter med informasjon som må kobles 
sammen. Det å bygge enda klarere ansvarsfordeling mellom rådgiver, avdelingsleder, leder 
for spesialpedagogisk avdeling samt ansatte på miljøteamet må struktureres i enda større 
grad, slik at relevant informasjon tilkommer de som skal fatte beslutninger og fordele 
arbeidsoppgaver. 
  
3. Læringsutbytte 
Skolens ansatte og elever jobber iherdig med å finne variasjon i opplæringen, men også 
variasjon i vurdering. Det viser seg at selv om variasjonen i opplæringen øker, har de 
ansatte en tendens til å tenke sluttvurdering allerede i underveisvurderingen. Det arbeides 
dette skoleåret med å finne flere variasjonsmuligheter og da samtidig øke variasjonen i gode 
fremovermeldinger som elevene forstår og kan iverksette. 
  
Skolen har nå stabilt svært gode resultater på både fullført og bestått, lavt frafall og ikke 
minst god karakterutvikling fra grunnskolen til fullført i vgs. Karaktermessig er skolen på 
snittet i fylket i de aller fleste fag, og med lave inntakspoeng så er det gode resultater for 
elevene. Dette betyr at skolens langsiktige arbeid gir jevne resultater. Skolens ansatte 
arbeider systematisk med elevoppfølging og det gir 83 % fullført og bestått som resultat. 
  
4. Ledelse og kompetanse 
Skolens ansatte har blitt vant til nye samarbeidsformer innad i personalgruppen. Lærerne 
har en makker for hvert skoleår, og det jobbes aktivt mellom lærere på samme fag/trinn. 
Prosessarbeid på planleggingsdager og avdelingsmøter kommer fort i gang og kollegiet 
utfordrer hverandre og deler nyskapende undervisningsopplegg. Naturbruk viser i sær-
deleshet stor progresjon på elevresultater de siste årene, og har skolens beste resultater 
innen fullført/bestått. Ledelsen er med i ulike møter på mange nivå, og det er flere prosesser 
relatert til ny skole som diskuteres i fora med tillitsvalgte og verneombud. 

10.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 1% 1,2% -0,1% 

Langtid 4,6% 5,3% -0,7% 

Sum fravær 5,6% 6,4% -0,8% 

Kortids sykefravær hittil i år er redusert med 0,1 % sammenlignet med 2. tertial i fjor. 
Når det gjelder langtidsfraværet er det redusert med 0,7 % sammenlignet med 2. tertial i fjor.  
Ved avdeling studiespesialisering, idrettsfag og helse og oppvekstfag ligger langtids syke-
fravær veldig lavt. Ved øvrige avdelinger har vi hatt ca. 10-12 personer langtidssykemeldt 
over lengre tid i år. Kun et tilfelle av langtidssykemeldingene er relatert til arbeidsmiljøet. 
Vedkommende er tilbake i full jobb ved skolestart i august. 
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11 Sam Eyde videregående skole 

11.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

     

200 
 Ordinær 
undervisning 

   

 
Inntekt Ordinær 
undervisning 

-23 194 750 -14 671 000 -28 652 000 

 
Utgift Ordinær 
undervisning 

148 218 446 195 700 000 215 084 000 

 
Netto Ordinær 
undervisning 

125 023 696 181 029 000 186 432 000 

210 
 Tilrettelegging og 
oppfølging 

   

 
Inntekt 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

-1 333 858 -239 000 -1 841 000 

 
Utgift Tilrettelegging 
og oppfølging 

23 659 174 34 819 000 38 138 000 

 
Netto Tilrettelegging 
og oppfølging 

22 325 316 34 580 000 36 297 000 

212 
 
Oppfølgningstjeneste 

   

 
Inntekt 
Oppfølgningstjeneste 

0 0 0 

 
Utgift 
Oppfølgningstjeneste 

149 574 0 772 000 

 
Netto 
Oppfølgningstjeneste 

149 574 0 772 000 

221 
 Teoriopplæring 
lærlinger 

   

 
Inntekt 
Teoriopplæring 
lærlinger 

-308 714 0 -574 000 

 
Utgift Teoriopplæring 
lærlinger 

541 708 0 574 000 

 
Netto Teoriopplæring 
lærlinger 

232 994 0 0 

231  Voksenopplæring    

 
Inntekt 
Voksenopplæring 

-371 415 -295 000 -353 000 

 
Utgift 
Voksenopplæring 

6 191 658 10 435 000 11 361 000 
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  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

 
Netto 
Voksenopplæring 

5 820 243 10 140 000 11 008 000 

235  Kursvirksomhet    

 
Inntekt 
Kursvirksomhet 

-1 657 968 -2 491 000 -2 576 000 

 
Utgift 
Kursvirksomhet 

1 593 481 2 491 000 2 576 000 

 
Netto 
Kursvirksomhet 

-64 487 0 0 

290 
 Opplæring innenfor 
kriminalomsorgen 

   

 
Inntekt Opplæring 
innenfor 
kriminalomsorgen 

-4 032 885 -4 502 000 -5 215 000 

 
Utgift Opplæring 
innenfor 
kriminalomsorgen 

2 905 131 4 502 000 5 215 000 

 
Netto Opplæring 
innenfor 
kriminalomsorgen 

-1 127 754 0 0 

 Inntekt  -30 899 590 -22 198 000 -39 211 000 

 Utgift  183 259 172 247 947 000 273 720 000 

 Netto  152 359 582 225 749 000 234 509 000 

Tjeneste 200 Ordinær undervisning 
Internt mellom ansvar og tjenester varierer resultatet en del, og det forventes at akkumulert 
innsparing fra 2018 blir noe redusert ved årets slutt. Men det forventes at tjenesten vil gå 
med innsparing etter budsjettreguleringer på slutten av året. 
  
Tjeneste 290 Opplæring innenfor kriminalomsorgen 
Det forventes at akkumulert innsparing fra 2018 blir noe redusert ved årets slutt, men at 
tjenesten vil ha en innsparing. 
  
Det forventes budsjettbalanse på øvrige tjenester. 
  
Generelt ved skolen 
Høstens skolestart har vært preget av overgang fra Fronter til Itslearning. Skolen fikk ikke 
tilgang til ny programvare før fredag før skolestart, derved ble alle planlagte 
innføringsaktiviteter sterkt skadelidende. Det viser seg at det er svært mange funksjoner 
som nå er annerledes og som må dekkes av komplementere systemer, i den grad disse 
finnes. 
  
Skolen opplevde at inntaket på anleggsteknikk ga store utfordringer, her møtte bare 50 % av 
inntatte elever, og inntak fra venteliste gir ringvirkninger på byggteknikk som mistet mange 
elever til anleggsteknikk. Ved transportfag møtte også bare 50 % av elevene til voksen-
klassene, i år var det tatt inn to klasser som nå er redusert til en. Ved Arbeidsmaskiner og 
bilfag er det også betydelig reduksjon i elevtall ut over det som var forventet. Disse 
reduksjonene har ført til overtallighet ved skolen og en har vært nødt til å melde nyansatte 
overtallige. Dette er svært uheldig med tanke på skolens renommé som arbeidsplass. 
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Bortfall av klasseressurser fører også til overtallighet blant fellesfaglærere og store deler av 
planlagt og igangsatte undervisningsøkter må endres og ombemannes. Skolen ser med stor 
bekymring på hvilke skadevirkning dette vil kunne få for elevenes opplevelse av skolestarten 
som er så viktig for et godt skoleår. 
  
Til tross for ovennevnte så registrerer en ved Sam Eyde videregående skole en 
gjennomgående positiv holdning blant elever og ansatte. Aktiviteten og mangfoldet er stort 
ved skolen og en får som nevnt stadig nye utfordringer. 
  
Satsingsområder 
1. Læringsmiljø:  
Satsing på forebyggende aktiviteter vedrørende psykisk helse er godt implementert ved VIP-
program og VIP-makker som fungerer godt, relevante programmer kjøres på alle trinn. IKO 
er nå en del av skolens rutine. Resultatene så langt viser en reduksjon i antall elever som 
har sluttet, om dette har sin årsak i IKO er det allikevel vanskelig å si noe helt sikkert om. 
  
2. Gjennomføring: 
Forbedret kvalitet på klasselærerrådene er fortsatt slik en ser det, et av skolens viktigste 
tiltak. IKO-prosjektet har gitt en større innsikt og kunnskap om klasselærerråedets betydning 
for elevenes motivasjon og læring, noe som en mener gir resultat i bedre gjennomføring. Ut 
fra elevundersøkelsen ser en at flere parameter viser forbedring i resultat. 
  
3. Læringsutbytte:  
Det satses på at en skal opprettholde skolens høye skolebidrag. Samarbeidet med 
omliggende kommuner fortsetter og er konstruktivt. Skolen tilbyr opplæring av UTV-lærere 
og rådgivere i ungdomsskolene i Arendal og Froland som et tilbud fra Sam Eyde 
videregående skole. Dette er et ledd i å bevisstgjøre ungdomsskolene på å veilede elever til 
riktige valg av programmer i videregående opplæring. 
  
4. Ledelse og kompetanse:  
Skolen er i stadig utvikling og evaluerer fortløpende behov innenfor ledelse og kompetanse. 
En satser videre på å gi de ansatte både videre- og etterutdanning gjennom flere typer 
tilbud. Skolen har mange lærere som er med i forskjellige kompetansetiltak samt ledere som 
deltar på videreutdanning ved UiA. Etableringen av nytt senter for yrkesfag og kompetanse i 
arbeidslivet ved UiA hilses velkommen. Skolen har hatt en sentral rolle i medskapingen av 
dette senteret og en satser på at dette skal gi økt kompetanse blant de ansatte i fremtiden. 
  

11.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 1,3% 1,8% -0,5% 

Langtid 4% 5,1% -1,2% 

Sum fravær 5,3% 6,9% -1,6% 

Statistikken tatt ut fra HR sier 4,31 % fravær hittil i år (per 1. sept. 2019). På samme tid i fjor 
var sykefraværet 5,94 %. Det ser ut til at systematisk oppfølging av de sykemeldte og 
samarbeid med arbeidslivssenteret har gitt resultater. 
Nedgangen i januar i år sammenliknet med fjoråret var å hele 4,5 % og i februar var 3 %. 
Skolen tilbød vaksine i fjor høst og mange benyttet seg av det. Mulig det kan ha forhindret 
høyere fravær disse to første månedene i år. 
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12 Sørlandets fagskole 

12.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

     

200 
 Ordinær 
undervisning 

   

 
Inntekt Ordinær 
undervisning 

-3 702 128 -49 000 -990 000 

 
Utgift Ordinær 
undervisning 

9 262 591 14 568 000 15 509 000 

 
Netto Ordinær 
undervisning 

5 560 463 14 519 000 14 519 000 

 Inntekt  -3 702 128 -49 000 -990 000 

 Utgift  9 262 591 14 568 000 15 509 000 

 Netto  5 560 463 14 519 000 14 519 000 

Sørlandets fagskole  
Sørlandets fagskole har fått tildelt prosjektmidler som går over flere budsjettår, og derfor 
overføres til neste års budsjett. Det forventes budsjettbalanse. 
  
Skolen satsingsområder 2019 
Sørlandets fagskole har en vedtatt strategiplan for perioden 2016 – 2020. Fagskolens styre 
har med bakgrunn i strategiplanen vedtatt en handlingsplan med de hovedmål som følger. 
  
Sørlandets fagskole skal være en skole i utvikling og vekst. 
Høsten 2019 startet to nye utdanninger, Veiledning av lærlinger – for veiledere/ instruktører 
og faglige ledere med ansvar fort opplæring i bedrift og Velferdsteknologi i helse- og 
omsorgstjenesten. Studiene tilbys på Sørlandets fagskole og Fagskolen i Kristiansand. 
  
På bakgrunn av kompetansereformen «Lære hele livet» har regjeringen bevilget penger til å 
utvikle et bransjeprogram for etter- og videreutdanning, bl. a. til industri- og byggenæringen. 
Bransjeprogrammet for industrien har fått navnet Industrifagskolen. Sørlandets fagskole har 
fått i oppdrag å utvikle modulbaserte utdanninger for både prosessindustri og treindustri. Det 
skal utvikles fire moduler til prosessindustrien. Sørlandets fagskole og Fagskolen i 
Kristiansand har i samarbeid med Eydeklyngen utviklet de to første modulene og skal 
gjennomføre piloter høsten 2019, og våren 2020. De to modulene er Datafangst og 
beslutningsstøtte og Bærekraft og forbedringsarbeid. Hver modul har et omfang på 10 
studiepoeng. Kvalifiserte søkere fra bedriftene i Eydeklyngen har førsteprioritet ved opptak. 
  
Sørlandets fagskole og Fagskolen Innlandet skal i samarbeid med BNL utvikle modulbasert 
utdanning for treindustrien. Dette arbeidet er under utvikling. 
  
Sørlandets fagskole og Fagskolen i Kristiansand har samarbeidet om å utvikle nettstudier 
innen elektrofag. Sørlandets fagskole står som søker til Nokut om akkreditering av de to 
fordypningene Elkraft og Automatisering som skal tilbys fra høsten 2020. 
  
Det er inngått formalisert samarbeid med faglige nettverk innenfor alle utdanningene ved 
fagskolen. 
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Sørlandets fagskole skal fremstå med tydelig profil og være kjent som et attraktivt 
utdanningsvalg blant innbyggere lokalt og nasjonalt. 
Skolen har deltatt på ulike fag- og utdanningsmesser og har i samarbeid med aktuelle 
opplæringskontor informert lærlinger om fagskoleutdanninger. Det er også informert på ulike 
rådgiversamlinger. 
  
Fagskolen i Kristiansand og Sørlandets fagskole slås administrativt sammen januar 2020, og 
samlokaliseres i nytt bygg i Grimstad august 2021. Navnet på ny skole er Fagskolen i 
Agder. Det har vært gjennomført flere samarbeidsmøter mellom ledelsen ved Fagskolen i 
Kristiansand og Sørlandet fagskole, med tanke på sammenslåingsprossen av de to skolene. 
  
Sørlandets fagskole skal gi fagskoleutdanning av høy kvalitet som er relevant for 
fagfeltet. 
Studentundersøkelsen som ble gjennomført i vår viser at studenttilfredshet ved Sørlandets 
fagskole ligger mellom 0.1 – 0.4 prosent over nasjonalt nivå på alle hovedområder med 
unntak av studentenes eget engasjement som ligger på samme nivå. Det er noe forskjell på 
resultater ved de forskjellige utdanningene. Fagteamene skal på bakgrunn av rapporter for 
de enkelte studieretninger, velge ut områder det skal fokuseres på i kommende studieår. 
  
Studenter ved alle utdanninger har vært på flere bedriftsbesøk og ekskursjoner for å sikre en 
aktuell og praksisnær utdanning. Skolen har også et samarbeid med MIL–labben. I januar 
skal det arrangeres en karrieredag, hvor aktuelle bedrifter inviteres inn. 
  
Sørlandets fagskole og Fagskolen i Kristiansand har fått tildelt utviklingsmidler fra Diku til 
innkjøp av maskinsimulator og høyspentsimulator, og selvkjørende robot og en automatisert 
produksjonslinje. Fylkeskommunen bidrar med 50 % av total kostnad. Utstyret skal brukes i 
maritime og tekniske studier. 
  
Studentene ved Sørlandets fagskole er medlemmer av studentsamskipnaden i Agder (SiA) 
og organisasjon for fagskolestudenter (ONF). Skolen har også to studentrepresentanter i 
Velferdstinget i Agder, som arbeider for studentenes velferdsrettigheter. 
  
Sørlandets fagskole skal ha kvalifisert personale med relevant faglig, praktisk og 
pedagogisk kompetanse.  
For å sikre at utdanningene er aktuelle for fagfeltene er det innført at lærere som ikke har 
vært i yrker utenfor skolen de siste tre årene, skal hospitere i aktuelle bedrifter/arbeidsfelt en 
uke i året. Lærere deltar også på fagaktuelle kurs, konferanser og seminar. 
  
Næringslivet etterspør mer BIM (Bygningsinformasjonsmodellering), og på bakgrunn av 
dette har en faglærer påbegynt utdanning innen BIM. 
 

12.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 0,8% 0,2% 0,6% 

Langtid 5% 0% 5% 

Sum fravær 5,7% 0,2% 5,6% 

Skolen har lite sykefravær, og behov av vikarer. Alt sykefravær følges opp av skolen. 
Langtidsfravær er ikke arbeidsrelatert. 



40/19 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune - 19/16274-1 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune : Rapport 2 tertial 2019 Aust-Agder Fylkeskommune

Tertialrapport 48(76) 

13 Tannhelsetjenesten 

13.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

     

196 
 Utgifter til 
fordeling 

   

 
Inntekt Utgifter til 
fordeling 

-9 667 0 0 

 
Utgift Utgifter til 
fordeling 

101 637 0 0 

 
Netto Utgifter til 
fordeling 

91 970 0 0 

340 
 
Tannhelsetjenester 

   

 
Inntekt 
Tannhelsetjenester 

-18 424 069 -28 219 000 -29 106 000 

 
Utgift 
Tannhelsetjenester 

58 357 184 90 289 000 92 394 000 

 
Netto 
Tannhelsetjenester 

39 933 115 62 070 000 63 288 000 

 Inntekt  -18 433 736 -28 219 000 -29 106 000 

 Utgift  58 458 821 90 289 000 92 394 000 

 Netto  40 025 085 62 070 000 63 288 000 

Økonomisk situasjon 
Kostnadsnivået ligger noe høyere enn på samme tid i fjor. De økte kostandene knytter seg 
hovedsakelig til økt kjøp av spesialisttjenester og kjøp av tjenester i privat praksis for 
behandling av TOO-pasienter (Tortur- og overgrepsutsatte og personer med 
tannbehandlingsangst). Inntektene for voksne pasienter per 2. tertial er lavere enn på 
samme tid i 2018. Selv om pasientinntekter og aktivitet generelt sett er varierende gjennom 
året, kan det bli utfordrende å oppnå budsjettbalanse hvis utviklingen fortsetter. 
  
Oppussing og dermed periodevis nedetid på tre klinikker påvirker aktiviteten noe. Det er 
varslet noen små forsinkelser i arbeidet på to av klinikkene. 
  
Fylkestinget har bevilget 200 000 kroner til kjøp av personløfter. Det er kjøpt inn en 
personløfter i Tvedestrand, og det planlegges innkjøp av ytterligere tre personløftere før 
utgangen av 2019. 
  
Omkring 1. oktober vil Åmli kommune ha fullført ombygging og modernisering av 
Helsehuset, hvor fylkeskommunen leier lokaler til tannklinikk. I den forbindelse er 
tannklinikken oppgradert, og lokalene omdisponeres slik at det blir et ekstra behandlingsrom 
samtidig som klinikken blir mer funksjonell og tilpasset dagens drift. Dette medfører et tillegg 
til leieavtalen, en vil komme tilbake til dette i forbindelse med egen sak til fylkesutvalget. 
  
Aktivitet 
Tabellen nedenfor viser sammenlikning av ferdig behandlet prioriterte og voksne betalende 
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per 2. tertial 2018 og 2019. 

Gruppe 
Antall ferdigbeh. 
i 2 tertial 2019 

Antall ferdigbeh. 
i 2 tertial 2018 

Endringer 2018-
2019 

Endring 2018 
- 2019 

A 3-18 år 11 073 11 195 -122 -1,1 % 

B Psykisk 
utviklingshemma 

267 258 9 3,5 % 

C1 Eldre, uføre i 
institusjon 

461 413 48 11,6 % 

C2 
Hjemmesykepleie 

603 430 173 40,2 % 

D 19-20 år 1 201 1 152 49 4,3 % 

E Rusavhengige 103 77 26 33,8 % 

Sum prioritert 
klientell 

13 708 13 525 183 1,4 % 

F Voksene 
betalende 

4 036 3 780 256 6,8 % 

Totalt 17 744 17 305 439 2,5 % 

Aktiviteten vedrørende prioriterte pasienter er 1,4 % høyere enn tilsvarende tall for 2. tertial 
2018. Aktiviteten for voksne betalende har økt med 3,8 % i samme periode. Totalt er 
aktiviteten økt med 2,5 %. 
  
Det brukes betydelige ressurser på forebyggende og utadrettet virksomhet. Arbeidet er 
systematisk og knytter seg både til undersøkelse av pasienter på institusjoner, undervisning 
og samarbeidsmøter med kommunene. Spesielt er det et mål å øke andelen ferdig 
behandlet i gruppe C2 (brukere av hjemmesykepleien). 
  
Tidligere erfaringer viser at organisering av innkalling for de forskjellige gruppene påvirker 
fordelingen mellom aktivitet og inntekter gjennom året. 
  
Tannhelsesituasjonen 
Det foreligger ingen oppdatert tannhelsestatistikk per 2. tertial 2019. Årsresultatene for 2018 
viser imidlertid at tannhelsen blant barn og unge i Aust-Agder er god. Resultatene varierer 
noe fra år til år, men alle indikatorer målt i gruppen A (3-18 år) viser en jevn og stadig 
forbedring. Selv om gjennomsnittstallene er gode, ligger det en utfordring i at rundt 10 % av 
barn og unge fortsatt har betydelige tannhelseproblemer. 
  
Tannhelsen er mer utfordrende i andre prioriterte grupper. Helsedirektoratet har innført 
rapportering for BSI ( Belegg-Slimhinne Indeks) for gruppe C1 (eldre og uføre i institusjon) 
og gruppe C2 (brukere av hjemmesykepleien). BSI er et grovt mål for registrering av oral 
hygiene. Tannhelsetjenesten har innført registrering av BSI tidligere for å styrke 
samhandlingen med kommunene. Det medfører ekstra loggføring spesielt for tannpleierne 
når de er på besøk på institusjoner. 
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13.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 1,4% 1,5% -0,1% 

Langtid 6% 7,7% -1,7% 

Sum fravær 7,4% 9,1% -1,8% 

Sykefravær på 7,4 % er lavere enn sammenliknet med i fjor. Det er særlig langtidsfraværet 
som går ned. 
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14 Vegvesenet 

14.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

       

550  Fylkesveger    

 
Inntekt 
Fylkesveger 

-19 511 638 -43 607 000 -48 800 000 

 
Utgift 
Fylkesveger 

86 734 129 225 535 000 232 149 000 

 
Netto 
Fylkesveger 

67 222 491 181 928 000 183 349 000 

 Inntekt  -19 511 638 -43 607 000 -48 800 000 

 Utgift  86 734 129 225 535 000 232 149 000 

 Netto  67 222 491 181 928 000 183 349 000 

Vedtatt driftsbudsjett for 2019 er 225,535 mill. kroner inkl. mva. Av dette er 3,5 mill. kroner 
tilskudd til prosjektet Myrene-P-hus Vest, gang- og sykkelveg og 2 mill. kroner avsatt til 
trafikksikkerhettiltak i kommunene. Justert for overføring av ubrukte midler til 
trafikksikkerhetstiltak i kommunene på 5,193 mill. kroner og overført mindreforbruk fra 2018 
på 1,421 mill. kroner, er samlet budsjett for 2019 på 232,149 mill. kroner inkl. mva. 
  

Budsjett 2019 til drift og vedlikehold av fylkesveger 

Fylkesveger (beløp i 1000 
kroner) 

Vedtatt budsjett Regulert budsjett 

Driftskontraktene 141 535 134 500 

Strøm mm 4 500 5 000 

Bruvedlikehold 12 500 12 500 

Asfalt 54 000 55 000 

Mindre utbedringer 500 6 000 

Oppmerking 6 500 6 500 

Reserve, div  1 456 

Sykkelbyprosjektet, kampanjer 500 500 

TS, kommunene 2 000 7 193 

Myrene - P-hus Vest, gsv 3 500 3 500 

SUM 225 535 232 149 

Overført mindreforbruk TS  -5 193 

Overført mindreforbruk fra 
2018 

 -1 421 

SUM  225 535 
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Drift og vedlikehold av fylkesvegene utføres av ulike entreprenører gjennom 
driftskontraktene i henhold til oppsatte avtaleperioder. 

Driftskontrakter - løpetid 

Navn Startdato Sluttdato Entrprenør 

Arendal indre 1.9.2014 31.8.2019 Mesta AS (innløst 
opsjon på ett år, til 
31.8.2020) 

Arendal øst 1.9.2015 31.8.2020 NCC Industry AS 

Arendal vest 1.9.2016 31.8.2021 Mesta AS 

Setesdal 1.9.2018 31.8.2026 Ny byggherrestyrt 
kontrakt 

Elektro 1.9.2018 31.8.2021 Traftec AS 

Regionreformen – utlysing av nye driftskontrakter 
Inneværende driftskontrakter Arendal indre og Arendal øst løper ut 31.8.2020, og utlysing av 
nye kontrakter bør skje senest rundt nyttår 2019/20. Videre utløper driftskontrakt Arendal 
vest og Elektrokontrakten 31.8.2021. Arbeidet med å fornye disse må starte senest i 2020, 
for utlysing senest rundt nyttår 2020/21. 
  
Med bakgrunn i melding nr. 19/15, i fylkesutvalget i møte 4.6.2019, vil Statens vegvesen 
utarbeide et forslag til sak om driftskontrakter. 
  
Driftskontrakt Setesdal 
Den nye kontrakten i Setesdal gjennomføres som mangedelt byggherrestyrte kontrakter i 
nye åtte år, i perioden 2018-2026. Lengden på kontraktene varierer fra tre til åtte år, men 
alle kontrakter har en opsjonsdel som munner ut i åtte års lengde. Det var oppstart 1. 
september 2018. Det gjenstår å lyse ut 1 kontrakt. Det er utført tradisjonelt drift og 
vedlikehold i sommerhalvåret. Sommeren har ellers bydd på mer vedlikehold på grusveger 
enn normalt (lapping av hull og høvling pga nedbør). Det har ikke vært noen spesielle 
hendelser på vegnettet i denne perioden. 
  
Driftskontraktene Arendal øst,  Arendal vest og  Arendal indre: 
Beredskap, renholdsarbeider og vegetasjonsarbeider har vært hovedoppgaver i denne 
perioden i tillegg til ordinær drift. Planlagt fjellsikringsarbeider fv 404 nord for Skiftenes ble 
noe mer omfattende er først antatt. Arbeidene blir ferdig i løpet av uke 37. 
  
Kontrollrutiner for driftskontraktene 
Det er utarbeidet nye kontrollplaner for driftskontraktene i henhold til reviderte retningslinjer. 
Ny kontrollplan omfatter ikke Setesdalskontrakten 2012-2018. Statens vegvesen benytter 
særegne rapporter til planlegging, oppfølging, rapportering og dokumentasjon av stilte krav 
til leveranse i driftskontraktene. 
  
Elektriske anlegg Aust Agder 2018-2021 
Traftec AS er ny entreprenør fra og med 1. september 2018. Det har blitt arbeidet intensivt 
fra byggherre med å få kostnadskontroll i elektrokontrakten. Det er nå innført system hvor 
entreprenør rapporterer kostnader en gang per uke. For øvrig er leveransen fra entreprenør 
god i denne kontrakt. 
  
Asfaltkontraktene 2019 
Asfaltering på årets største asfaltjobb fv 450 (337) Brokke – Suleskard ble ferdig i uke 35. 
Asfaltering av fylkesveger på det høytrafikkerte vegnettet er ferdig for i år. På de 
lavtrafikkerte veiene gjenstår ca. fire uker med asfaltering før sesongen er over. De største 
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gjenstående arbeidene er på fv 3384 (271) Gjøvdalsvegen (Åmli) og fv3718 (151) Blakstad 
bru - Nesgrenda (Tvedestrand). 
  
Asfaltering av grusveger. Det er lagt fast dekke på 1 780 meter på fv301 Hannås- Abusdal 
(Evje og Hornnes). Arbeidet ble utført i juni. Jobben med å legge fast dekke på fv 3676 (238) 
Ålebekk- Breivik (Lillesand) er også godt i gang. 
  
Fv 3506 (128) Tveitenvegen 
I samarbeid med Sam Eyde vgs, har anleggselevene utført oppgradering av grøfter samt 
skiftet ut dårlige partier i vegkroppen. Arbeidene nærmer seg ferdigstillelse mellom Eikås og 
Tveiten. Arbeidene er planlagt å fortsette på den ytterste delen (nærmest Myra) i høst. 
Nødvendig opplæring/kurs for nye elever gjennomføres. 
  
Forarbeider før asfaltering 
Forarbeider før asfaltering omfatter i år vedlikeholdstiltak på: 

 Fv 411 Laget – Gulspettvann i Tvedestrand. 

 Fv 3718 (151) Vålandsvegen mellom Bøylestad og Nes Verk i Tvedestrand og 
Froland. 

 Fv 42 kryss Haugås (siktsone), Froland. 
  
Rekkverk 
Statens vegvesen inngikk i 2016 ny treårskontrakt for rekkverksarbeider med 
entreprenørfirma Veisikring AS, tidligere CC4 Montasje AS. Kontrakten benyttes for 
rekkverksreparasjoner i driftskontrakten i Setesdal og nyoppsetting av rekkverk på riks- og 
fylkesveg i hele fylket. Kontrakten er forlenget med 1 år fram til 31.5.2020. 
  
Vegoppmerking 
Det er syv regionale kontrakter på vegmerking (Håndlegging, Maling, Spray, Ekstruder, 
Spyling/Fjerning av vegmerking, Fresing for vegmerking og formerking). Utfordringen i år har 
vært på ekstruder da denne ble lyst ut som 1 årskontrakt. Prisen gikk opp med 66 %. Det 
fører til at en får en utfordring med å oppfylle kontrakten innenfor 15 %. En får heller ikke 
utført det en ønsker. Maling er ferdig. Spray blir ferdig innen fristen 1 oktober. Håndlegging 
er ok. Spyling/fjerning av vegmerking er ferdig. Det er ikke utført nedfresing eller sinusfresing 
på fylkesvegnett da det ikke var egnede parseller på ny asfalt for i år. 
  
Bru 
Bruvedlikeholdet gjennomføres gjennom to vedlikeholdskontrakter. dette er Bruvedlikehold 
Agder 2018-2019 og Bruvedlikehold Agder 2019. Disse kontraktene er felles for Aust- og 
Vest-Agder og gjelder for både riks- og fylkesveg. Det er firmaet Veisikring som har 2018-
2019 kontrakten og NCC Norge Roadservices som har 2019 kontrakten. 
  
I kontrakten med NCC har det vist seg at arbeidene med Homme bro og Flosta bru 
(Fantoddbrua) har blitt vesentlig mer omfattende enn først antatt. Dette fører til at arbeidene 
for følgende bruer må utsettes til neste år: 

Bro Sted Fylkesveg Tiltak 

09-0175 Vippa Fv420 Betongrehab, overflatebehandling, fuger ++ 

09-0172 Mose Fv 420 Betongrehabilitering + Fuge+ Vask+ Vegetasjon 

09-0283 Songe Fv410 Erosjonssikring 

09-2000 Fosstveit Fv106 Reparasjon treslitelag 

Hovedgrunnen til at Flosta bru viset seg å ha gjennomgående liten til ingen overdekning på 
broplata. Det må derfor gjøres en omfattende jobb med betongrehabilitering og 
overflatebehandling. 
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Gjennom bruvedlikeholdskontraktene er det planlagt vedlikehold på følgende bruer i år: 

Bro Sted Fylkesveg Tiltak 

09-0301 Storbrua Fv415 Setninger i landkar. Må jekkes opp og støpes under 

09-0083 Flosta Fv127 Maling av tverrbærere og 
hengestenger+betongrehab+fuger 

09-1042 Homme Fv418 Betongrehab, fuktisolering og rekkverk 

09-0837 Flosta 
vestre 

Fv122 Fuge+reparasjoner i rekkverk+avløps rør+noe 
betongrehab 

09-0054 Ljomnes Fv91 Utrasning i landkar/lagerhylle(stein) 
+maling+betongrehab 

09-0075 Solberg Fv112 Maling+rensk i bekkeløp+rekkverk +rengjøring 

09-0912 Mollestad Fv252 Rekkverk reparasjon 

09-0416 Oggevatn Fv252 Betongrehab + Overflatebehandling av bjelker 
+ avløp 

09-0530 Oggevatn 
Jb.overgang 

Fv252 Betongrehab + mulig fuge 

09-0437 Hallands Fv331 Betongrehabilitering 

09-0402 Søndeled 2 Fv5 Erstatning med rør 

09-0235 Stornes Fv415 Betongrehabilitering + Vask 

09-0033 Stea Fv11 Rekkverk 

Det har hittil i år ikke vært spesielle hendelser knyttet til bruer på fylkesvegene. 
  
Det er inngått kontrakt for overflatebehandling felles med Vest-Agder. BMO Entreprenør har 
fått denne jobben. Gjennom denne kontrakten var det planlagt overflatebehandling på 
følgende bruer: 

Bro Sted Fylkesveg Tiltak 

09-0341 Teinefoss Fv257 Overflatebehandling fagverk. 

09-0199 Homme Fv405 Overflatebehandling bjelker og lagre + betongrehab 

09-0440 Fossen Fv78 Overflatebehandling av bjelker + Betongrehab+ 
rengjøring++ 

09-0075 Solberg Fv112 Overflatebehandling bjelker 

09-0205 Engholmen Fv420 Vedlikehold av lagere 

Teinefoss bru må utsettes til 2020 grunnet større vedlikeholdstiltak enn forutsatt. Det er søkt 
om statlig tilskudd til forsterkning av Fossen bru i 2020. 
  
Trafikksikkerhetstiltak 
Det er i budsjett for 2019 avsatt 2 mill. kroner til trafikksikkerhetstiltak i kommunene. 
Fylkesutvalget fordelte disse midlene i sak 19/24. Videre er det overført i overkant av 5 mill. 
kroner fra 2018. Dette gjelder tilskudd til prosjekter i kommunene der tiltakene ikke er 
ferdige. 
  
Sykkelbyprosjektet, kampanje 
I driftsbudsjettet for 2019 er det satt av 500 000 kroner til gjennomføring av kampanjer i 
sykkelbyprosjektet. Arendal kommune, Grimstad kommune, fylkeskommunen og Statens 
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vegvesen samarbeider om ulike kampanjer/trafikantrettede tiltak. 
  
Aksjon «Sykle til jobben» ble gjennomført i perioden 24. april til 21. juni 2019. Alle 
innbyggere i ATP-kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand har tilbud om 
gratis deltagelse i aksjonen. Det er Aust-Agder bedriftsidrettskrets sammen med Arendal og 
Grimstad kommuner som har jobbet aktivt for å engasjere og motivere bedrifter. 
Bedriftsbesøk er gjennomført hos flere bedrifter i Kunnskapshavna i Arendal, UiA og 
bedrifter i J.B. Uglands næringspark i Grimstad. Det er rundt 900 personer som deltar aktivt i 
«Sykle til jobben» i regionen. 
  
I Grimstad gjennomføres kampanjen «Beintøft» i barneskolen. I samarbeid med skolene 
registreres den enkelte elevs aktive skoleveg vår og høst. Arendal har egen gå og sykle til 
skolen aksjon «Skoletråkk». Alle klasser fra 1. - 10. trinn deltar. Det arrangeres sykle til 
skolen kampanje i alle ungdomsskolene og for Kvalifiseringstjenesten i Grimstad. 
Kortstokken "52 sykkelturer" presenterer turforslag i Arendal og Grimstad, ett kort med hver 
sin sykkeltur. Sykkelturer presenteres med oppslag i Grimstad Adressetidende og 
Agderposten hver måned fra mai og ut september. 
  
  
  



40/19 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune - 19/16274-1 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune : Rapport 2 tertial 2019 Aust-Agder Fylkeskommune

Tertialrapport 56(76) 

15 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling 

15.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

410 
 Fylkesbibliotek- 

tjenester 
   

 
Inntekt 
fylkesbibliotek-
tjenester 

-1 162 992 -200 000 -444 000 

 
Utgift 
fylkesbibliotek-
tjenester 

4 298 479 5 705 000 6 633 000 

 
Netto 
fylkesbibliotek-
tjenster 

3 135 487 5 505 000 6 189 000 

432 
 Kunst- og 
Kunstformidling 

   

 
Inntekt Kunst- 
og 
Kunstformidling 

-15 789 632 -9 183 000 -15 659 000 

 
Utgift Kunst- og 
Kunstformidling 

8 163 946 16 286 000 23 366 000 

 
Netto Kunst- og 
Kunstformidling 

-7 625 686 7 103 000 7 707 000 

439 
 Øvrige 
kulturaktiviteter 

   

 
Inntekt Øvrige 
kulturaktiviteter 

-362 829 -151 000 -259 000 

 
Utgift Øvrige 
kulturaktiviteter 

2 052 557 3 013 000 3 575 000 

 
Netto Øvrige 
kulturaktiviteter 

1 689 728 2 862 000 3 316 000 

 Inntekt  -17 315 453 -9 534 000 -16 362 000 

 Utgift  14 514 982 25 004 000 33 574 000 

 Netto  -2 800 471 15 470 000 17 212 000 

Virksomheten omfatter bibliotektjenester og kunst- og formidlingstiltak, herunder 
fylkeskommunens turnévirksomhet. Aktivitetene går som planlagt. 
 
Tjeneste 410 Fylkesbibliotektjenester 
Inntektene er delvis knyttet til bundne fond med ekstern finansiering av løpende prosjekter. 
 
Prosjektet "Retrobiblioteket" (2017-19) ble gjennomført i samarbeid med Vest-Agder 
fylkesbibliotek og folkebibliotekene i begge fylker. Prosjektrapport er avlevert i august 2019. 
 
Prosjektet i bokåret 2019 "Børning fra hav til hei" har som mål å tydeliggjøre bokåret og 
være et overbygg, en rød tråd, som binder sammen arrangementer og aktiviteter som bidrar 
til begeistring for bøker, lesing og bibliotek i Agder. Prosjektet er støttet av 
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Nasjonalbiblioteket med 600 000 kroner. 
 
Virksomheten har videreført satsingen på "Lån en bibliotekar", med vekt på veiledning i å 
søke nasjonale tilskudd for det enkelte bibliotek. Det er satt av noe midler til å stimulere 
antall søknader fra bibliotekene i Aust-Agder. 
 
Fylkesbiblioteket samarbeider med fylkesbiblioteket i Vest-Agder fylkeskommune om flere 
kurs, workshops og arrangementer høsten 2019. 
 
Tjeneste 432 Kunst og kunstformidling 
Inntektene er i stor grad knyttet til bundne fond med ekstern finansiering av aktiviteter. 
 
Tilbudet i Den Kulturelle Skolesekken (DKS) for skoleåret 2019/20 er planlagt etter vanlig 
fremdrift og igangsatt. I løpet av skoleåret gjennomføres 26 ulike turnéer for grunnskole og ni 
turneer for videregående skole. Produksjonene er innen kunstuttrykkene visuell kunst, 
scenekunst, litteratur, kulturarv, film og musikk. Det er mottatt et statstilskudd på 8,8 mill. 
kroner til aktiviteten for skoleåret. En tredjedel av summen videreføres direkte til 
kommunene i Aust-Agder, basert på folketall. 
 
Pilotprosjektet "Trylle på ekte" er gjennomført ved en grunnskole og igangsatt ved en 
videregående skole i Aust-Agder inneværende skoleår. Piloten tester ut nye måter å ta i bruk 
teknologi i formidlingsformer der kunstneren leder elevene i kreative kunstprosesser. 
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med den nasjonale etaten for DKS, Kulturtanken. 
 
Utviklingsprosjektet "Kreativt partnerskap" er igangsatt i samarbeid med Arendal kommune 
og Creativity, Culture & Education i England. Piloten utforsker en modell for samarbeid 
mellom kunstnere og skoler over tid. Det gjennomføres åtte kunstmøter i løpet av skoleåret. 
 
Tjeneste 439 Øvrige kulturaktiviteter 
Ung Kultur Møtes (UKM) er gjennomført som planlagt med fylkesmønstring i Valle og 
deltakelse i landsfestival. Planlegging av landsfestivalen UKM2020 på Hove i Arendal 
foregår som planlagt. 
 
Turneen "Lyd og ulyd i Slaraffenland" ble gjennomført for barnehager i Aust-Agder i regi av 
Den Kulturelle Bæremeisen. 
 
Midler til studieforbund som driver med voksenopplæring er fordelt med totalt 200 000 
kroner. Likeledes er VOFO Agder tildelt 45 000 kroner. 
 
Det forventes budsjettbalanse for alle tjenester. 
 

15.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 3,4% 2,6% 0,8% 

Langtid 1,9% 1,8% 0% 

Sum fravær 5,3% 4,4% 0,8% 

Fraværet har vært normalt i perioden. 
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16 Bygge- og eiendomstjenesten 

16.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

     

100  Administrasjon    

 
Inntekt 
Administrasjon 

-63 796 -124 000 -124 000 

 
Utgift 
Administrasjon 

2 584 934 5 322 000 4 822 000 

 
Netto 
Administrasjon 

2 521 138 5 198 000 4 698 000 

101 
 Interne 
servicefunksjoner 

   

 
Inntekt Interne 
servicefunksjoner 

0 0 0 

 
Utgift Interne 
servicefunksjoner 

0 0 0 

 
Netto Interne 
servicefunksjoner 

0 0 0 

192  Vedlikehold    

 
Inntekt 
Vedlikehold 

-3 008 709 -640 000 -3 971 000 

 Utgift Vedlikehold 2 944 993 3 200 000 7 731 000 

 Netto Vedlikehold -63 716 2 560 000 3 760 000 

194 
 Felles utgifter og 
inntekter 

   

 
Inntekt Felles 
utgifter og 
inntekter 

-2 443 366 -2 509 000 -3 826 000 

 
Utgift Felles 
utgifter og 
inntekter 

2 774 746 764 000 6 931 000 

 
Netto Felles 
utgifter og 
inntekter 

331 380 -1 745 000 3 105 000 

200 
 Ordinær 
undervisning 

   

 
Inntekt Ordinær 
undervisning 

-50 011 0 0 

 
Utgift Ordinær 
undervisning 

72 864 0 0 

 
Netto Ordinær 
undervisning 

22 853 0 0 
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  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

210 
 Tilrettelegging 
og oppfølging 

   

 
Inntekt 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

0 0 0 

 
Utgift 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

1 471 0 0 

 
Netto 
Tilrettelegging og 
oppfølging 

1 471 0 0 

923 
 
Disposisjonsfond 

   

 
Inntekt 
Disposisjonsfond 

0 0 0 

 
Utgift 
Disposisjonsfond 

0 0 0 

 
Netto 
Disposisjonsfond 

0 0 0 

 Inntekt  -5 565 882 -3 273 000 -7 921 000 

 Utgift  8 379 008 9 286 000 19 484 000 

 Netto  2 813 126 6 013 000 11 563 000 

Tjeneste 100 Administrasjon 
Det forventes budsjettbalanse. 
  
Tjeneste 192 Vedlikehold 
Budsjettbeløpet på 3,2 mill. kroner er i hovedsak avsetning til ekstraordinært vedlikehold ved 
de videregående skolene. Noen tiltak er gjennomført, andre på planleggingsstadiet og noen 
er under arbeid. Det er overført i overkant av 3 mill. kroner i ubrukte midler fra 2018. I tillegg 
er det bevilget 0,75 mill. kroner til planlegging av en helhetlig opprustning og samlokalisering 
av undervisningstilbudene ved Møglestu/Lillesand vgs. og 0,75 mill. kroner til en mulighets-
studie for samlokalisering av avdelingene Tyholmen og Barbu ved Arendal vgs.  
 
Det forventes budsjettbalanse. 
  
Tjeneste 194 Felles utgifter og inntekter 
Utgifter til forsikringspremie for fellesdekninger (b.l.a. erstatningsansvar, underslag og 
ekstrautgifter i forbindelse med offentlige påbud), som omfatter samtlige virksomheter 
dekkes av budsjettbeløpet. 
  
Det er satt av budsjettmidler til dekning av kostnader på fylkeskommunale bygg som er 
utleid, ikke i bruk m.m. Her kan nevnes at driftsutgifter ved Skarsbru blir noe høyere enn 
budsjettert. Det har også påløpt en del ekstra kostnader i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen til ett Agder. Leieinntekter fra bygg som leies ut blir også ført her. 
Det forventes budsjettbalanse. 
  
Tjeneste 200 Ordinær undervisning 
Utgiftene som er ført her gjelder investeringsregnskapet, og vil bli overført ved årets slutt. 
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17 Fylkeskassa 

17.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

101 
 Interne 
servicefunksjoner 

   

 
Inntekt Interne 
servicefunksjoner 

-412 886 -1 060 000 -1 060 000 

 
Utgift Interne 
servicefunksjoner 

7 498 571 12 253 000 12 253 000 

 
Netto Interne 
servicefunksjoner 

7 085 685 11 193 000 11 193 000 

 Inntekt  -412 886 -1 060 000 -1 060 000 

 Utgift  7 498 897 12 253 000 12 253 000 

 Netto  7 086 011 11 193 000 11 193 000 

Det forventes budsjettbalanse. 

 

17.2 Sykefravær 

Sykefraværet er stabilt lavt. 
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18 PPT 

18.1 Økonomi og aktivitet 

Regnskap per 31.8.2019 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

   514A PPT    

211  PP-tjeneste    

 Inntekt PP-tjeneste -711 839 -48 000 -400 000 

 Utgift PP-tjeneste 6 376 951 10 108 000 10 360 000 

 Netto PP-tjeneste 5 665 112 10 060 000 9 960 000 

212 
 
Oppfølgningstjeneste 

   

 
Inntekt 
Oppfølgningstjeneste 

0 0 0 

 
Utgift 
Oppfølgningstjeneste 

0 0 0 

 
Netto 
Oppfølgningstjeneste 

0 0 0 

 Inntekt  -711 839 -48 000 -400 000 

 Utgift  6 376 951 10 108 000 10 360 000 

 Netto  5 665 112 10 060 000 9 960 000 

Det forventes budsjettbalanse. Tjenesten har for tiden ingen vakanser. 
  
PP-tjenesten har satsingsområder innen forebygging og tidlig innsats, sakkyndighetsarbeid, 
veiledning, team for psykososialt læringsmiljø og utrednings-/testkompetanse. 
Tjenesten har som mål at henviste elever skal få sakkyndig vurdering uten ugrunnet 
opphold. Kapasiteten er nå tilfredsstillende og tjenesten har ingen ventelister. Dette er også 
et resultat av at ansatte i perioder med vakanser og sykefravær har jobbet ut over ordinær 
arbeidstid. 
 
Agderprosessen og helt nødvendige prioriteringer frem mot 1.1.2020 har gått på bekostning 
av kompetanseheving og oppfølging av utviklingsarbeid i og utenfor tjenesten. Dette er 
uheldig, men har heller ikke vært mulig å unngå. 
  

18.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 2,5% 3,1% -0,6% 

Langtid 15,8% 4,8% 11% 

Sum fravær 18,3% 8% 10,4% 

PP-tjenesten har inneværende år hatt flere langtidssykemeldinger. Sykefraværet følges tett 
og tjenesten har nå en langtidssykemelding som ikke er arbeidsrelatert. Kortidsfraværet er 
fortsatt lavere enn i samme periode i fjor, noe som anses som positivt. 
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19 Internservice 

19.1 Økonomi og aktivitet 

  Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

     

101 
 Interne 
servicefunksjoner 

   

 
Inntekt Interne 
servicefunksjoner 

-11 399 799 -13 960 000 -14 897 000 

 
Utgift Interne 
servicefunksjoner 

19 121 239 28 597 000 31 729 000 

 
Netto Interne 
servicefunksjoner 

7 721 440 14 637 000 16 832 000 

I forbindelse med lovpålagte oppgaver i arkivet grunnet Agderprosessen er det avsatt 2,4 
mill. kroner i budsjettet for 2019. Pga kapasitetsproblemer hos leverandør, blir det nødvendig 
å skyve på en god del av arbeidet med å avlevere arkivmateriale og avslutte systemer til 
2020. 
  
Forøvrig er det forventet budsjettbalanse. 
  

19.2 Sykefravær 

Måleindikator Fravær hittil i år Fravær hittil i fjor Endring 

Korttid 1,8% 1,9% -0,1% 

Langtid 2,8% 16,8% -14% 

Sum fravær 4,6% 18,8% -14,1% 

Kortidsfraværet er på 1,8 %, en liten nedgang sammenlignet med i fjor. Langtidsfraværet er 
redusert til 2,8 % på rapporteringstidspunktet, og fra og med september er det ikke 
langtidsfravær. 
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20 Økonomisk oversikt - drift 

Økonomisk oversikt drift per 31.8.2019 

Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

 Aust-Agder fylkeskommune     

Brukerbetalinger  -12 427 771 -21 750 000 -21 530 000 

Andre salgs- og leieinntekter  -35 280 218 -47 011 000 -50 127 000 

Overføringer med krav til 
motytelse  

-178 637 110 -195 822 000 -205 122 000 

Rammetilskudd  -628 463 356 -905 400 000 -915 400 000 

Andre statlige overføringer  -22 223 982 -89 100 000 -92 885 000 

Andre overføringer  -32 023 617 -63 601 000 -63 724 000 

Skatt på inntekt og formue  -395 125 121 -648 700 000 -640 700 000 

Eiendomsskatt  0 0 0 

Andre direkte og indirekte skatter  0 -13 000 000 -13 000 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -1 304 181 175 -1 984 384 000 -2 002 488 000 

Lønnsutgifter  446 782 686 619 236 000 692 153 000 

Sosiale utgifter  134 750 114 179 682 000 199 052 000 

Kjøp av varer og tjenester som 
inngår i komm tjenesteprod  

214 157 842 372 781 000 431 140 000 

Kjøp av varer og tjenester som 
erstatter komm tjprod  

239 162 334 358 144 000 357 667 000 

Overføringer  139 823 490 379 654 000 459 616 000 

Avskrivninger  89 741 386 92 332 000 92 332 000 

Fordelte utgifter  -858 367 0 -1 564 000 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  1 263 559 485 2 001 829 000 2 230 396 000 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = 
B-C)  

-40 621 690 17 445 000 227 908 000 

Renteinntekter, utbytte og 
eieruttak  

-14 744 433 -13 138 000 -13 138 000 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  0 0 0 

SUM EKSTERNE 
FINANSINNTEKTER (E)  

-14 744 433 -13 138 000 -13 138 000 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter  

19 083 161 36 212 000 35 832 000 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 

Avdrag på lån  24 015 406 56 313 000 56 313 000 

Utlån  0 0 0 

SUM EKSTERNE 
FINANSUTGIFTER (F)  

43 098 567 92 525 000 92 145 000 
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Beskrivelse 
Regnskap 2019 

August 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Gjeldende 

budsjett 2019 

RESULTAT EKSTERNE 
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  

28 354 134 79 387 000 79 007 000 

Motpost avskrivninger  0 -92 332 000 -92 332 000 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -12 267 556 4 500 000 214 583 000 

Bruk av tidligere års 
regnskapsmessig mindreforbruk  

-26 610 994 0 -26 611 000 

Bruk av disposisjonsfond  -61 572 000 -37 500 000 -61 572 000 

Bruk av bundne fond  -206 646 095 -600 000 -189 801 000 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -294 829 089 -38 100 000 -277 984 000 

Overført til investeringsregnskapet  3 055 035 33 600 000 36 790 000 

Dekning av tidligere års 
merforbruk  

0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  26 610 994 0 26 611 000 

Avsetninger til bundne fond  0 0 0 

SUM AVSETNINGER (K)  29 666 029 33 600 000 63 401 000 

REGNSKAPSMESSIG MER- 
MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  

-277 430 616 0 0 

 
  



40/19 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune - 19/16274-1 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune : Rapport 2 tertial 2019 Aust-Agder Fylkeskommune

Tertialrapport 65(76) 

21 Investeringsbudsjettet 

21.1 Hovedoversikt investeringer 

Tabellen nedenfor viser investeringsprosjekter med bevilgning i vedtatt budsjett 2019. I 
tilknytning til investeringsoversikten er det gitt en statsusrapport over fremdrift og eventuelle 
kjente budsjettavvik. 

Investeringsprosjekter (beløp i hele 
1 000) 

2019 
Tidligere 
bevilget 

Til senere 
dekning 

Sum 
prosjekt 

Egenkapitalinnskudd KLP 2 100 2 100  2 100 

Ny videregående skole, Tvedestrand 150 000 289 000 161 000 600 000 

Ny fagskole og tannklinikk i Grimstad 145 000 30 000 140 200 315 200 

Asfaltering av fylkesveger med 
grusdekke 

5 000 5 000 5 000 10 000 

Fylkesveger 196 000 196 000  196 000 

Bompengeprosjekter, veg 14 000 14 000  14 000 

Sum investeringer 512 100 319 000 306 200 1 137 300 

For de fleste investeringsprosjektene er det omfattende planleggings-, godkjenning- og 
innkjøpsprosedyrer som skal gjennomføres før prosjektene iverksettes. Det vil derfor ofte 
være tidsforskyvning mellom budsjettbevilgning og regnskapsføring. 

21.2 Prosjekter med bevilgning i årets budsjett 

Egenkapitalinnskudd i KLP 
I vedtatt budsjett er det avsatt 2,1 mill. kroner til egenkapitalinnskudd i KLP. i begynnelsen 
av juni mottok en informasjon fra KLP om at egenkapitalinnskuddet ville bli redusert fra 
0,35 % av premiereserven til 0,30 % for 2019. Egenkapitalinnskuddet i KLP er 
driftsfinansiert. Reduksjonen i egenkapitalinnskuddet gir en innsparing på 254 000 kroner 
som foreslås innarbeidet både i drifts- og investeringsregnskapet for 2019. 
  
Ny videregående skole i Tvedestrand 
Fylkestinget vedtok i sak 50/2017 forprosjektet for ny videregående skole og idrettsanlegg i 
Tvedestrand. Kostnadsramme for fylkeskommunens byggeprosjekt er på 600 mill. kroner. 
Prosjektet er et samarbeid med Tvedestrand kommune, der fylkeskommunen skal bygg 
selve skolen og Tvedestrand kommune skal stå for byggingen av idrettshall, utendørs 
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg som ferdigstilles parallelt med den nye skolen. Det er 
inngått totalenteprisekontrakt med Veidekke AS, som vant konkurransen om utforming av ny 
videregående skole og idrettsanlegg. Ny fylkesveg mellom E18/Grenstøl, samt gang- og 
sykkelveg langs fv. 410 ble vedtatt i samme sak som forprosjektet. Kostnadsrammen her er 
85 mill. kroner. 
  
Anleggene skal stå ferdig til skolestart 2020 og arbeidene er godt i gang. Fylkestinget vedtok 
i sak 18/2019 gjenbruk av bygningsmassen på Holt å rive deler av bygningsmassen som det 
ikke lenger er behov for. Videre skal deler av bygningsmassen på Holt bygges om og 
opprustet. Kostnadene ved dette er på 4 610 000 kroner og skal dekkes innenfor rammen i 
byggeprosjektet. 
  
Det forventes at totalbudsjettet på 600 mill. kroner ikke overskrides. 
  
Ny fagskole og tannklinikk i Grimstad 
Begge fylkestingene i Agderfylkene gjorde vedtak i sak om En region Agder om å 



40/19 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune - 19/16274-1 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune : Rapport 2 tertial 2019 Aust-Agder Fylkeskommune

Tertialrapport 66(76) 

samlokalisere fagskolen i Grimstad. På bakgrunn av dette ble det nedsatt en bredt 
sammensatt funksjons- og romprogramkomite. 
  
Fylkestinget i Aust-Agder vedtok i sak 3/2018 "Funksjons. og romprogram og tomt for ny 
samlokalisert fagskole i Grimstad" og i sak 4/2018 "Grimstad tannklinikk - nye lokaler" 
funksjons- og romprogram, samt brutto investeringsramme som samlet er på 315,2 mill. 
kroner. Videre ble det vedtatt at forprosjektet fremlegges fylkestinget etter ferdigstillelse. 
  
På bakgrunn av vedtak i fylkesutvalgssak 18/65 «Kjøp av tomt for ny samlokalisert fagskole i 
Grimstad» ble det kjøpt en tomt på 6 mål til ny fagskole og tannklinikk i Grimstad. 
  
Fylkestinget behandlet i sak 22/2019 avklaring vedrørende ny fagskole og tannklinikk i 
Grimstad. Det fremkommer av denne saken at det i konkurransen om ny fagskole og 
tannklinikk i Grimstad kom inn tre tilbud. Av ulike årsaker er alle tilbudene i konkurransen 
avvist og konkurransen avlyst. Vurderingene som ligger til grunn for avvisningene og 
avlysningen er gjort i samråd med ekstern juridisk ekspertise. 
  
Det ble lagt opp til å invitere de tre tilbyderne fra den avlyste konkurransen til å gjennomføre 
en ny konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. Dette er det adgang til 
innenfor lov og regelverk om offentlig innkjøp. Det ville medføre forsinkelser i fremdriften. For 
at forsinkelsene ikke skulle bli for store fikk fylkesutvalget fullmakt til å godkjenne forprosjekt 
for ny fagskole og tannklinikk i Grimstad innenfor rammer gitt i fylkestingssak 3/2018 og 
4/2018. Videre ble det vedtatt at ny fagskole og tannklinikk forutsettes ferdigstilt innen 
1.8.2021. 
  
Fylkesutvalget fattet i sak 58/2019 "Ny fagskole og tannklinikk i Grimstad - godkjenning av 
forprosjekt" følgende vedtak: 

1. Forprosjektet for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad godkjennes. 
2. Samlet brutto investeringsramme for fylkeskommunens byggeprosjekt settes til 315,2 

mill. kroner. I dette beløpet ligger tomte- og byggekostnader, utgifter til inventar for 
fagskolen og kunstnerisk utsmykking. 

3. Det inngås en NS 8407 totalentreprisekontrakt med Consto AS for bygging av ny 
fagskolen og tannklinikk i Grimstad. Utomhusarealer inngår i kontrakten. 

4. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å godkjenne utløsning av opsjon for 
tannklinikklokaler med kostnad oppad begrenset til 6,5 mill. kroner dersom 
fellesnemnda vedtar å lokalisere forskning/fagutvikling og spesialisttann-
helsetjenester til Grimstad. Beløpet innarbeides i økonomiplan og budsjett for Agder 
fylkeskommune. 

  
Etter fylkesutvalgets vedtak i denne saken har en av de tre andre tilbyderne klaget på 
tildelingen og lagt inn midlertidig forføyning.  Saken ble behandlet i Aust-Agder tingrett 26. 
og 27. september. I det denne saken ferdigstilles kjenner en ikke resultatet av denne 
behandlingen. 
 

Investeringer i fylkesveg 

Store fylkesveganlegg 
  
Fv 409 Krøgenes – Tromøybrua (Arendal) 
Prosjektet omfatter bygging av ny fylkesveg 409 mellom ny rundkjøring på fv 410 ved 
Krøgenes og Tromøybrua. Revidert oppstartsmelding ble godkjent i fylkestingssak 16/2019 
med en kostnadsramme på 76,2 mill. kroner. Prosjektet er planlagt åpnet for trafikk 14. 
oktober 2019. Kostnadsøkningen i forhold til vedtatt budsjett på 8,3 mill. kroner er forutsatt 
dekket inn i 2. tertialrapport. 
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Det foreslås å omdisponere midler i budsjett for 2019 samt udisponerte investeringsmidler 
fra budsjett 2018. 

 Fv 410, Ny veg til Arendal havn, Eydehavn: 5 mill. kroner, udisponerte midler bevilget 
i 2018 

 Rv 9 Hovden gs-undergang: 2 mill. kroner, udisponerte midler bevilget i 2018 

 Fv 411 Laget – Bergendal: 1,3 mill. kroner budsjetterte midler i 2019 
  
Fullfinansiering av disse tre prosjektene vil bli drøftet i budsjett og økonomiplanbehandlingen 
for 2020 - 2023. 
  
Fv 42 Hovland-Lislevatn (Birkenes, Evje og Hornnes) 
Prosjektet omfatter bygging av to-felts veg på strekningene Hovland – Myklebostad (2,45 
km) og Myklebostad – Lislevatn (3,7 km). Oppstartmelding ble vedtatt i fylkestinget i sak 
17/62 med en kostnadsramme på 85 mill. kroner. 
  
Arbeidet startet i mai 2018 og første delstrekning Hovland – Myklebostad (2,45 km) ble 
åpnet 8. november 2018. Delstrekningen nr. 2, Gunnheim –Lislevand (1,6 km) ble åpnet 4. 
juli 2019 og resterende strekning Myklebostad – Gunnheim (2,1 km) er planlagt åpnet i løpet 
av oktober 2019. 
  
Etter at kontrakten ble inngått blitt er det bestilt tilleggsarbeid på legging av trekkerør/ 
kummer på hele strekningen etter ønske fra fylkeskommunen. Det er også vært mindre fjell i 
veilinja enn forutsatt. Det har derfor påløpt økte kostnader til sprengning av fjell i sidetak for 
å få tilstrekkelig mengde fyllmasser av sprengt stein. Totalkostnadene ligger an til å holde 
seg innenfor rammene i oppstartmeldingen. 
  
Fv 410 Grenstøl-Glastad (Tvedestrand) 
Prosjektet omfatter ny fylkesveg og gang- og sykkelveg mellom Grenstøl til Glastad, samt 
sykkelveg med fortau fra Glastad til ny videregående skole i Tvedestrand. Oppstartmelding 
ble vedtatt i fylkestinget i sak 18/23 med en kostnadsramme på 85 mill. kroner. Tvedestrand 
kommune tar kostnadene på VA-anlegget i dette prosjektet. 
  
Prosjektet er planlagt åpnet for trafikk 14. oktober 2019. Entreprenør har varslet krav om 
fristforlengelse grunnet økte mengder på bergsprenging, rensk og utskifting av myrmasser. 
  
Totalkostnadene ligger an til å holde seg innenfor rammene i oppstartmeldingen 
  
Fv 410 Ny veg til Arendal havn, Eydehavn (Arendal) 
Arendal kommune er ansvarlig for planarbeidet og prosjektledelsen. Arendal kommune har 
engasjert konsulent til utarbeidelse av ny reguleringsplan for Eydehavnsområdet mellom 
skolen, fv 410, Havna og sentrum. Fylkeskommunen v/Statens vegvesen bidrar med 
detaljert vegplan for det nye vegsystemet. 
  
Fv 410 Harebakken-Krøgenes (Arendal) 
Kommunedelplan for ny E18 vil være en premissgiver ift. hvilke tiltak som skal etableres i 
dette prosjektet. Planleggingsarbeidet har vært stilt i bero i påvente av valg av kryssløsning 
for E18. Det er bevilget 2 mill. kroner i 2019 til tiltak på Kystveien. Det vurderes å etablere 
kapasitetsreduserende tiltak for biltrafikk samtidig som fremkommeligheten for 
kollektivtrafikken opprettholdes. I samarbeid med SVV og AKT er det besluttet å etablere 
kantstopp på Kystveien. Tiltak er planlagt høsten 2019. 
  
Fv 415 Fiane-Simonstad, parsell Selåsvatn – Simonstad (Åmli) 
Det er utarbeidet en samlet reguleringsplan for de tre delparsellene Selsåvatn - Myrvang, 
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Myrvang - Foløya og Foløya – Simonstad. Reguleringsplanen ble vedtatt av Åmli kommune i 
april 2019. Kostnadsoverslaget er på rundt 200 mill. kroner for alle tre parsellene. Det vil i 
tiden framover bli arbeidet videre med kostnadsoverslag slik at man kan avklare omfang av 
1. byggetrinn. 
  
Mindre utbedringer 
Etterslep veger, tunneler, mindre utbedringer m.m 
Det er bevilget 6 mill. kroner til denne posten i årets budsjett. 1,6 mill. kroner er disponert til 
prosjekt «Fv 3596 (31) Reddalsveien, TS-tiltak (Grimstad)». 
  
Det er planlagt følgende prosjekter i 2019: 

 Fv 3582 (202) Tybakken, OV: Samarbeidsprosjekt med Arendal kommune om 
etappevis utbygging av overvannsystem. Det legges opp til at prosjektet ferdigstilles i 
2019. 

 Fv 411 Laget – Hofsdal, forarbeider for asfalt: Arbeidene startet i uke 35. 

 Fv 410 Havstadtunnelen, DAB: Tiltaket er ferdigstilt. 

 Fv 3584 (211) Vikaveien, Hisøy: Foreløpig ikke utført. 
  
Fv 411 Laget – Bergendal, utbedring (Tvedestrand) 
Prosjektet omfatter bygging av ny veg i en utstrekning på ca 450 meter ved Svinbutjenn, et 
parti der dagens veg er svært smal med krappe uoversiktlige kurver. I budsjett og 
økonomiplan 2018-2020 er det satt av 2 mill. kroner per år. Sam Eyde videregående skole 
har påtatt seg å gjennomføre prosjektet som en del av opplæringen. Statens vegvesen 
opptrer som byggherre og skolen som «entreprenør». Statens vegvesen utarbeider HMS-
plan, skolen har ansvar for sine medarbeidere/elever. Det er sannsynlig med ferdigstillelse 
våren 2021. 
  
Fv 3478 (109) Borøyveien, utbedring (Tvedestrand) 
I investeringsbudsjett 2018 ble det avsatt 2 mill. kroner til dette prosjektet. Det er gjort tiltak 
to steder på veien. For å få en god virkning av tiltaket, ble prosjektet utvidet og fullfinansieres 
gjennom midler avsatt til trafikksikkerhetstiltak. Arbeidene avsluttes høsten 2019. 
  
Fv 402 Skjerpe bru (Lillesand) 
Prosjektet omfatter bygging av ny bru for veg og gs-veg på fv 402. Det er vurdert forskjellige 
løsninger og det er valgt en løsning med ny bru som dekker behovet både for vegen og 
gang- og sykkelvegen. Dette vil gil gi et større tverrsnitt for elveløpet. 
  
Oppstartmelding for prosjektet ble vedtatt i fylkestinget, sak 19/28 med en kostnadsramme 
på 15 mill. kroner. I budsjettet er det avsatt 10 mill. kroner i 2019. De økte kostnadene 
finansieres av overskytende midler etter bompengeinnkrevingen. Prosjektet skal ferdigstilles 
høsten 2020. 
  
Fv 3728 (156) Stien bru (Froland) 
Prosjektet omfatter bygging av ny bru på fv 3728 Rislandsveien. Revidert oppstartmelding 
for prosjektet Stien bru ble behandlet av fylkestinget  i sak 19/30, med en kostnadsramme på 
11 mill. kroner. Det ligger an til at totalkostnaden vil overstige 13.mill. kroner. Fullfinansiering 
av prosjektet innarbeides i busjett for 2020. 
  
Fv 420 Vallesverdtunnelene, lys (Lillesand) 
Prosjektet omfatter utskifting av lys og kabelbruer i de tre tunnelene Bjorvika, Østre 
Vallesverd og Trøde-Bråhei på fv 420. Oppstartmelding ble vedtatt i fylkestinget, sak 18/83 
med en kostnadsramme på 10 mill. kroner. Arbeidene forventes ferdig innen 
1.desember 2019. 
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Asfaltering grusveger 
I investeringsbudsjett 2019 er det avsatt 5 mill. kroner til dette prosjektet. Følgende 
grusveger er planlagt asfaltert: 

 Fv 3676 (238) Flørnesveien i Lillesand 

 Fv 3774 (301) Abusdalsvegen i Evje og Hornnes 
  
Fv 418/3688 (76) Sunde, trygg skolevei (Gjerstad) 
Gjerstad kommune tok i bruk nytt skoleanlegget for 1. -10. klasse på Sunde. som en 
opprusting av skoleveien er det planlagt å bygge åtte kantstopp langs fv 418, Gjerstadveien, 
utbedring av fortau og gangfelt langs fv 3688 fra kryss fv 418 til Abel skole og forlengelse av 
gs-veg langs fv 418 ved Brokelandsheia. Oppstartmelding for prosjektet ble behandlet i 
fylkesutvalget, sak 19/64 med en kostnadsramme på 13 mill. kroner. Prosjektet finansieres 
av overskytende midler etter bompengeinnkrevingen. 
  
Fv 410 Blødekjærtunnelen, TSF (Arendal) 
Prosjektet omfatter nødvendige tiltak for å få tunnelen godkjent etter 
Tunnelsikkerhetsforskriften (TSF).  Oppstartmelding ble vedtatt i fylkesutvalget, sak 19/46 
med en kostnadsramme på 10 mill. kroner.  Det er planlagt ferdigstillelse innen 1. desember 
2019. Arbeidene gjennomføres med nattestenginger av tunnelen. Det vil derfor ikke bli 
nødvendig med dagstenging og omfattende trafikkreguleringer. 
  
Fv 3596 (31) Reddalsveien, TS-tiltak 
Reddal Bygdelag/Vel har satt fokus på trafikksikkerhet – «Trygg vei til Reddal, for alle». 
Grimstad kommune har satt av inntil 2 mill. kroner i budsjettet for 2019 som tilskudd til 
trafikksikkerhetstiltak på Reddalsveien. Det var forutsatt at fylkeskommunen prioriterer et 
tilsvarende beløp. 1,6 mill. kroner fra budsjettpost til utbedringstiltak er disponert til 
prosjektet. Alle arbeider forventes avsluttet i løpet av høsten 2019. 
  
Fv 3720 (152) Sagstu bru (Froland) og fv 406 Fidje bru, forsterkning 
Staten har i 2019 innført en tilskuddsordning til å utbedre flaskehalser for tømmertransporten 
på fylkesvegnettet. Av totalrammen på 25 mill. kroner ble Aust-Agder tildelt 9,3 mill. kroner til 
flg prosjekter: 
• Fv 152 Sagstu bru 5,1 mill. kroner + mva 
• Fv 406 Fidje bru 4,2 mill. kroner + mva 
Tilskuddsordningen innebærer at fylkeskommunen må bære kostnadsrisikoen i prosjektene. 
Det legges opp til arbeidene ferdigstilles i løpet av 2020. 
  
Tiltak for gående og syklende 
Sykkelregion 
I budsjett 2019 er det satt av 1 mill. kroner til dette prosjektet. I tillegg er det 3,2 mill i 
udisponerte fra tidligere års bevilgninger. 
  
Statens vegvesen skal i høst utvide parkeringen ved kollektivknutepunkt Øygardsdalen i 
Grimstad. Prosjektet gjennomføres som et riksvegprosjekt. Kostnadene blir betydelig høyere 
enn budsjettert og det er ikke midler til et sykkelanlegg. For å få et fullverdig sykkelanlegg 
ved kollektivknutepunktet nært universitetsområdet har sykkelprosjektet valgt å prioritere 0,8 
mill. kroner til anskaffelse av sykkelparkering i Øygardsdalen. 
  
Både Arendal og Grimstad kommuner har i år fått statlig tilskudd til skilting av sykkelruter. 
  
GS-inspeksjoner 
Det er bevilget 1 mill. kroner til tiltak etter gs-inspeksjoner i 2019. Det er aktuelt å få til 
ensartet oppmerking av gs-veg gjennom kryss. Fornying av asfaltdekker er også et aktuelt 
tiltak. 
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Fv 415 Ubergsmoen, gang- og sykkelvegbru (Vegårshei) 
Oppstartmelding for prosjektet ble vedtatt av fylkestinget i sak 17/61, med en 
kostnadsramme på 13 mill. kroner. Prosjektet er ferdig. Byggeregnskap vil bli lagt frem for 
politisk behandling. 
  
Fv 409 Holtet-Skudereis, gs-veg (Arendal) 
Prosjektet omfatter bygging av gang- og sykkelveg fra rundkjøringen ved Holtet, med ny bru 
over Ubekilen til Skudereis. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Arendal kommune.  
Revidert oppstartmelding ble behandlet av fylkestinget i sak 19/29, med en kostnadsramme 
på 28,8 mill. kroner. Ferdigstillelse er planlagt 1.5.2020. 
  
Fv 3824 (341)/Rv 9 Hovden, gs-undergang (Bykle) 
I budsjett 2018 ble det bevilget 2 mill. kroner som tilskudd til Bykle kommune til bygging av 
undergang under fv 3824. Framdriften er ikke avklart med kommunen. Midlene er foreslått 
omdisponert til prosjekt fv 409 Krøgenes - Tromøybrua. Delfinansiering av gs-undergang på 
Hovden vil bli drøftet i budsjett og økonomiplanbehandlingen for 2020 - 2023. 
  
Fv 405 Vatnestøm, gs-veg (Iveland) 
Prosjektet omfatter gang- og sykkelveg langs fv 405 Stasjonsveien fra kryss fv 405 
Vatnestrømveien til kryss kv Bakkane. 
  
Prosjektet har en kostnadsramme på 7 mill. kroner. Iveland kommune har fått tilsagn om et 
tilskudd på 3 mill. kroner i belønningsmidler fra ATP i Kristiansandsregionen. Iveland 
kommune fullfinansierer prosjektet. Prosjektet gjennomføres som et kommunalt-
/fylkeskommunal vegprosjekt der Statens vegvesen er byggherre. 
  
GS i sentrumsområdet Arendal 
I investeringsbudsjettet for 2019 er de resterende 6,5 mill. kroner bevilget. Disse midlene er 
fordelt til følgende prosjekt: 

 Rød asfalt på sykkelfelt: 3,44 mill. kroner 

 Blødekjær, sykkel/gange: 3,06 mill. kroner 
  
Rød asfalt: 
Forskning har vist at syklistene føler seg tryggere der sykkelfeltene er røde samtidig som 
bilistene i større grad tar hensyn til syklistene. Fylkeskommune er tildelt 4,3 mill. kroner fra 
statlig tilskuddsordning til «Økt sykkelbruk» til prosjektet. Følgende strekninger skal 
asfalteres: Fv. 420 Torsbudalen-Parkveien, Arendal, Fv. 420 Strømmen – Utnes, Arendal, 
Fv. 420 Biesletta – Vossbakke, Grimstad, Fv. 420 Grimstadtunellen-Skonnertveien, 
Grimstad. Arbeidene utføres høsten 2019. 
  
Fv 420 Blødekjær, sykkel/gange:  
Fylkeskommune fikk tildelt 2,5 mill. kroner fra statlig tilskuddsordning til «Økt sykkelbruk» til 
prosjektet. Egenandelen finansieres av budsjettmidler bevilget til «GS i sentrumsområdet 
Arendal». Tiltaket omfatter bl.a. sykkelfelt, tilretteleggingstiltak for kollektivtrafikk samt 
intensivbelysning. Arbeidene forventes avsluttet høsten 2019. 
  
Trafikksikkerhetstiltak 
Diverse TS-tiltak 
Det er bevilget 5 mill. kroner til denne posten i årets budsjett. Det er planlagt følgende tiltak i 
2019: 

 Fv 3478 (109) Borøyveien (Tvedestrand) 

 Fv 42 Kryss Haugaas, siktsprenging (Froland) 

 Fv 409 x kv Kongshavn, heve kryss (Arendal) 

 Fv 3608-3610 (37-38) Homborsundveien, fartsdemper, fartsgrense (Grimstad) 
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 Fv 3438 (1) Hopestrand – Karolina, fartsdemper, fartsgrense - utført 

 Fv 3584 (211) Strømmen – Kolbjørnsvik, fartsdemper, fartsgrense (Arendal) 

 Fv 3678 (240) Gamleveien (Helldal), fartsgrense  

 Fv 3624 (48) v/Dahlske skole, fartsdemper (Grimstad) 

 Fv 415 Nes Verk, fartsdemper (Tvedestrand) 

 Fv 411 Sagesund, fartsdemper (Tvedestrand) 

 Fv 3508 (129) Myra, fartsgrense (Arendal) 

 Fv 3518 (134) Eydehavn, fartsgrense (Arendal) 

 Fv 3498 (124) Saltrød, fartsgrense (Arendal) 

 Fv 3808 (330) Dalevegen, fartsgrense (Valle) 
  
Fv 420 Dovre, rundkjøring (Lillesand) 
Lillesand kommune ønsker å bygge ny rundkjøring på fv 420 ved Dovre. Prosjektet skal i sin 
helhet bekostes av kommunen. Det er inngått finansierings- og gjennomføringsavtale 
mellom Lillesand kommune og fylkeskommunen. Prosjekteringsarbeid pågår fortsatt. 
  
Fv 3444 (4) Vormeliveien, fortau/veglys (Risør) 
Risør kommune ønsker å bygge fortau og veglys langs fv 3444 Vormeliveien. Det er inngått 
finansieringsavtale mellom Risør kommune og fylkeskommunen. Prosjektet skal 
gjennomføres som et fylkesvegprosjekt. Arbeidene er påbegynt. 
  
Fv 3590 (214) Kirkeveien, Hisøy, breddeutvidelse 
Det er bevilget 4 mill. kroner til dette prosjektet i investeringsbudsjettet for 2019. Prosjektet 
planlegges gjennomført i samarbeid med Arendal kommune som skal rehabilitere vann- og 
avløpsanlegg i området. Arbeidene vil bli lyst ut høsten 2019. 
  
Miljøtiltak 
Støytiltak/miljø/FOU 
I budsjett 2019 er det bevilget 1 mill. kroner. Merforbruk i 2018 gjør at det for 2019 er ca 0,35 
mill. kroner til disposisjon. 
  
Kollektivtiltak 
Kollektivgruppa bestående av representanter fra AKT, fylkeskommunen og Statens 
vegvesen prioriterer kollektivtiltakene. Siden kollektivgruppa nå skal prioritere alle 
kollektivtiltak, vil bevilgningen bli samlet på ett prosjekt, «Fv. Kollektivtiltak». 
  
Det skal etableres pendelrute istedenfor ringrute i Grimstad nord. Tiltaket vil gi 
tidsbesparelser for alle busspassasjerene på hele linje 101 fra Grimstad til Eydehavn. 
Tiltaket er omfatter etablering av 10 busstopp, inklusive bussnuplass fra Bergemoen til 
Resvik. Tiltakene planlegges gjennomført i 2019. 
  
Planlegging  
Planleggingsmidler er budsjettert til generell planlegging for ATP/bypakke. Slik situasjonen 
disponeres alle planleggingsmidler samlet. Det er omlag 4,8 mill. kroner gjenstående til 
planlegging i 2019. 
  
De viktigste planprosjektene er: 

 Ny veg til Arendal havn, Eydehavn, samarbeid med kommunen – reguleringsplan. 

 Fv 415 Selåsvatn-Simonstad (Åmli), ferdig, reguleringsplan vedtatt. 

 Fv 416 Risørveien, kommunedelplan 

 Fv 3586 (212) His Allè (Arendal) i samarbeid med kommunen – 
områdereguleringsplan. 

 Fv.45 Lauvåsknuten, skredsikring. 

 Fv 414 Fjellheim-Moland (Vegårshei), gs-veg/fortau 
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 Fv 42 Blakstadheia – Blakstad bru (Froland), gs-veg. 

 Fv.410 Heftingdalen-Neskil (Arendal), forprosjekt. 

 Fv 415 Vegarheim – Selåsveien (Vegårshei). 
  
Grunnerverv 
Bevilgningen er forutsatt benyttet til eventuelle strategiske kjøp av hus/eiendom og til 
kostnader knyttet til arbeider med oppmåling og sluttoppgjør for mindre tiltak. 
 

21.3 Prosjekter med bevilgning i tidligere års budsjett 

Nedenfor gis det en kort omtale av prosjekter der bevilgningen er gitt i tidligere års 
budsjetter, og hvor prosjektene ikke er avsluttet. 
  
Opprustning av bygningsmasse i skolesektoren 
For perioden 2013-2016 er det avsatt 30 mill. kroner per år til opprustning av bygningsmasse 
i skolesektoren, tilsammen 120 mill. kroner. Det gjenstår noe arbeider knyttet til rehabilitering 
av Risør videregående skole, og det har vært forsinkelser i disse. Prosjektet er nå ferdigstilt 
og det vil bli lagt frem sluttrapport. Prosjektet er gjennomført innenfor kostnadsrammen. 
  
Driftsbygning, Tvedestrand og Åmli videregående skole avd. Holt 
Driftsbygningen ved Tvedestrand og Åmli videregående skole avd. Holt ble tatt i bruk 
oktober 2016. I tilknytning til byggingen er det lagt opp til investeringer i form av et 
pilotprosjekt for fremtidsrettede energiløsninger (Miljøpaviljongen). Byggearbeidene ble 
avsluttet etter nyttår 2018. Prøving/testing av anlegget, gassreaktor, flisfyringsanlegg og 
solcellepanel, er i full gang og pågår ennå. 
  
Totalkostnadene for miljøpaviljongen vil være på i størrelsesorden 10 mill. kroner og blir 
høyere en avsatt ramme på 8 075 000 kroner, noe som delvis skyldes tidligere ukjente 
grensesnitts kostnader i fjernundervisningsøyemed mot ny videregående skole i 
Tvedestrand. Det er avsatt nødvendig beløp i budsjettet for skoleprosjektet for å dekke inn 
disse kostnadene. Det fører til at overskridelsen vil kunne dekkes opp innenfor prosjektenes 
totalramme, ny driftsbygning, biobrenselanlegg og ny skole i Tvedestrand. 
  
Prosjektet vil bli avsluttet høsten 2019. 
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22 Regionale utviklingsprosjekter 

22.1 Regionale utviklingsprosjekter Agder 

Regionalt utviklingsprogram (RUP) viser føringer og prioriteringer av de regionale 
utviklingsmidlene fra KMD og fylkeskommunens konsesjonskraftinntekter. Fylkestinget 
vedtok i sak 75/2018 Regionale utviklingsprosjekter 2019. 
  
I det følgende gis en tilbakemelding på disponeringen av midlene per 31.8.2019. Det er 
utarbeidet felles regionale utviklingsprosjekter med Vest-Agder fylkeskommune, RUP Agder, 
og regionale utviklingsprosjekter for Aust-Agder fylkeskommune, RUP Aust-Agder. 
Målsettingen med begge program er å følge opp Regionplan Agder 2020. 
  
Hovedsatsingsområdene for RUP Agder er de samme som i Regionplan Agder 2020 som er 
vedtatt av fylkestingene i begge Agderfylkene. Nedenfor gis det oversikt over de fem 
satsingsområdene for Aust-Agder fylkeskommune innenfor RUP Agder hvor underliggende 
prosjekter er synliggjort. 
  

Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 
kroner) 

Budsjett 2019 Bevilget 2019 Rest 

0. ØKT SAMHANDLING 1 690 1 170 520 

Regionplan Agder 2020 640 640 0 

Rullering Regionplan Agder 2030 200 0 200 

Agderkonferansen 120 0 120 

Fremtidens kommuner 100 100 0 

Arendalsuka 200 200 0 

TEDx Arendal 80 80 0 

Den store pengedagen 40 0 40 

Sjømat på Sørlandet 150 150 0 

Ung i Agder 160 0 160 

1. KLIMA: Høye mål - lave utslipp 1 800 1 800 0 

Klimapartnere 400 400 0 

Invest in Agder 1 000 1 000 0 

Electric Region Agder 400 400 0 

2. DET GODE LIVET: Agder for alle 1 200 240 960 

Handlingsprogram for LIM-planen 240 240 0 

Standart for likestilt arbeidsliv 600 0 600 

Oppfølging Folkehelsestrategi 120 0 120 

Levekårssatsing 240 0 240 

3. UTDANNING: Verdiskaping bygd 
på kunnskap 

6 740 6 457 283 

Tiltak i samsvar med VINN Agder 
handlingsprogram: 

   

Forskningsregion Agder 1 200 1 200 0 
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Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 
kroner) 

Budsjett 2019 Bevilget 2019 Rest 

Internasjonal strategi - prosjekter 400 237 163 

Innoventus Sør AS 1 800 1 800 0 

GCE NODE 960 960 0 

NCE Eyde 600 600 0 

Digin 240 240 0 

Gründeruka 120 0 120 

Utvikling av NIBIO, nasjonalt 
kompetansesenter for blomstereng 

100 100 0 

Marinbiologisk master (UIA/Blå vekst) 1 100 1 100 0 

Kompetansestrategi 40 40 0 

FORNY 2020 Innoventus Sør 180 180 0 

4. KOMMUNIKASJON: De viktige 
veivalgene 

676 676 0 

Det Digitale Agder 290 290 0 

DDA-transportnett 386 386 0 

5. KULTUR: Opplevelser for livet 360 360 0 

Agders uthavner 360 360 0 

Sum RUP Agder 2017 12 466 10 703 1 763 

  
  

Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 
kroner) 

Aust-Agder 
2019 

Bevilget 2019 Rest 

LANGSIKTIGE SATSINGER RUP 
AGDER 

4 975 3 775 1 200 

Sørlandets Europakontor AS 1 135 1 135 0 

Krypsivprosjektet 120 120 0 

Vitensenteret Sørlandet 1 200 0 1 200 

Ungt entreprenørskap Agder 520 520 0 

USUS AS/Visit Sørlandet 2 000 2 000 0 

  

22.2 Regionale utviklingsprosjekter Aust-Agder 

Regionplan Agder 2020 er lagt til grunn også for regionalt utviklingsprogram Aust-Agder. 
Nedenfor gis det en oversikt over tildelingene innenfor RUP Aust-Agder. 
  

Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 
kroner) 

Budsjett 2019 Bevilget 2019 Rest 

0. ØKT SAMHANDLING 27 110 26 810 300 

Riksveg 9 10 000 10 000 0 
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Satsingsområder/tiltak (tall i 1 000 
kroner) 

Budsjett 2019 Bevilget 2019 Rest 

Setesdal regionråd 4 775 4 775 0 

Regionalt næringsfond Setesdal 500 500 0 

Regionalt næringsfond i Østregionen 1 000 1 000 0 

Regionalt næringsfond for Arendal, 
Froland og Grimstad 

1 250 1 250 0 

Regionalt næringsfond for Birkenes, 
Iveland og Lillesand 

600 600 0 

Innovasjon Norge - bedriftsrettet 
støtte 

8 000 8 000 0 

Sørlandsporten Næringshage 300 0 300 

Entreprenørskapsmobilisering/kompet
anse 

500 500 0 

Skråfoto 185 185 0 

1. KLIMA: Høye mål - lave utslipp 0 0 0 

2. DET GODE LIVET: Agder for alle 1 700 1 700 0 

Butikkutvikling i Sør 200 200 0 

Likestillingstiltak i kommunene 1 000 1 000 0 

Kyststi 500 500 0 

3. UTDANNING: Verdiskaping bygd 
på kunnskap 

1 800 1 800 0 

Trainee Sør AS og trainee i 
fylkeskommunen 

400 400 0 

Grønt Kompetansesenter 1 000 1 000 0 

4. KOMMUNIKASJON: De viktige 
veivalgene 

0 0 0 

5. KULTUR: Opplevelser for livet 1 767 1 767 0 

Stiftelsen Arkivet 500 500 0 

Olympiatoppen Sør 1 067 1 067 0 

Ungdoms VM seiling 200 200 0 

RUP Aust-Agder 32 377 32 077 300 

  

22.3 Udisponert ramme 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over bevilgninger fra udisponert ramme. Det framgår av 
oversikten at det per 31.8.2019 gjenstår om lag 2,1 mill. kroner av udisponert ramme. 
I forbindelse med tertialrapporteringen er det foretatt en gjennomgang av prosjekter og ikke-
disponerte midler. Denne gjennomgangen viser at det er 379 000 kroner som kan 
omdisponeres. De ubrukte midlene foreslås derfor overført udisponert ramme 2019. 
  

Til disposisjon Beløp 

Vedtatt budsjett, konsesjonskraftmidler 4 182 
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Tertialrapport 76(76) 

Til disposisjon Beløp 

Tidligere indratte KMD og konsesjonskraft midler 3 410 

Sum 7 592 

Tiltak (tall i 1 000 kroner) Bevilget 

Politiske saker:  

Mulighetsstudie utredning om samlokalisering Arendal VGS 600 

Tour des Fjords 460 

Tre på Agder 380 

Samarbeidsprosjekt om statlige arbeideplasser i Arendal/Aust-Agder 250 

Fra stubbe til tank - Jordøya ringvirkningsprosjekt 1 000 

Digital Innovation Hub - Ocean Technology Agder 120 

Etablering av Norwegian Smart Care Clusters avd. i Agder 2019 290 

Knut Hamsuns arb.bibl. Nørholm Grimstad 300 

  

Fullmaktssaker:  

Ungt Entreprenørskap Agder 200 

Ekstra bevilgning likestillingstiltak i kommunene 500 

Agderprosjektet 100 

Tilskudd til boken "Raet - Sørlandets nasjonalpark" engelsk utgave 100 

Tre på Agder 200 

3 day Startup 53 

Bærekraftig campingnæring i Aust-Agder 160 

Sørveiv Tech 80 

Global Outlook Norway 40 

First Lego Leauge 40 

Lokalmataktiviteter Naturligvis 2019 20 

Nettverket av næringsselskaper på Agder 120 

Arendalsuka E-helse Arrangement 50 

North Atlantic Native Sheep Conference 50 

Sum 5 113 

Rest udisp. ramme 2 479 
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side 1 
 

 

Oppfølging av fylkestingets vedtak 2019 

Sak nr Sak Vedtatt 
dato 

Status 

25/19 Prinsippavklaringer for prosjekt utslippsfri båttransport i Arendal indre havn 
 
Fylkestingets vedtak: 
 

1. I tråd med inngått intensjonsavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Arendal 
kommune gjennomføres et forprosjekt som grunnlag for anbudsprosess for universelt 
utformet og utslippsfri båttransport mellom Tyholmen, Kolbjørnsvik og Skilsø, og med 
kapasitet til å kunne frekventere Marisberg/Vindholmen, med sikte på operativ  
drift fra senest august 2022. 
 

2. Som del av forprosjektet gjennomføres en dialog med aktuelle leverandører for å avklare 
mulige løsninger på funksjons- og ytelseskrav.  
 

3. Etter en driftsperiode på 2-3 år evalueres tilbudet, og det skal vurderes om det er 
grunnlag for en videreutvikling og utvidelse av tilbudet. 
 

4. Aust-Agder fylkeskommune skal raskest mulig endre busstilbudet slik at det kan 
korrespondere med fergene på Tromøy og Hisøy. 
 

 

30.04.2019  
 
 
 
Arbeid pågår. 
Sak til fylkestinget 
i oktober. 

39/19 Rapport for 1. tertial 2019 
 
Fylkestingets vedtak: 
 

3. Fylkesutvalget får fullmakt til å behandle sak om disponering av konsesjonskrafts-
inntektene som følger av etteroppgjøret for Sira-Kvina. 

18.06.2019  
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side 2 
 

 
4. Vedtak i Aust-Agder fylkesting, sak 18/75 i økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 og 

regionale utviklingsprosjekter 2019 følges opp med følgende tillegg: 
 

a. Fra høsten 2019 settes det i gang et tilbud for ungdom mellom 16-25 år som har 
droppet ut av opplæringsløpet. I første omgang igangsettes et pilotprosjekt for 10 
ungdommer som de videregående skolene mener har behov for et praksisnært 
tilbud med tett oppfølging. Prosjektet er I samarbeid med våre 
arbeidsmarkedsbedrifter Avigo/Durapart I første omgang. Det rapporteres til 
fylkesutvalget sitt møte 5. november 2019 på framdrift i prosjektet. 

 
Det bevilges inntil 1 million til oppstart av prosjektets første år. Videre drift 
innarbeides i økonomiplan 2020/23. 

 
b. Fra høsten 2019 opprettes det en digital skolehelsetjeneste som skal jobbe for å 

fremme god psykisk helse for elever og lærlinger i videregående skole. Det er 
fortsatt viktig med helsesykepleiere tilstede på skolen hver dag, men for lærlinger, 
elever ute i praksis og andre kan det være vanskelig å få kontakt med 
helsesykepleier fordi de selv ikke er på skolen. Andre kvier seg for å ta kontakt da 
de opplever at «alle» ser at de går dit. I første omgang prøves digital 
skolehelsetjeneste ut på SnapChat ved en av våre videregående skoler. Det 
settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra pilotskolen og kommunen 
med kompetanse innen skolehelsetjeneste og IT. Ungdom skal være representert 
i gruppa. I november 2019 gis en tilbakemelding på hvordan prosjektet har 
kommet i gang.  

 
Det bevilges 350.000 til digital skolehelsetjeneste til oppstart. Videre drift 
innarbeides I økonomiplan 2020/23 

 
c. Aust-Agder fylkesting vedtok i sak 18/32 å opprette en ordning av typen 

Lindesneslosen fra skoleåret 2019/2020 som innebærer at det opprettes en stilling 
ved Kompetanse Aust-Agder. Det bes om rapport i oktober 2019 hvordan los-
tiltaket fungerer, hvor mange elever som er tilknyttet tiltaket og erfaring med 

 
 
 
 
Arbeid pågår. 
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side 3 
 

samarbeid med kommunen elevene bor i. Dette tiltaket er lansert som et av flere 
mulige tiltak i Veikart for levekår, og det bes om rapportering knyttet til metodikk 
og synergi av satsinger som kommunene ønsker å gjøre. 

 

41/19 Helhetlig og langsiktig levekårssatsing - disponering av avsatte midler 
 
Fylkestingets vedtak  
 

1. De avsatte tre millioner kroner i Aust-Agder fylkeskommunes budsjett 2019 brukes til å 
understøtte gjennomføring av en helthetlig og langsiktig levekårssatsning i Agder.  
 

2. Det forutsettes at Vest-Agder fylkeskommune avsetter fem millioner. 
 

3. Samlet skal midlene fra både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune 
disponeres på følgende måte: 
 

a) 4 mill. kroner lyses ut som tilskuddsmidler til kommuner på Agder som iverksetter 
tiltak som bidrar til å bedre levekårene. 

 
b) 1 mill. kroner lyses ut som tilskuddsmidler til kommuner på Agder som ønsker å ta 

i bruk Agderlos. 
 

c) 1 mill. kroner lyses ut som tilskuddsmidler til kommuner på Agder som ønsker å ta 
i bruk skolene som nærmiljøsenter. 

 

d) 0,5 mill. kroner lyses ut til videregående skoler som iverksetter «Åpen skole» etter 
skoletid. 

 
e) 1,5 mill. kroner avsettes til ulike pilotprosjekter. 

 
Tiltak som involverer flere kommuner og samarbeid prioriteres ved tildeling av 
tilskudd. 
 

18.06.2019  
 
 
 
Følges opp i 
samarbeid med 
Vest-Agder 
fylkeskommune. 
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side 4 
 

Det forutsettes at kommunene bidrar med 50% egenandel. 
 
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å behandle og tildele søknadene. Fylkestingene 
orienteres når tildeling er gjort. 
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side 5 
 

Oppfølging av fylkesutvalgets vedtak 2019 

Sak nr Sak Vedtatt 
dato 

Status 

70/19 Dikterstuen Nørholm – søknad om tilskudd 
 
Fylkesutvalgets vedtak  
 
1. Fylkesrådmannen tilrår at det bevilges 300 000 kroner i støtte til istandsetting, tilbakeføring og 
formidling av Knut Hamsuns arbeidsbibliotek i Dikterstuen på Nørholm i Grimstad. Beløpet 
belastes RUP Aust-Agder, udisponert ramme.  
 
2. Det er en forutsetning at prosjektet er fullfinansiert i henhold til budsjettskisse før igangsettelse 
og at Kulturdepartementet bidrar med minimum 1 million kroner.  
 
3. Det er en forutsetning at Grimstad kommune bevilger 200 000 kroner til prosjektet.  
 

3.9.2019  
 
 
Avventer vedtak i 
Grimstad kommune 

72/19 Forslag til revidering av handlingsprogrammet til Regional plan for Setesdal Vesthei, 
Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei 
 
Fylkesutvalgets vedtak  
 
Forslag til handlingsprogram 2020-2024 for Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane 
og Setesdal Austhei (Heiplanen) blir sendt på høring med høringsfrist 15. oktober 2019. 

3.9.2019  
 
Planen er sendt på 
høring 
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1 

 

Arkivsak-dok. 19/16260-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Fv. 420 Natvig 

 

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

Budsjettsrammen er på kr. 5 500 000. Prosjektet ble avsluttet oktober 2018 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 4 386 352. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt til kontrollutvalget for behandling i henhold til rutiner for behandling av byggesaker. 

Saken sendes videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte byggeregnskap og revisors uttalelse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 11.09.2019 

- Avsluttet byggeregnskap fv 420 Natvig 
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Statens vegvesen Region sør 

Vegavdeling Agder 

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 

1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 

 

Prosjektnavn: 

 

Fv 420 Natvig, fortau 

Prosjektleder: 

 

Siri T Vevstad 

Byggeleder: 

 

Paul Ridola 

Oppstart byggearbeider: 

 

Juli 2018 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 

 

Oktober 2018 

Budsjettramme: 

 

Kr 5 500 000,- 

Prosjektregnskap totalt: 

 

Kr 4 386 352,- 

Mindreforbruk 

 

Kr 1 113 648,- 

 
 

2.  POLITISKE VEDTAK 

 

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 

 

ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 

    
Fylkesutvalget 2018 18/45  
    
    

 

 

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 

 

3a.  Prosjektering: 

 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Statens vegvesen vegplanlegging  
   

 

 

3b.  Utførelse: 
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FIRMA FAG ANMERKNING 

Repstad Anlegg AS Bygg og anlegg  
   

 

3c.  Leveranser: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

   
   

 

Førsituasjon: 

På nordsiden av fv 420 var det flere boliger med enkeltavkjørsler uten langsgående anlegg for 

gående og syklende. Statens vegvesen har fått flere henvendelser fra beboere i området nord for fv 

420 med ønske om tilrettelegging for gående på nordsiden av fv 420. 

 

Planfasen: 

Prosjektet startet med å vurdere aktuelt tiltak. Det forelå en eldre reguleringsplan som viser gs-veg 

med samling av avkjørsler. Etter kontaktmøte med samtlige naboer falt valget på å anlegge fortau på 

strekningen. 

 

Byggefasen: 

Prosjektet omfattet bygging av fortau langs fv. 420 på Natvig i Arendal kommune. Lengden på 

prosjektet var i underkant av 330 m og inkluderer oppstramming av busslommen vest i prosjektet. 

Nytt fortau skulle etableres nord for fv. 420 mot private hager med en bredde på 3,0 m. 

 

29.05.2019/johnst 

Arkiv: 15/210743 – 18/97134 
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Arkivsak-dok. 19/16261-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Fv 9 Caspersensvei - AAFK 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv. 9 Caspersensvei. 

Budsjettrammen er på kr. 1 200 000. Prosjektet ble avsluttet desember 2018 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 1 271 029. 

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

 

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt til kontrollutvalget for behandling i henhold til rutiner for behandling av byggesaker. 

Saken sendes videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte byggeregnskap og revisors uttalelse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 11.09.2019 

- Avsluttet byggeregnskap Fv 9 Caspersensvei 
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Statens vegvesen Region sør 

Vegavdeling Agder 

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 

1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 

 

Prosjektnavn: 

 

Fv 9 Caspersensvei, veglys 

Prosjektleder: 

 

Siri T Vevstad 

Byggeleder: 

 

Bjarne Hillesund 

Oppstart byggearbeider: 

 

November 2018 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 

 

Desember 2018 

Budsjettramme: 

 

Kr 1 200 000,- 

Prosjektregnskap totalt: 

 

Kr 1 271 029,15 

Merforbruk 

 

Kr    71 029,15 

 
 

2.  POLITISKE VEDTAK 

 

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 

 

ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 

   Behandlet etter delegasjonsreglementet. 
    
    
    

 

 

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 

 

3a.  Prosjektering: 

 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 
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3b.  Utførelse: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Mesta as Elektro Totalentreprise 
   

 
 

3c.  Leveranser: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

   
   

 
Etter etableringen av gang- og sykkelveg langs fv 416 mellom Frydendal og Østebø, hvor det også 

er belysning, ble rundturen langs fv 416 Risørveien fra byen til Trondal og tilbake langs 

Caspersensvei en populær trim- og turvei. Det manglet imidlertid veglys på en strekning på ca 1050 

meter langs Caspersensvei fra Trondal for å få sammenhengende lys på hele rundturen.  

 

I investeringsbudsjettet for 2018 ble det bevilget 1 mill. kroner til veglys på denne strekningen, dette 

i tråd med  Handlingsprogram for fylkesveger 2017 – 2024 i Aust-Agder.  

 

Fylkestinget behandlet T2-rapporten 2018 i møte 23.10.2018, sak 18/57. Vedtaket omfatter bl.a.  

følgende: 

 

«5.  Prosjektet fv 9 Caspersens vei (Risør) gjennomføres med en kostnadsramme på 1,2 

mill. kroner. 1 mill. kroner dekkes av midler avsatt til prosjektet og resterende beløp 

dekkes av midler avsatt til diverse tiltak til myke trafikanter mv. 

Veglysanlegget ble bygget i november – desember 2018.» 

 

 

 

  

29.05.2019/johnst 

Arkiv: 17/189257 
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Arkivsak-dok. 19/16262-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Fv. 411 Møllebekken 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 411 Møllebekken. 

Budsjettrammen er på kr. 1 600 000. Prosjektet ble avsluttet August 2018 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 1 767 767. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt til kontrollutvalget for behandling i henhold til rutiner for behandling av byggesaker. 

Saken sendes videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte byggeregnskap og revisors uttalelse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse av 11.09.2019 

- Avsluttet byggeregnskap fv 411 Møllebekken 
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Statens vegvesen Region sør 

Vegavdeling Agder 

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 

1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 

 

Prosjektnavn: 

 

Fv 411 Møllebekken bru 

Prosjektleder: 

 

Tvedestrand kommune 

Byggeleder: 

 

Vegvesenets/fylkeskommunens representant: Bjarne Hillesund 

Oppstart byggearbeider: 

 

 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 

 

August 2018 

Budsjettramme: 

 

Kr 1 600 000,- 

Prosjektregnskap totalt: 

 

Kr 1 767 767,95 

Merforbruk 

 

Kr    167 767,95 

 
 

2.  POLITISKE VEDTAK 

 

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 

 

ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 

Fylkesutvalget 2018 18/23 Oppstarmelding  
    
    
    

 

 

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 

 

3a.  Prosjektering: 

 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Stærk & co AS   
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3b.  Utførelse: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Knut Haugsjå AS Bygg/anlegg  
   

 
 

3c.  Leveranser: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

   
   

 
Tvedestrand kommune gjennomførte i 2017 – 18 et bymiljøprosjekt som fikk vakre vegers pris. 

Prosjektet omfattet bl.a. åpning av nedre del av Møllebekken hvor arm av fv 411 krysser over. Før 

dette var bekken sammenhengende lukket over hele området og fylkesvegbrua var antakelig derfor 

ikke registrert i Statens vegvesen bruregister (Brutus). Fylkeskommunen v/Statens vegvesen måtte 

ta ansvar for bygging av ny bru som ikke var forutsett i handlingsprogram eller budsjett. 

Fylkesutvalget behandlet oppstartmelding for den nye brua i møtet 13.03.2018, sak 18/23.  

Prosjektet ble finansiert over investeringsbudsjett 2018 med 1 mill. kroner fra posten «Etterslep 

veger, tunneler, mindre utbedringer m.m» og 0,6 mill. kroner fra posten «Støytiltak/miljø/FOU». 

Brua ble ferdig i august 2018.  

 

 
 

22.05.2019/johnst 

Arkiv: 18/36162 
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Arkivsak-dok. 19/16263-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Fv 34 Fjære Kirke 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 34 Fjære Kirke. 

Budsjettrammen er på kr. 1 200 000. Prosjektet ble avsluttet juli 2018 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 1 305 598. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt til kontrollutvalget for behandling i henhold til rutiner for behandling av byggesaker. 

Saken sendes videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte byggeregnskap og revisors uttalelse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse av 11.09.2019 

- Avsluttet byggeregnskap fv 34 Fjære Kirke 
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Statens vegvesen Region sør 

Vegavdeling Agder 

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 

1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 

 

Prosjektnavn: 

 

Fv 34 Fjære krk. – Fjæreheia, møtelommer, veglys 

Prosjektleder: 

 

Siri T Vevstad 

Byggeleder: 

 

Bjarne Hillesund 

Oppstart byggearbeider: 

 

 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 

 

Juli 2018 

Budsjettramme: 

 

Kr 1 200 000 

Prosjektregnskap totalt: 

 

Kr 1 305 598 

Merforbruk 

 

Kr  105 598 

 
 

2.  POLITISKE VEDTAK 

 

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 

 

ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 

Fylkestinget 2017 66/17 Økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018 
Oppstartmelding for prosjektet er ikke 
forlagt til politisk behandling grunnet 
bevilgningens størrelse. 

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 
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3a.  Prosjektering: 

 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

   
   

 

3b.  Utførelse: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Mesta AS Anlegg Gjennom driftskontrakten 
   

 

3c.  Leveranser: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

BTG Veglys  
   

 
Det ble bevilget 1,2 mill. kroner til dette prosjektert i investeringsbudsjett for fylkesveg i 2018. 

 

Prosjektet omfattet i utgangspunktet lys på strekningen mellom Fjære kirke og amfiet i Fjæreheia og 

nødvendige møtelommer på strekningen. Veglysanlegget skulle ikke være et vanlig veglysanlegg, 

kun for å bedre sikten for gående etter forestillingene. Det ble valgt et lysanlegg med energi fra 

solceller. Lysanlegget ble ferdig før forestillingene startet i juli 2018. Etter avtale med 

fylkeskommunen og Kilden ble møtelommer og snuplass for buss tatt ut av prosjektet. 

 

Mesta AS har gjennomført anleggsarbeidene, rydding av skog og montering av lysmaster mm. 

Veglysanlegget ble levert av firma BTG som holder til på Birkeland. 

 

22.05.2019/johnst 

Arkiv: 17/203772 
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Arkivsak-dok. 19/16264-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Fv. 48 Lillesandsveien 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 48 Lillesandsveien. 

Budsjettrammen er på kr. 21 500 000. Prosjektet ble avsluttet april 2018 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 21 869 909. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt til kontrollutvalget for behandling i henhold til rutiner for behandling av byggesaker. 

Saken sendes videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte byggeregnskap og revisors uttalelse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse av 11.09.2019 

- Avsluttet byggeregnskap fv. 48 Lillesandsveien 
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Statens vegvesen Region sør 

Vegavdeling Agder 

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 

1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 

 

Prosjektnavn: 

 

Fv 48 Lillesandsveien, sykkelfelt/fortau 

Prosjektleder: 

 

Siri T Vevstad 

Byggeleder: 

 

Erling Laukvik 

Oppstart byggearbeider: 

 

April 2017 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 

 

Mai 2018 

Budsjettramme: 

 

Kr 21 500 000,-  

Prosjektregnskap totalt: 

 

Kr 21 869 909,16 

Merforbruk 

 

Kr      369 909,16 

 
 

2.  POLITISKE VEDTAK 

 

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 

 

ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 

Fylkestinget 2017 17/25  
    
    
    

 

 

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 

 

3a.  Prosjektering: 

 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

COWI Veg  
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3b.  Utførelse: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

PS Anlegg AS Bygg og anlegg  
   

 
 

3c.  Leveranser: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

   
   

 
Prosjektet omfatter bygging av fortau og sykkelfelt langs fv 48 Lillesandsveien fra rundkjøringen i 

kryss med Tønnevolds gate/Grooseveien til fv 420 ved Øygardsdalen.  

 

Oppstartmelding for første del av prosjektet ble behandlet i fylkesutvalgets møte 13.04.2015, sak 

37/2015. Denne delen av prosjektet omfattet fortau på nordsiden mellom Esso og Øygardsdalen, 

som ble bygget i 2015.  

 

Oppstartmelding for fullføringen av prosjektet ble behandlet i fylkestingets møte 25.04.2017, sak 

25/2017 med en samlet kostnadsramme på 21,5 mill. kroner. 

 

Samlet har prosjektet fått 9 mill. kroner fra den statlige tilskuddsordningen «økt sykkelbruk» i 2015 

til 2017. Grimstad kommune har ytt et tilskudd på 3 mill. kroner og fylkeskommunen har bevilget 

til sammen 9,5 mill. kroner inklusiv mva-kompensasjon. 

 

Byggearbeidene startet sommeren 2017 og var planlagt ferdigstilt i november, bortsett fra 

asfaltslitelag som skulle legges våren 2018. Grunnet omfattende kabelarbeider samt værforholdene 

høsten 2017, gjensto det noe arbeid utover asfaltarbeidene i 2018.  

 

Prosjektet ble offisielt åpnet i august 2018 med ordfører og fylkesordfører. 

 

29.05.19 /johnst 

Arkiv: 16/36345 
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Arkivsak-dok. 19/16265-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Fv 127 Kilsund 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 127 Kilsund. 

Budsjettrammen er på kr. 21 000 000. Prosjektet ble avsluttet August 2018 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 16 516 169. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt til kontrollutvalget for behandling i henhold til rutiner for behandling av byggesaker. 

Saken sendes videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte byggeregnskap og revisors uttalelse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse av 11.09.2019 

- Avsluttet byggeregnskap fv. 127 Kilsund 
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Statens vegvesen Region sør 

Vegavdeling Agder 

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 

1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 

 

Prosjektnavn: 

 

Fv 127 Kilsund – Vatnebu, gs-veg 

Prosjektleder: 

 

Siri T Vevstad 

Byggeleder: 

 

Paul Ridola 

Oppstart byggearbeider: 

 

Januar 2018 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 

 

August 2018 

Budsjettramme: 

 

Kr 21 000 000,- 

Prosjektregnskap totalt: 

 

Kr 16 516 169,- 

Mindreforbruk 

 

Kr  4 483 831,- 

 

2.  POLITISKE VEDTAK 

 

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 

 

ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 

Fylkestinget 2017 17/60  
    
    
    

 

 

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 

 

3a.  Prosjektering: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Vianova veg  
   

 

 

 

 

3b.  Utførelse: 
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FIRMA FAG ANMERKNING 

Brødrene Thorkildsen AS Bygg og anlegg  
   

 

3c.  Leveranser: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

   
   

 
Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg/ fortau langs fv 127 fra 

Kilsund til Vatnebu. Deler av planen, fra Kilsund til Flostad bo- og omsorgssenter var gjennomført 

av kommunen. Dette prosjektet omfatter strekningen fra bo- og omsorgssenteret til kryss fv 410 ved 

Vatnebu. 

 

I den foreliggende reguleringsplanen ligger gang- og sykkelvegen langs høyre siden av fylkesvegen, 

sett mot Vatnebu. Formannskapet i Arendal kommune fattet 29.10.2015 vedtak med ønske om å 

flytte gang- og sykkelvegen til motsatt side av fylkesvegen.  

 

I forbindelse med prosjekteringen av anlegget ble det derfor samtidig utarbeidet revidert 

reguleringsplan som ble vedtatt av bystyret i Arendal 31.08.2017. 

 
Prosjektet omfattet bygging av gang- og sykkelveg samt fortau på fv. 127 Kilsundveien, fra kryss 

ved fv. 410 Vatnebu og mot Flosta Bo- og omsorgssenter med en bredde på 3 m. Forbi Vindkoltjern 
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ble det bygget fortau. Nytt LED veilysanlegg og kabelgrøft i bakken. Lengden på prosjektet er ca. 

870 m. 

 

29.05.2019/johnst 

Arkiv: 16/107047 
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Arkivsak-dok. 19/16266-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Fv 410 Blødekjærtunnelen 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 411 Møllebekken. 

Budsjettrammen er på kr. 26 000 000. Prosjektet ble avsluttet Mars 2018 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 28 374 033. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt til kontrollutvalget for behandling i henhold til rutiner for behandling av byggesaker. 

Saken sendes videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte byggeregnskap og revisors uttalelse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse av 11.09.2019 

- Avsluttet byggeregnskap fv 410 Blødekjærtunnelen 
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Statens vegvesen Region sør 

Vegavdeling Agder 

 

AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP 
 
 

1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 

 

Prosjektnavn: 

 

Fv 410 Blødekjærtunnelen, elektro 

Prosjektleder: 

 

Trond Heia 

Byggeleder: 

 

Eivind Lund 

Oppstart byggearbeider: 

 

Januar 2018 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 

 

Mars 2018 

Budsjettramme: 

 

Kr  26 000 000,00  

Prosjektregnskap totalt: 

 

Kr 28 374 033,68 

Merforbruk 

 

Kr   2 374 033,68 

 
 

2.  POLITISKE VEDTAK 

 

Politiske vedtak vedr. finansiering og igangsetting av prosjektet: 

 

ORGAN ÅR SAK NR. ANMERKNING 

Fylkestinget 2015 15/21  
Fylkestinget 2016 16/79  
    
    

 

 

3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 

 

3a.  Prosjektering: 

 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

Norconsult Elektro Ventilasjon 
Asplan Viak  Elektro Belysning 

 

 

3b.  Utførelse: 
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FIRMA FAG ANMERKNING 

Land Elektiske AS elektro Utførelse 
   

 
 

3c.  Leveranser: 

 

FIRMA FAG ANMERKNING 

   
   

 
Blødekjærtunnelen er 922 meter lang i hovedløpet, den har planskilt kryss med av- og 

påkjøringsramper til Blødekjær. Tunnelen ble åpnet i mai 1995. 

 

Blødekjærtunnelen ble bygget etter datiden retningslinjer og krav. Etter dette er det kommet høyere 

krav til bl.a. tekniske installasjoner i tunneler, både i Statens vegvesen’s håndbøker og i 

Tunnelsikkerhetsforskriften. 

 

Oppgraderingsprosjektet ble i starten  finansiert av overførte riksvegmidler i 2010 på grunnlag av 

behov for oppgradering/utskifting av kommunikasjon, styrings- og overvåkingssystemet og 

ventilasjon. Det ble utført arbeider for 2,5 mill. kroner som ble finansiert av overførte 

riksvegmidler. 

 

Videre ble det satt av 5 mill. kroner i investeringsbudsjettet i 2015 til utskifting og oppgradering av 

ventilasjon. Oppstartmelding ble behandlet i fylkestinget 10.3.2015, sak 15/21. Gjennomføringen av 

dette tiltaket trakk noe ut i tid. Under en inspeksjon høsten 2016 ble det avdekket betydelig 

korrosjon på kabelbruer og det ble vurdert som utrygt å belaste de gamle kabelbruene med nye 

kabler til viftene. Det ble derfor anbefalt utskifting av disse og belysningen samtidig med 

ventilasjonen. Ut fra kostnadsberegninger ble det foreslått en revidert oppstartmelding som ble 

behandlet i fylkestinget 13.12.2016, sak 16/79, med en kostnadsramme på 26 mill. kroner. 

 

Arbeidene ble lyst ut og det ble inngått kontrakt med Land Elektiske AS 27.7.2017. Entreprenøren 

avdekket feil i prosjekteringen som medførte til dels mye ekstraarbeid. Et forhold av særlig 

betydning ift merkostnad var netteieres krav til etterleving av REN-blad 6004 som ble pålagt oss 

etter at kontrakt var inngått. Som følge av dette måtte strømtilførselen økes, det vil si større 

tranformatorer. Først ble det planlagt å sprenge ut et nytt trafo.rom inne i tunnellen. Til slutt ble det 

valgt å sette en strømforsyning utenfor tunnelen på Myrenesiden. Dette påført prosjektet store 

ekstrakostnader. 

 

Arbeidet var planlagt utført i løpet av en ca. 7 ukers periode med oppstart 01.09.17. På grunn av 

lang leveringstid på ventilatorer måtte byggestart utsettes. Det ble valgt ikke å starte arbeidene 

oppunder jul pga. trafikkavviklingen i julehandelen. Oppstart ble derfor satt til medio januar 2018 

og ble ferdig i midten av mars som planlagt.  

 

Statens vegvesen har i ettertid vurdert retslige skritt mot konsulent og nettselskap for eventuelt å få 

dekket noe av merkostnadene, men etter en grundig gjennomgang med juridisk bistand ble det 

konkludert med at vi vanskelig ville nå fram med kravene.  
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14.03.2019/johnst 

Arkiv: 2014031921 – 16/149278 - 18/24894 
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Arkivsak-dok. 19/16740-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Ny driftsbygning og nytt biobrenselanlegg 

på Holt 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for ny driftsbygning og nytt biobrenselanlegg på Holt. 

Budsjettrammen er på kr. 40 085 000. Prosjektet ble avsluttet oktober 2019 og viseret prosjektregnskap på 

kr. 40 085 139. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt til kontrollutvalget for behandling i henhold til rutiner for behandling av byggesaker. 

Saken sendes videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte byggeregnskap og revisors uttalelse. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 21.10.2019 

- Avsluttet byggeregnskap ny driftsbygning og nytt biobrenselanlegg på Holt 
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AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 
Bygge- og eiendomsavdelingen 
 
 
AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP - «SJEKKLISTE» FOR 
PROSJEKTLEDER 
 
 
1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 
 
Prosjektnavn: 
 

Ny driftsbygning og nytt biobrenselanlegg på Holt  
Prosjektnr. 05121501 

Prosjektleder: 
 

Kai Valthyr-Hansen 

Byggeleder: 
 

Henning Weid 

Oppstart prosjekt: 
 

Mai 2015 

Prosjektets ferdigstilling 
(år/måned): 
 

Oktober 2019 

Budsjettramme: 
 

Ny driftsbygning Holt                      
(Kr 26 000 000 + kr 3 900 000 i fylkestingsak 1/2016)  
Samlet budsjett ny driftsbygning    Kr  29 900 000 ink. mva. 
Nytt biobrenselanlegg Holt             Kr    8 075 000 ink. mva. 
Sum ramme                                   Kr  37 975 000 ink. mva. 
 
Rest ramme hentet fra prosjekt 02711401, "Ny skole i 
Tvedestrand" 
(Se 1. Tertial 2019)                          Kr    2 110 000  ink. mva. 

Prosjektregnskap totalt: 
 

Ny driftsbygning og                     
nytt biobrenselanlegg Holt             
 
Sum regnskap xLedger og 
Agresso                                       Kr  40 085 139,54 ink. mva. 
 

Udisponert: 
 

0,-. 
 

 
 
2.  POLITISKE VEDTAK 
 
2a.  Politiske vedtak vedr. igangsetting av prosjektet: 
 
ORGAN DATO/ÅR PS  ANMERKNING 
Fylkestinget 21/10-2015 57/15 Funksjons- og romprogram 
Fylkestinget 18/2-2016 1/16 Endring byggekostnader 
Fylkestinget 18/6-2019 19/39 Rapport for 1. tertial 2019 
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3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 
     Ny Driftsbygning 
 
3a.  Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Norsk landbruksrådgivning Ark, forprosjekt mm.  
Agder Consult AS Prosjektadministrasjon 

mm 
 

Stærk & Co Grunnundersøkelser mm 
mm. 

 

   
 
3b.  Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Veidekke AS Totalentreprenør  

   

   
   

 
3c.  Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 
     Nytt biobrenselanlegg 
 
3a.  Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Agder Consult AS Prosjektadministrasjon 

mm 
Leide inn 
spesialkompetanse av 
diverse konsulenter 

NIBIO Vurderinger av anlegget  
   
   

 
3b.  Utførelse: 
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FIRMA FAG ANMERKNING 
Asle Thorsen Bygg entreprise  

Veidekke AS Grunnarbeider mm.  

Brødrene Watne Rørlegger  
Fagelektro A/S Elektroarbeider  
Skreland Mekanikk Bygningsmessige deler til 

biogassanlegget 
 

 
3c.  Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Waterment AS Biogassanlegg  
ETA Norge Flisfyringsanlegg  
SUN NET AS Solcelleanlegg  
   

 
 
4.  INSTITUSJONENS VURDERING (Innhentet via fagavdeling) 
 
Ny driftsbygning og biogassanlegg 
Elever og ansatte har fått moderne lokaler hvor dyrevelferden er særdeles godt ivaretatt og 
hvor elevene lærer moderne landbruk. Ny teknologi via melkerobot, varmeveksler, 
datastyrt foring og robot som gjør rent i fjøset, gir kyr som produserer mer og bedre melk 
enn tidligere. Elevene har med dette optimale forhold for sin opplæring med eget 
opplæringsrom som skuer ut over den praktiske arenaen. Skolen opplever at 
bondeorganisasjoner, Fylkesmannen, ulike lokale bedrifter og Ideelle organisasjoner fra 
fjern og nær vil besøke fjøset, og dette gjør at elever og ansatte er stolte over fagområdet 
og at skolen blir en regional utviklingsaktør også innen det grønne skiftet. Fjøset har hatt 
besøkende som er bevegelseshemmet, og det er med stolthet at vi kan vise frem skolens 
arenaer til alle. Skolen har også hatt fokus på å bytte ut en stor andel av driftsmidlene for at 
opplæringen skal være oppdatert og moderne. 
 
Biogassanlegget har gitt flere aktører en del hodebry i oppstarten. Både med hensyn til å få 
selve teknologien til å fungere, til rørgater med møkk fra alle tre dyreslagene, til 
konstruksjonsfeil som nå er opprettet. Det er fremdeles elementer her som ikke er 
ferdigstilt. Det å lage noe som ikke er «hyllevare» gir noen utfordringer, men dette er også 
noe elevene kan lære av. Miljøpaviljongen er svært populær hos mange både internt og 
eksternt, og anlegget har hatt mye besøk. Skolen ser nå frem til at biogassanlegget 
kommer i gang for vintersesongen og er glad for at vi fikk stanset oljefyren sist vinter. 
Flisfyringsanlegget har fungert godt og det jobbes nå med å bruke eget sliptømmer som 
grunnlag til flis. Solcelleanlegget har gitt oss kunnskap om det som kommer på ny skole og 
det er berikende å ha alle disse tre energikildene tilknyttet miljøpaviljongen. 
 
Skolens elever har vurdert prosjektet rent økonomisk og samfunnsmessig. Alle elever har 
klimafokus i naturfag, naturbruk, samfunnsfag og tyskelever har skrevet om både nye skole 
og driftsbygning/biogassanlegg og vunnet språkpris for sin innsats. Det vil være naturlig og 
svært ønskelig for skolen å ha et målrettet miljøfokus med ny skole som i tillegg bygges 
som passivhus. Målet er at alle elever vil kunne bruke arenaene aktivt i flere av fagene, og 
at innovasjon og entreprenørskap vil være i fokus i østregion som nå er i god utvikling. 
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5.  ANDRE OPPLYSNINGER 
 
FT-VEDTAK 20/10-15 
Fylkestinget vedtok at det skulle bygges ny driftsbygning ved Tvedestrand og Åmli vgs. avd. 
Holt innenfor en ramme på totalt 26,0 mill. kroner. Det ble samtidig vedtatt at den nye 
driftsbygningen, så langt som det er mulig, skulle tilrettelegges for universell utforming.  
 
Plasseringen av ny driftsbygning er på tunet, ved garasjeanlegg og bussoppstillingsplass. 
Der var det plass til et nybygg av ønsket størrelse (ca. 1500 m2) som tilfredsstiller kravet om 
uteplass for økologisk sauehold. 
 
Når det gjelder eksisterende driftsbygning så vil deler av denne bli brukt for å oppfylle 
vedtaket. Kjelleren vil blant annet bli tatt i bruk som traktorgarasje/verksted i stedet for å 
bygge nytt bygg for dette. Det er medtatt en moderne melkerobot med et nedsenket areal 
med plass til lærer og tre til fire elever. Dette arealet kan brukes som melkegrav i 
undervisningsøyemed. 
 
I fylkestingssak 1/2016 «Driftsbygning Tvedestrand og Åmli vgs. avd. Holt – Endring av 
byggekostnadene» vedtok fylkestinget følgende:  
 

1. Den økonomiske rammen for bygging av ny driftsbygning ved Tvedestrand og Åmli 
vgs. avd. Holt økes med 10,6 mill. kroner til totalt 36,6 mill. kroner til universell 
utforming og fremtidsrettede energiløsninger.  
 
2. Økningen i rammen finansieres ved merverdiavgiftskompensasjon 2,1 mill. kroner, 
tilskudd til energiløsning 0,8 mill. kroner, midler avsatt til klimatiltak i egen virksomhet 
1,9 mill. kroner samt låneopptak 5,8 mill. kroner. Lånet nedbetales over 20 år.  
 
3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige 
endringer.  

 
I ovenfor nevnte sak var kostnadene til fremtidsrettede energiløsninger beregnet til 6,7 mill. 
kroner og en la til grunn at en ville kunne få tilskudd på 0,8 mill. kroner.  
 
Innovasjon Norge har gitt tilsagn på 1,9 mill. kroner i tilskudd til prosjektet som også 
inkluderer tilskudd til fremføring av varmerør til hovedbygget og STH-bygget på området. 
Dette for å tilrettelegge for en eventuell fremtidig tilkobling av disse byggene. De pristilbud en 
har mottatt på et komplett anlegg så langt overstiger det beløpet som er avsatt. 
Fylkesrådmannen foreslår derfor at det økte tilskuddet tillegges rammen til prosjektet, noe 
som innebærer en økning på 1 375 000 kroner inkl. merverdiavgiftskompensasjon. En legger 
til grunn at prosjektet, muligens med unntak av fremføring av varmerør til hovedbygget og 
STH-bygget, kan gjennomføres innenfor en ramme på 8 075 000 kroner. Skulle det ikke 
være mulig å få utført fremføringen av varmerør til hovedbygget og STH-bygget innenfor 
rammen vil støtten fra Innovasjon Norge bli noe avkortet. 
 
 
Rapport for .tertial 2019 
 
Driftsbygning, Tvedestrand og Åmli videregående skole avd. Holt  
Driftsbygningen ved Tvedestrand og Åmli videregående skole avd. Holt ble tatt i bruk oktober 
2016. I tilknytning til byggingen er det lagt opp til investeringer i form av et pilotprosjekt for 
fremtidsrettede energiløsninger (miljøpaviljongen). Byggearbeidene ble avsluttet etter nyttår 
2018. Prøving/testing av anlegget, gassreaktor, flisfyringsanlegg og solcellepanel, er i full 
gang og pågår ennå.  
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Totalkostnadene for miljøpaviljongen vil være på i størrelsesorden 10 mill. kroner og blir 
høyere en avsatt ramme på 8 075 000 kroner, noe som delvis skyldes tidligere ukjente 
grensesnitts kostnader i fjernundervisningsøyemed mot ny videregående skole i 
Tvedestrand. Det er avsatt nødvendig beløp i budsjettet for skoleprosjektet for å dekke inn 
disse kostnadene. Det fører til at overskridelsen vil kunne dekkes opp innenfor prosjektenes 
totalramme, ny driftsbygning, biobrenselanlegg og ny skole i Tvedestrand. 
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Arkivsak-dok. 19/16741-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Ombygging gamle HIA 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for ombygging gamle HIA. 

Budsjettrammen er på kr. 23 125 000. Prosjektet ble avsluttet oktober 2019 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 22 026 583. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt til kontrollutvalget for behandling i henhold til rutiner for behandling av byggesaker. 

Saken sendes videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte byggeregnskap og revisors uttalelse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 22.10.2019 

- Avsluttet byggeregnskap Ombygging gamle HIA 
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AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 
Bygge- og eiendomsavdelingen 
 
 
AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP - «SJEKKLISTE» FOR 
PROSJEKTLEDER 
 
 
1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 
 
Prosjektnavn: 
 

Ombygging gamle HIA, første og andre etasje (fagskole) og 
tredje etasje (voksenopplæring)  
Prosjektnr. 05121502 

Prosjektleder: 
 

Kai Valthyr-Hansen 

Byggeleder: 
 

Første og andre etasje: Henning Weid 
Tredje etasje: Geir Harnes, Agder Consult AS 

Oppstart prosjekt: 
 

April 2015 

Prosjektets 
ferdigstilling 
(år/måned): 
 

Oktober 2019 

Budsjettramme: 
 

Første og andre etasje                            Kr  10 125 000 ink. mva. 
. 
Tredje etasje                                            Kr  13 000 000 ink. mva. 
 
Samlet budsjett utbygging "Gamle HIA"  Kr  23 125 000 ink. mva. 
  

Prosjektregnskap totalt: 
 

Første, andre og tredje etasje 
"Gamle HIA"                                    
Regnskap xLedger og Agresso            Kr  22 026 583,04 ink. mva. 

Udisponert: 
 

Kr 1 098 416,96. 
 

 
 
2.  POLITISKE VEDTAK 
 
2a.  Politiske vedtak vedr. igangsetting av prosjektet: 
 
ORGAN DATO/ÅR PS  ANMERKNING 
Fylkestinget 09/12-2014 70/14 Kjøp av deler av gamle HIA. Avsatt midler 

til oppussing/ombygging første og andre 
etasje. 

Fylkestinget 20/10-2015 54/15 Rapport for 2. tertial 2015 
Fylkestinget 20/6-2017 17/43 Funksjon- og romprogram for tredje 

etasje, samt budsjett. 
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3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 
Første og andre etasje 
   
 
3a.  Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Agder Consult AS Brannkonsulen  
   
   
   

 
3b.  Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
GHV Montasje Bygningsentreprenør  

Brødrene Jacobsen Maler-arbeider  

TS Vedlikehold AS Branntekniske arbeider  
Caverion Norge AS Elektroarbeider Tillegg: SD-anlegg 
Ventec AS Ventilasjonsarbeider  
Einar Sundsdal AS Fjernvarme  

 
3c.  Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Agder Energi Fjernvarme  
Mange leverandører Utstyr til kjøkken, 

kantine og klasserom 
 

Metos Kjøkkeninnredning  
   

 
 
3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 
Tredje etasje 
 
3a.  Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Agder Consult AS Konsulent Prosjektlederbistand 
Rambøl Norge Konsulent Prosjektering. Ombygging 

heis 
Stærk & Co Konsulent Fradeling/samarbeids-

avtaler 
Øyvind B. Berntsen AS Konsulent Utarbeidelse av 

tilbudsgrunnlag 
ventilasjon 
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3b.  Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
GHV Montasje Bygningsentreprenør Himlingsarbeider 

MULTIFLIS Bygningsentreprenør Bygningsmessige 
arbeider 

Brødrene Jacobsen AS Maler Malerarbeider 

ABP Elektro AS Elektro/Data  
Ventec AS Ventilasjon  
Flow Bredesen AS Rørlegger  

 
3c.  Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Inventum P.M.Danielsen 
kontorutstyr AS 

Utstyr Møbler/skjermer 

Thyssenkrupp Elevator AS Heis Heis og stålsjakt 
   
   

 
 
4.ANDRE OPPLYSNINGER 
 
2. tertial 2015 
"HiA-bygget, tilpasninger m.m.  
Fylkestinget vedtok i sak 70/2014 å kjøpe Grooseveien 36/38 i Grimstad sammen med 
Grimstad misjonsmenighet (misjonskirken), Filadelfia Grimstad og Drottningborg Eiendom 
AS. Aust-Agder fylkeskommunes del av bygget skal brukes av Dahlske videregående skole. 
Det er satt av 8 mill. kroner i budsjettet for 2015 til utstyr og diverse ombyggings- og 
tilrettelegg-ingsarbeider. Bygget ble tatt i bruk ved skolestart i høst.  
Fylkestinget vedtok i sak 32/2015 ”Rapport for 1. tertial 2015” å øke rammene i 
prosjektet med 700 000 kroner for å etablere kantine i bygget.  
I forbindelse med overtakelsen av bygget har en sammen med de andre eierne sett på 
muligheten for å koble seg til fjernvarme for å gjøre driften av bygget mer miljøvennlig. 
Agder energi varme leverer fra før fjernvarme til Dahlske videregående skole. Utgiftene 
til dette har ikke vært med i de opprinnelige planene for ombyggings- og tilretteleggings-
arbeider. Tilkoblingen samt tilpasningene som må gjøres av bygningsmasse vil komme på 1 
250 000 kroner inkl. mva. Fylkesrådmannen foreslår at dette beløpet innarbeides i denne 
saken. 250 000 kroner finansieres med merverdiavgiftskompensasjon og det resterende 
beløpet på 1 mill. kroner foreslås driftsfinansiert." 
 
Samlet budsjett for opprustning av første og andre etasje ble da: 
Tidligere vedtatt budsjett                                    8,0      mill. kroner 
Ny kantine (Nettosum 0,7 mill. kroner)                 0,875  mill. kroner ink. mva  
Fjernvarme                                                          1,25   mill. kroner  
Bruttosum budsjett ombygging                            10,125 mill. kroner. 
 
I fylkestingsak 43/2017 ble budsjett for ombygging og oppgradering av tredje etasje satt til 
13 mill. kr. 
Som vedlegg ligger ved et notat som sier noe om hvilke vurderinger som ble gjort i 
anskaffelsesprosessen rundt oppgradering tredje etasje, "Gamle HIA". 
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Arkivsak-dok. 19/16742-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Sam Eyde vgs. Byggetrinn 1. 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for Sam Eyde vgs. Byggetrin 1. 

Budsjettrammen er på kr. 6 500 000. Prosjektet ble avsluttet mars 2019 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 6 321 302. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt til kontrollutvalget for behandling i henhold til rutiner for behandling av byggesaker. 

Saken sendes videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte byggeregnskap og revisors uttalelse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 21.10.2019 

- Avsluttet byggeregnskap Sam Eyde vgs. Byggetrinn 1 
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AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 
Bygge- og eiendomsavdelingen 
 
 
AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP - «SJEKKLISTE» FOR PROSJEKTLEDER 
 
 
1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 
 
Prosjektnavn: 
 

Sam Eyde vgs. Byggetrinn 1.  Tilleggsarbeider  
Prosjektnr. 05121604                

Prosjektleder: 
 

Fylkesbygningssjef Kai Valthyr-Hansen 

Byggeleder: 
 

Avdelingsleder Kjetil Bakken Rasmussen v/Sam Eyde vgs. 

Oppstart byggearbeider: 
 

Sommeren 2016 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 
 

Mars 2019 

Budsjettramme: 
 

Kr 6 500 000,- ink. mva. 

Prosjektregnskap totalt: 
 

Kr 6 321 302,- ink. mva. 

Udisponert: 
 

Kr 178 698 ink. mva.  

 
 
2.  POLITISKE VEDTAK 
 
2a.  Politiske vedtak vedr. igangsetting av prosjektet: 
 
ORGAN ÅR PS  ANMERKNING 
Fylkestinget 25/10 -16 2016 31/16 2. tertial 2016 ble det innarbeidet i 

tertialrapporten 6,5 mill. kroner til bruk for 
oppretting av feil og mangler som ble 
oppdaget etter at byggetrinn 1 var 
avsluttet. 
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3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 
 
3a.  Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten og 
skolen sin driftsleder.  

Prosjektledelse   

   
 
3b.  Utførelse: 
 
FIRMA (de største leveransene) FAG ANMERKNING 
MULTIFLIS AS 
 

Bygningsentreprenør  
 

Rammeavtale 

GHV Solavskjerming Direktekjøp 

Ventec AS. Ventilasjon/sponavsug 
mm. 

Rammeavtale 

Brødrene Jacobsen AS Utvendige maler-arbeider Rammeavtale 

ABP Elektro AS Elektro Rammeavtale  

Caverion Norge AS.  Rep av sprinkelanlegg 
mm. 

Rammeavtale 

Oras Agder AS Kjøling mm. Rammeavtale 
Holgers Oppgradering 

lakkblanderom 
Direktekjøp 

Agder Suplay Utvidelse av anlegg Direktekjøp 
 
 
 
4. ANDRE OPPLYSNINGER: 
 
Etter garantitidens utløp og ferdigstillelse av prosjektet Sam Eyde vgs. byggetrinn 1, ble det 
oppdaget en del tekniske feil og mangler ved byggene. Dette gjaldt bl.a. sprinkleranlegg, lakk-
boks, tak-lekkasjer, utvendig maling og manglende /dårlig ventilasjon og kjøling.     
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Arkivsak-dok. 19/16743-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2. 

Budsjettrammen er på kr. 183 000 000. Prosjektet ble avsluttet oktober 2019 og viser en samlet 

investeringsutgift på kr. 180 618 883. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt til kontrollutvalget for behandling i henhold til rutiner for behandling av byggesaker. 

Saken sendes videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte byggeregnskap og revisors uttalelse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 21.10.2019 

- Avsluttet byggeregnskap Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2 
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AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 
Bygge- og eiendomsavdelingen 
 
 
AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP - «SJEKKLISTE» FOR PROSJEKTLEDER 
 
 
1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 
 
Prosjektnavn: 
 

Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2  
Prosjektnr. 02721401 

Prosjektleder: 
 

Kai Valthyr-Hansen 

Byggeleder: 
 

Geir Gjeruldsen 

Oppstart prosjekt: 
 

April 2014 

Prosjektets ferdigstilling 
(år/måned): 
 

Oktober 2019 

Budsjettramme: 
 

Kr 185 000 000 ink. mva. I budsjettarbeid for 2019 ble 
budsjettrammen redusert til kr 183 000 000 ink. mva. 

Prosjektregnskap totalt: 
 

Regnskap xLedger og Agresso  kr 180 618 883 ink. mva. 
 

Udisponert: 
 

Kr 2 381 117 ink. mva  
 

 
 
2.  POLITISKE VEDTAK 
 
2a.  Politiske vedtak vedr. igangsetting av prosjektet: 
 
ORGAN DATO/ÅR PS  ANMERKNING 
Fylkestinget 21/10-2014 53/14 Funksjons- og romprogram 
Fylkestinget 20/10-2015 55/15 Bygging av byggetrinn 2 
Fylkestinget 26/04-2016 19/16 En ekstra etasje 
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3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 
 
3a.  Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Norconsult Ark, forprosjekt mm.  
Stærk & Co Reg. plan. Prosjektering 

grunnarbeid mm. 
 

Agder Consult AS Prosjektledelse og 
byggherreombud mm. 

 

   
 
3b.  Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Veidekke 
 

Bygg Totalentreprise  
 

E. Gauslå & Sønner AS. Grunnarbeider Totalentreprise 

   

Diverse leverandører til 
prøvestasjon for ELEKTRO 

Alle Kostnad kr 830 113,-. 

Diverse leverandører til 
prøvestasjon for RØR 

Alle Kostnad kr 1 210 306,-. 

   
   
 
3c.  Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Inventum P.M.Danielsen Kontorutstyr Kr 5 018 641 ink mva. av et 

utstyrsbudsjett på 9 mill. kroner 
Veidekke Diverse utstyr. Noe i 

kontrakt og noe som 
tillegg. 

 

Diverse leverandører Anlegg, transport og 
bygg-avdelingen ved 
Sam Eyde vgs. fikk 
ansvar for kjøp av 
inventar og utstyr ved 
avdelingene for 2,25 
mill. kroner. ink. mva. 

Anlegg brukte kr 1 105 564,-. 
Transport       kr       70 272,-. 
Bygg              kr   1 074164,-.         
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4.  INSTITUSJONENS VURDERING (Innhentet via fagavdeling) 
 
«Byggetrinn 2 har gitt oss muligheten til å samlokalisere all våre avdelinger og det 
aller meste av undervisningen. Dette er skolen veldig fornøyd med. Byggetrinn 2 
fikk en ekstra etasje som har gitt oss den fleksibiliteten vi hadde behov for med 
hensyn til teorirom. Bygget for øvrig gir gode muligheter til virkelighetsnær 
opplæring av elevene innenfor de programområdene som har tilhold i bygget. 
Teknisk fungerer bygget stort sett bra, men med noe utfordringer med vaskehallen. 
Vi opplever å ha en god og konstruktiv dialog med entreprenør og bygge og 
eiendomstjenesten.» 
 
 
5.  ANDRE OPPLYSNINGER 
 
 
Fylkestinget vedtok i fylkestingsak 55/2015 forprosjektet for bygging av byggetrinn 2 ved 
Sam Eyde videregående skole med et samlet brutto areal på 5.553 m2. 
 
Videre vedtok fylkestinget at brutto investeringsramme for byggeprosjektet (kostnadsramme) 
settes til 185 mill. kroner, inkludert inventar, undervisningsutstyr og kunstnerisk utsmykking. 
Byggetrinn 2 ved Sam Eyde videregående skole skal tas i bruk til praktisk og teoretisk 
undervisning til skoleåret 2018/19, senest 1.8.2018. 
 
Utbyggingen ble gjennomført som en totalentreprise. Fylkesutvalget ble gitt fullmakt til å 
inngå avtale med Arendal kommune/Arendal Eiendom KF om utbygging av offentlige 
parkeringsplasser og turløype/lysløype i området 
 
Etter forslag fra Line Vennesland på vegne av Ap vedtok fylkestinget at det forutsettes bruk 
av godkjente lærebedrifter med lærlinger hos alle involverte, samt nulltoleranse i forhold til 
sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Antall leverandører begrenses til to ledd. 
 
I fylkestingsak 19/2016 ble det vedtatt å bygge en ekstra etasje over undervisningsfløyen og 
en låsbar sykkelparkering for ansatte innenfor vedtatt budsjett på 185 mill. kroner. 
 
I budsjettarbeidet 2019 besluttet bygg og eiendomstjenesten i samarbeid med 
økonomikontoret å trekke ut 2 mill. kroner av prosjektet.  
I Investeringsbudsjettet for økonomiplan 2018-2021 fremkommer det at restbevilgningen til 
Sam Eyde videregående skole byggetrinn 2 er på 14,2 mill. kroner, fordelt med 12,2 mill. 
kroner i 2018 og 2 mill. kroner i 2019. Beløpet på 2 mill. kroner i 2019 ble ikke innarbeidet i 
økonomiplan for 2019-2022, da bevilgningene fra tidligere år var tilstrekkelig. Ut fra dette er 
rammen for Sam Eyde videregående skole byggetrinn 2 redusert fra 185 mill. kroner til 183 
mill. kroner. 
 
Etter bygging av en ekstra etasje, mezzaniner og en gangbro inn til eksisterende skole har 
nå byggetrinn 2 et samlet bruttoareal på 7 041 m2. 
 
Ansvar for innkjøp av inventar og utstyr ble lagt på de forskjellige berørte avdelinger ved 
skolen. De fikk et samlet budsjett på kr 2, 25 mill. kroner. Skolen videresendte kontrollerte 
fakturaer til bygg og eiendomstjenesten for kontering og godkjenning. 
 



51/19 Avsluttet byggeregnskap: Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2 - 19/16743-1 Avsluttet byggeregnskap: Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2 : Skjema avsluttet byggregnskap 02721401 Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2

I vedtak om byggetrinn 2 lå det også føringer for at det skulle bygges en prøvestasjon for rør 
og en for elektro. Disse hadde tidligere plassering på nå nedlagte avdeling Skarsbru i 
Froland kommune. Samlet kostnad for disse to prøvestasjonene kom på kr 2 040 419,- ink. 
mva. Rammeavtaler ble brukt i anskaffelsen. 
 
På høsten 2017 utførte revisjonen et forvaltningsrevisjonsprosjekt på innkjøp i 
Aust-Agder fylkeskommune, hvor en del leveranser i prosjektet ble gjennomgått 
og godkjent. 
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Arkivsak-dok. 19/16744-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Avsluttet byggeregnskap: Opprustning fylkeskommunale bygg 2013 

- 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for opprustning fylkeskommunale bygg 2013-2018. 

Budsjettrammen er på kr. 122 520 098. Prosjektet ble avsluttet september 2019 og viseret 

prosjektregnskap på kr. 122 336 402. 

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

 

 

Saksopplysninger: 
Saken er oversendt til kontrollutvalget for behandling i henhold til rutiner for behandling av byggesaker. 

Saken sendes videre til behandling i fylkesutvalget og fylkestinget. 

 

Det vises for øvrig til vedlagte byggeregnskap og revisors uttalelse. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader. 

 

Vedlegg:  

- Revisors uttalelse 15.10.2019 

- Avsluttet byggeregnskap opprustning fylkeskommunale bygg 2013-2018 
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AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 
Bygge- og eiendomsavdelingen 
 
 
AVSLUTTET BYGGEREGNSKAP - «SJEKKLISTE» FOR PROSJEKTLEDER 
 
 
1.  PROSJEKTOPPLYSNINGER 
 
Prosjektnavn: 
 

Opprustning fylkeskommunale bygg 2013 - 2018  
Prosjektet er fordelt på 13 underprosjekter          

Prosjektleder: 
 

Kjell Jensen / Kai Valthyr-Hansen 

Byggeleder: 
 

Tore Sørensen / Geir Gjeruldsen 

Oppstart byggearbeider: 
 

September 2013 

Prosjektets ferdigstilling (år/måned): 
 

September 2019 

Budsjettramme samlet: 
 

Kr 120 000 000,- ink. mva. 
Kr 2 520 098 i tilskudd fra Enova. 
Kr 122 520 098 i samlet budsjettramme 

Prosjektregnskap totalt: 
 

Kr 122 336 402,- ink. mva. 

Udisponert: 
 

Kr 183 696 ink. mva.  

 
 
2.  POLITISKE VEDTAK 
 
2a.  Politiske vedtak vedr. igangsetting av prosjektet: 
 
ORGAN DATO/ÅR PS  ANMERKNING 
Økonomiplaner  2013 - 2019  Se vedlegg 
Fylkestinget  21/2 - 2012 5/12 Miljøkartlegging 
Fylkestinget 18/6 - 2013 30/13 Opprustning av bygningsmassen  
Fylkestinget 25/2 - 2014 1/14 Opprustning av bygningsmassen  
2. Tertialrapport 17/6 - 2014  Opprustning av bygningsmassen 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDRE OPPLYSNINGER 
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Prosjektet "Opprustning av bygningsmassen" er et prosjekt som kom i stand etter en 
miljøkartlegging av de fylkeskommunale byggene i 2011. Kartleggingen tok 
utgangspunkt i TEK 10, der det stilles krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.  
 
I saksfremlegget (FU 5/2012 den 21/2-2012) for miljøkartlegging av den 
fylkeskommunale bygningsmasse, ble hver virksomhet vurdert opp mot disse krav og 
stipulerte kostnader ble laget. 
 
Prosjektet ble første gang lagt inn i økonomiplanen 2013-2016 og har deretter fått 
vedtak i fylkestinget og i tertialrapporter senere. Den endelige bevilgning ble samlet på 
120 mill. kroner. I tillegg er det søkt om Enovamidler i prosjektet. Dette utløste en 
støtte på 2,5 mill. kroner. I rapporten for 2. tertial 2014 omtales Enovamidlene slik: 
 

 
 
I rapporten for 1. tertial 2016 slik: 
 

 
 
Ut i fra dette har en lagt til grunn at Enovamidlene kommer i tillegg til rammen på 120 
mill. kroner. 
 
I forskjellige vedtak er det satt rammer for de forskjellige underprosjektene og disse er 
stort sett holdt, men det har hele veien vært aksept for at bygge- og eiendoms-
tjenesten kunne overføre midler fra et underprosjekt til et annet så lenge en holdt seg 
innenfor totalrammen. 
 
Tiltakene har tatt lang tid, (fra 2013 til 2019) men dette skyldes tilpassing til driften på 
den enkelte skole i anleggstiden.  
 
De siste tre årene er arbeidene stort sett utført ved Risør vgs.  
 
Prosjektet har vært vellykket og elever og ansatte har fått en helt annen hverdag med 
lyse, ventilerte og tempererte skolelokaler, selv om bygningsmassen er av eldre 
årgang.  
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Generelt er alle tiltakene utført på rammeavtaler med de forskjellige aktørene. I noen 
tilfeller der bestillingene har vært store, er det laget mini-konkurranser blant de aktuelle 
parter. I noen tilfeller er konkurransen også lagt ut på Doffin. 
På høsten 2017 utførte revisjonen et forvaltningsrevisjonsprosjekt på innkjøp i Aust-
Agder fylkeskommune, hvor mange av "opprustningsprosjektene" ble gjennomgått og 
godkjent. 
 
 
3.  OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE KONTRAKTER/FORMELLE BESTILLINGER 
 
UNDERPROSJEKT 1 
SETESDAL VGS. HORNNES.  
Prosjekt nr. 05121310 
Ny ventilasjon og etablering av nytt flisfyringsanlegg. 
Kostnad: 10,52 mill. kroner ink. mva. 
 
Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

Stærk & Co Tilstandsanalyser  
   

 
Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
KW-bygg 
 

Bygningsentreprenør  
 

 

Evje Elektroservice A/S Elektro  

Ragnar Aas AS Rørleggerarbeid  

Ventec AS Ventilasjon  
   
   

 
Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   

 
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Nytt ventilasjonsanlegg ble bygget i hovedsak for den gamle hovedbygningen.   
Flisfyringsanlegget ble tatt i bruk høsten 2015.    
 
 
UNDERPROSJEKT 2.  
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MØGLESTU VGS. (nå Lillesand vgs.) 
Prosjekt nr. 05121311 
Ny ventilasjon og etablering av energibrønner. 
Kostnad: 16,2 mill. kroner ink. mva. 
 
Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

Rejlers Energianalyser  
   

 
Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Brødrene Jacobsen AS Malerarbeider  

Caverion Norge AS Elektro  

Einar Sundsdal AS Rørleggerarbeid  

Ventec AS Ventilasjon  
Schneider Electric Integrering varmepumpe 

og styring 
 

   
 
Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   

 
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Nytt ventilasjonsanlegg i A, C og D-fløyen. 
I fbm. boring av energibrønner ble det etablert nye parkeringsarealer.     
 
 
 
UNDERPROSJEKT 3. 
ARENDAL VGS. TYHOLMEN 
Prosjekt nr. 05121312 
Ny ventilasjon. 
Kostnad: 3,2 mill. kroner ink. mva. 
 
Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
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Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

   
   

 
Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Heggland Bygg Bygningsentreprenør   

Elektro-Entreprenøren Arendal Elektro  

Ventec AS Ventilasjon  

   
 
Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   

 
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Nytt ventilasjonsanlegg i deler av gamlebygget og aula/kantine. 
 
 
UNDERPROSJEKT 4. 
MØGLESTU VGS. (nå Lillesand vgs.) 
Prosjekt nr. 05121401 
Opprustning fasader og tak. 
Kostnad: 18,9 mill. kroner ink. mva. 
 
Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

   
   

 
Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Olsenbygg Grimstad AS Bygningsentreprenør   

Brødrene Jacobsen AS Malerarbeider  

Caverion Norge AS Elektro  

Ventec AS Ventilasjon  
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Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   

 
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Nye fasader og nytt tak med etter-isolering i A, B, C og D-fløyen. 
Noe ombygging av eksisterende ventilasjon. 
 
 
UNDERPROSJEKT 5. 
SETESDAL VGS. HORNNES. 
Prosjekt nr. 05121402 
Den gamle hovedbygningen 
Rehabilitering av fasade og nye vinduer. 
Kostnad: 8,6 mill. kroner ink. mva. 
 
Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

Stærk & Co Tilstandsanalyse av 
fasaden på 
hovedbygningen 

 

   
 
Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
TS Vedlikehold AS Bygningsentreprenør   

Finn Bakkevold Malerarbeider Maling /lakking av dører 

Evje Elektroservice A/S Elektro  

   
 
Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   

 
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Rehabilitering av mur-fasaden og utskiftning av vinduer i hovedbygget. 
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UNDERPROSJEKT 6. 
RISØR VGS. 
Prosjekt nr. 05121403 
Nye fasader på D-bygget 
Kostnad: 5,3 mill. kroner ink. mva. 
 
Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

   
   

 
Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
TS Vedlikehold AS Bygningsentreprenør   

   

   

   
 
Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   

 
 
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Ny fasader på D-bygget.  
I sak 1/14 i fylkestinget ble det satt av 3 mill. kroner til fasadeutbedringer. I vedtatt 
tilleggsforslag ble det bestemt at en skulle fullfinansiere dette prosjektet slik at en ble 
ferdig med dette bygget. Endelig kostnad ble 5,3 mill. kroner.  
Dette gikk ikke utover den totale kostnadsrammen. 
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UNDERPROSJEKT 7. 
ARENDAL VGS. TYHOLMEN 
Prosjekt nr. 05121503 
Ny ventilasjon med tilhørende bygningsarbeider. 
Kostnad: 21,9 mill. kroner ink. mva. 
 
Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

Stærk & Co Vurderinger av 
takkonstruksjoner 

 

   
 
Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Heggland Bygg Bygningsentreprenør   

GHV Montasje Nye systemhimlinger  

Brødrene Jacobsen AS Maling og belegg  

Elektro-Entreprenøren Arendal Elektro  

Ventec AS Ventilasjon  

TH. Bredesen Eft. 
Rørleggerfirma AS 

Nye avløp  

 
Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   

 
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Nytt ventilasjonsanlegg i store deler av gamlebygget/mellombygget. Nye ventilasjonsrom og 
mange nye himlinger i føringsveiene for ventilasjonskanalene. 
 
 
 
 
 
 
 
UNDERPROSJEKT 8. 
ARENDAL VGS. BARBU 
Prosjekt nr. 05121504 
Ny ventilasjon med tilhørende bygningsarbeider. 
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Kostnad: 9,8 mill. kroner ink. mva. 
 
Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

   
   

 
Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Heggland Bygg Bygningsentreprenør   

GHV Montasje Nye systemhimlinger  

TS Vedlikehold AS Puss og betongarbeider  

Elektro-Entreprenøren Arendal Elektro  

Ventec AS Ny ventilasjon  

TH. Bredesen Eft. 
Rørleggerfirma AS 

Fjerne EL-kjel mm.  

 
Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   

 
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Nytt ventilasjonsanlegg i den eldste bygningsdelen. Nytt ventilasjonsrom ble laget i gammelt fyr-
rom.  Nye himlinger i føringsveiene for nye ventilasjonskanaler. 
 
 
 
UNDERPROSJEKT 9. 
RISØR VGS. D-bygget. 
Prosjekt nr. 05121601 
Fasade, lys og ventilasjonsarbeider 
Kostnad: 8,8 mill. kroner ink. mva. 
 
Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

Agder Consult AS Prosjektering ventilasjon  
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Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
GHV Montasje Nye systemhimlinger  

Bjarnes Håndtverkstjenester AS Maling av gulver  

Elektro Skagerak Elektro  

Oras AS Ny ventilasjon  

   
 
Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   

 
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Ny ventilasjon med påfølgende nye systemhimlinger. 
 
 
UNDERPROSJEKT 10. 
RISØR VGS. A-bygget. 
Prosjekt nr. 05121701 
Ventilasjonsarbeider 
Kostnad: 5,8 mill. kroner ink. mva. 
 
Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

Agder Consult AS Prosjektering ventilasjon  
   

 
Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
GHV Montasje Nye systemhimlinger  

Bjarnes Håndtverkstjenester AS Maling av gulver  

Elektro Skagerak Elektro  

Oras AS Ny ventilasjon  
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Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   

 
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Ny ventilasjon med påfølgende nye systemhimlinger. 
 
 
UNDERPROSJEKT 11. 
RISØR VGS. B-bygget. 
Prosjekt nr. 05121702 
Ventilasjonsarbeider 
Kostnad: 7,9 mill. kroner ink. mva. 
 
Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

Agder Consult AS Prosjektering ventilasjon  
   

 
Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
GHV Montasje Nye systemhimlinger  

Elektro Skagerak Elektro  

Oras AS Ny ventilasjon  

Resolve AS Nedvask, boning  

   
 
Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   

 
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Ny ventilasjon, ny belysning med påfølgende nye systemhimlinger. 
 
 
UNDERPROSJEKT 12. 
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RISØR VGS. C-bygget. 
Prosjekt nr. 05121802 
Ventilasjonsarbeider 
Kostnad: 4,7 mill. kroner ink. mva. 
 
Prosjektering: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

Agder Consult AS Prosjektering ventilasjon  
   

 
Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
GHV Montasje Nye systemhimlinger  

Elektro Skagerak Elektro  

Ventec AS Ny ventilasjon  

Resolve AS Nedvask, boning  

   
 
Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   

 
 
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Ny ventilasjon, ny belysning med påfølgende nye systemhimlinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNDERPROSJEKT 13. 
RISØR VGS. E-bygget. 
Prosjekt nr. 05121901 
Ny utvendig og innvendig belysning 
Kostnad: 0,6 mill. kroner ink. mva. 
 
Prosjektering: 
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FIRMA FAG ANMERKNING 
Aust-Agder fylkeskommune v/ 
bygg og eiendomstjenesten 

Prosjektledelse, 
tegningsgrunnlag mm. 

 

   
   

 
Utførelse: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
Elektro Skagerak Elektro  

   

   

   
 
Leveranser: 
 
FIRMA FAG ANMERKNING 
   
   
   

 
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Ny belysning utvendig og innvendig. 
 
 



52/19 Avsluttet byggeregnskap: Opprustning fylkeskommunale bygg 2013 - 2018 - 19/16744-1 Avsluttet byggeregnskap: Opprustning fylkeskommunale bygg 2013 - 2018 : Uttalelse 13 prosjekter Opprustning fylkeskommunale bygg 2013 - 2019



53/19 Orientering fra revisor 30.10.2019 - 19/00149-11 Orientering fra revisor 30.10.2019 : Orientering fra revisor 30.10.2019

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00149-11 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 30.10.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde 

seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom 

året. 
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Arkivsak-dok. 19/00150-10 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 30.10.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Innkommen post 

a. Ingen 

2. Referatsaker 

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

3. Neste møte  

 

 

 

Vedlegg:  

- Vedtak fellesnemda sak 45/19 – Sammensetning av kontrollutvalget i Agder fylkeskommune 
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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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Arkivsak-dok. 19/00151-12 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 30.10.2019 
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