Meeting Book: Agder kontrollutvalg (11.12.2019)

Agder kontrollutvalg
Date: 2019-12-11T13:00:00
Location: Thon Hotel Parken, Kristiansand
Note:
Det kalles med dette inn til møte i kontrollutvalget til Agder fylkeskommune 11.12.2019 kl. 13.00.
Møtested: Thon Hotel Parken, Kristiansand.
Forfall meldes til sekretær for utvalget på e-post: sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 85 99.
Vara møter kun etter særskilt innkalling.
Kontrollutvalgene for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune er invitert til møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/17886-1
Sander Haga Ask

Saksgang
Agder kontrollutvalg

Møtedato
11.12.2019

Godkjenning av møteinnkalling 11.12.2019
Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.
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Saksbehandler

19/17892-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Agder kontrollutvalg

11.12.2019

Presentasjon av nytt kontrollutvalg for Agder fylkeskommune 20192023
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
Agder fylkesting valgte nytt kontrollutvalg i det konstituerende fylkestinget 23.10.2019.
Det nye kontrollutvalget har deltatt på opplæringsmøte 13.11.2019/19.11.2019 i regi av sekretariatet.
Kontrollutvalget 2019-2023:
Leder:
Makvan Kasheikal (Dem)
Nestleder:
Sølvi Gjerdahl Tomassen (Sv)
Medlem:
Nils Johannes Nilsen (Ap)
Medlem:
Sigrid Tufteland (H)
Medlem :
Alf Erik Andersen (Frp)
Varamedlemmer:
For Nils Johannes Nilsen (Ap): Lars Jørgen Hauge (Ap)
For Sigrid Tufteland (H): Kristoffer Lyngvi Østerhus (H)
For Alf Erik Andersen (Frp): Jan Kløvstad (V)

Sekretariats- og revisjonstjenester
Agder fylkeskommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontrolloppgavene.
Dette er Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver og Agder
Kommunerevisjon IKS.
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Agder Kommunerevisjon IKS utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for
Agder fylkeskommune. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Monica Harsvik Smith-Tønnessen og
revisjonssjef Tor Ole Holbek er oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor.
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) forbereder og utreder sakene til
kontrollutvalget, gir løpende rådgivning, skriver saksfremstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk
tilrettelegging og oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet
bindeledd mellom utvalg og revisjonen, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. Sekretariatet
har syv ansatte og fast sekretær for kontrollutvalget i Agder fylkeskommune er Sander Haga Ask. Daglig
leder i selskapet er Line Bosnes Hegna.
Fylkesordfører og fylkesrådmann
Fylkesordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. Fylkesordfører får fast kopi av innkalling og
sakspapirer
Fylkesrådmann har møteplikt i kontrollutvalget ved innkalling, men ikke møte- og talerett.
Fylkesrådmannen vil etter behov bli invitert til kontrollutvalget og kan om ikke annet er oppgitt velge å
delegere ansvaret for å møte i kontrollutvalget til andre i administrasjonen. Kopi av innkalling og
sakspapirer sendes til fylkesrådmannen og fylkesrådmannen har rett til å uttale seg om saker i
kontrollutvalget som videre skal behandles i fylkestinget.

Samspill med ordfører, politiske utvalg og administrasjon
Utvalgsmedlemmene, revisor, utvalgssekretær, fylkesordfører og fylkesrådmann presenterer seg og har en
felles forventningsavklaring.
Hvilken dialog ønsker kontrollutvalget å ha med kommunens øverste ledelse og de andre politiske
utvalgene?

Etter presentasjonene vil utvalgssekretær gå gjennom
-

Kontroll av valgbarhet

-

Oppdatere kontaktinformasjon
Nettbrett
Innrapportering av møtegodtgjørelser og reiseregninger
Publisering av sakspapirer
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/17893-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Agder kontrollutvalg

11.12.2019

Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget er et utvalg med en særskilt stilling etter kommuneloven. Sekretariatet gir i dette
saksframlegget en forenklet oversikt over rammene for kontrollutvalgets arbeid.

Saksopplysninger:
Ordningen med kontrollutvalg ble lovfestet i 1992, da kommuneloven sist var gjennom en større
fornyelse. Bakgrunnen for at kontrollutvalgene ble opprettet var at man ville sikre
(fylkes)kommunene en egenkontroll basert på demokratiske prinsipper. Dette ble sett på som en
del av det kommunale selvstyret og skulle bidra til å redusere behovet for statlig tilsyn og kontroll.
I henhold til kommunelovens § 22-1 er det fylkestinget som har det øverste tilsynet med den
fylkeskommunale forvaltningen. Fylkestinget skal likevel velge et eget kontrollutvalg som står for
det løpende tilsynet på fylkestingets vegne. Kontrollutvalget er uavhengig av den
fylkeskommunale forvaltningen og utvalget utøver kontrollfunksjonen på vegne av fylkestinget og
er kun underlagt fylkestinget.
Kontrollutvalget skal ha tilgang til nødvendige ressurser for å fylle rollen, blant annet økonomiske
ressurser og bistand fra et uavhengig sekretariat. Kontrollutvalget bestiller revisjonstjenester fra
fylkeskommunens revisor, som står for den operative delen av kontrollarbeidet.
Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets viktigste oppgave er å føre tilsyn med fylkesrådmannen for å se til at
kommunestyrets vedtak og intensjoner følges opp, og at kommunen drives i samsvar med
lovverket. Utvalgets oppgaver er lovfestet i kommunelovens § 23-1, og i forskrift om
kontrollutvalg og revisjon. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at disse
oppgavene blir utført:
Regnskapsrevisjon, som innebærer å påse at fylkeskommunens årsregnskap blir revidert på en
betryggende måte, holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet, gi en uttale om
årsregnskapet til fylkestinget og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.
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Forvaltningsrevisjon. Dette er en form for evaluering av fylkeskommunens tjenesteproduksjon.
Kontrollutvalget utreder behovet for, planlegger og bestiller forvaltningsrevisjoner. Utvalget
rapporterer resultatene fra hver forvaltningsrevisjon til fylkestinget.
Eierskapskontroll. Dette innebærer å føre kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens
interesser i selskaper. Utvalget skal følge opp at kommunen ivaretar sine eierinteresser og at
selskapene drives på en økonomisk forsvarlig måte og i henhold til fylkestingets intensjoner.
Budsjett. Kontrollutvalget lager årlig forslag til budsjett for kontrollarbeidet i fylkeskommunen.
Valg av revisjonsordning og valg av revisor. Det er svært sjelden denne saken er til behandling i
kontrollutvalget, men i slike tilfeller gir utvalgets innstilling til fylkestinget om valg av
revisjonsordning, eventuelt også om valg av revisor. I forbindelse med valg av revisor for den nye
fylkeskommunen ble Agder Kommunerevisjon IKS valgt som revisor for den nye
fylkeskommunen.
Kontrollutvalgets rettigheter og plikter
Generelt
Kontrollutvalget setter sin egen dagsorden og bestemmer selv hvilke undersøkelser det ønsker å
iverksette. Eksempler på saker som behandles fra tid til annen er henvendelser fra innbyggere, rapporter
fra statlige tilsyn, eller saker med utgangspunkt i oppslag i media.
Utvalget kan fremme saker for behandling i fylkestinget og fremmer i den forbindelse forslag til vedtak.
Utvalget har ikke instruksjonsmyndighet overfor administrasjonen, men kan be om å få tilslutning til
pålegg til administrasjonen fra fylkestinget.
Leder av kontrollutvalget har møte- og talerett i fylkestinget når saker fra kontrollutvalget skal behandles.
Leder kan overlate til andre medlemmer å utøve denne retten på sine vegne. Det er viktig at denne retten
benyttes, og at fylkesordfører gir kontrollutvalgsmedlemmene egen taletid, slik at utvalget kan informere
om aktuelle saker i forbindelse med fylkestingets behandling. Spesielt gjelder dette behandlingen av
årsregnskap og rapporter fra forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Når kontrollutvalgsleder får
mulighet til å presentere sakene for fylkestinget, får fylkestinget et bedre grunnlag for behandling av
sakene. Presentasjon av sakene vil også bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, og til å sette
fylkestinget bedre i stand til å forstå og bruke kontrollutvalget aktivt som sitt kontrollorgan.
Innsynsrett
Kontrollutvalget kan be om enhver opplysning eller tilgang til ethvert dokument i fylkeskommunen,
uavhengig av bestemmelser om taushetsplikt og eventuelt bestemmelser om unntak fra offentlighet. Som
en følge av bestemmelsene om innsynsrett i kommuneloven kan kontrollutvalgets medlemmer få innsyn i
fullstendige sakspapirer og protokoller fra politiske utvalg, inkludert saker som er unntatt offentlighet.
Kontrollutvalgets medlemmer kan få innsyn i taushetsbelagte dokumenter på forespørsel. Denne retten
ligger til kontrollutvalget som kollegium, ikke til det enkelte medlem.
Innsynsretten omfatter også informasjon i selskaper som direkte eller indirekte er heleid av
fylkeskommunen selv, eller som eies sammen med andre kommuner/fylkeskommuner.
Taushetsplikt
Den vide innsynsretten gir kontrollutvalget omfattende innsyn, samtidig har utvalget et ansvar for ikke å
misbruke innsynsretten eller opplysningene som innhentes. Medlemmer i kontrollutvalget er underlagt
forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at medlemmene har
trådt ut av kontrollutvalget.
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Det er en vanlig misforståelse at folkevalgte kan pålegges taushetsplikt for alle typer opplysninger som
kommer fram i lukkede møter, dette er ikke riktig. Det er kun de deler av informasjonen som er unntatt
offentlighet som utvalget har taushetsplikt om.
Habilitet
Medlemmene i politiske organ skal be om å få vurdert egen habilitet dersom organet behandler saker der
de selv eller noen av deres nærmeste har interesser, eller er part, dette gjelder også kontrollutvalgets
medlemmer. Medlemmene bør henvende seg til sekretariatet dersom de er i tvil om egen habilitet for å få
en vurdering av spørsmålet og sikre at vara innkalles ved behov. Det utvalget som avgjør habiliteten til
medlemmene sine.
Aktuelle diskusjonstema:
Mediekontakt
Ønsker kontrollutvalget å ha en aktiv rolle overfor media og innbyggere? Hvilken praksis skal i så fall
utvalget legge seg på? Hvem uttaler seg på vegne av utvalget til media?
Saker og møter
Har utvalget ønsker angående sekretariatets saksframstilling eller hvordan møtene avholdes? I hvor stor
grad ønsker kontrollutvalget å legge møter utenfor fylkeshuset? Møteplanen behandles i egen sak,
utvalget kan legge sine møter til fylkeskommunens virksomheter eller til selskaper der fylkeskommunen
har eierinteresser.
Opplæringsbehov
Kontrollutvalget vil i de kommende møtene få informasjon om arbeidsoppgavene, blant annet vil
medlemmene høre mer om forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon.
Utvalgsmedlemmene kan diskutere om opplæringsbehovet bør dekkes på andre måter, for eksempel
studietur, egne kursopplegg og deltakelse på konferanser.
Erfaringsoverføring fra tidligere kontrollutvalg
Kontrollutvalget i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune inviteres for å dele råd og erfaringer fra
forrige periode med kontrollutvalget for Agder fylkeskommune.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalgets medlemmer å sette seg inn i kontrollutvalgsboken. Boka
inneholder gode råd om hvordan utvalget kan jobbe og hva medlemmene kan forvente.
Kontrollutvalgsboka finner en her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/17963-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Agder kontrollutvalg

11.12.2019

Orienteringen om sammenslåingsprossen av nye Agder
fylkeskommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Bakgrunn for saken:
Fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder vedtok 13. og 14. desember 2016 å søke Stortinget om
sammenslåing av de to fylkeskommunene med virkning fra 01.01.2020.
Fylkestingene ga en arbeidsgruppe («forhandlingsutvalget») bestående av fylkesordfører,
fylkesvaraordfører og opposisjonsleder i de to fylkeskommunene, mandat til å forhandle med den andre
fylkeskommunen om å etablere en ny region Agder. Forhandlingsutvalget la 03.10.2016 frem utredningen
«En ny region Agder?» som redegjorde for forhold knyttet til bl. a. regionens tjenestetilbud, økonomi,
politiske system og administrative forhold. Flertallet i begge fylkestingene vedtok 14.12.2016 å søke
Stortinget om sammenslåing av fylkeskommunene basert på avtalen fra utredningen «En ny region
Agder?». I avtalen ligger det bl. a. at Arendal skal bygges opp som hovedsete for regional stat, med så
mange statlige etater og tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder. Det regionale folkevalgte nivå legges til
Kristiansand.
På et felles fylkestingmøte 02.06.2017 ble det vedtatt av den nye regionen får navnet Agder
fylkeskommune, at det nye fylkestinget skal ha 49 medlemmer og at den nye fylkeskommunen skal styres
etter formannskapsmodellen. I tillegg ble 11 representanter fra Aust-Agder og 11 representanter fra VestAgder oppnevnt til fellesnemda, som skal samordne og forberede sammenslåingen frem til det nye
fylkestinget ble konstituert høsten 2019. Det første fylkestinget for Agder fylkeskommune ble konstituert
23.10.2019.

Saksopplysninger:
En sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner er en ren politisk beslutning som kontrollutvalget
ikke skal ha noen mening om. Det er midlertidig en rekke oppgaver i sammenslåingsprosessen som skal
ivaretas, og her har kontrollutvalget en rolle. Kontrollutvalgene har blant annet innstilt på valg av
kontrollutvalgssekretariat og valg av revisor for den nye fylkeskommunen. Kontrollutvalgene for AustAgder og Vest Agder fylkeskommune har gjennom de siste årene flere ganger blitt orientert av
prosjektleder om fremdriften i sammenslåingsprosessen. Den nye fylkeskommunen er fra nyttår for fullt i
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gang og det er nyttig for kontrollutvalget i Agder fylkeskommune å bli kjent med prosessen, status og
hvilke utfordringer prosessen har hatt. Fylkestinget har det overordnede ansvaret for egenkontrollen i
fylkeskommunen og egenkontrollen kan overordnet deles inn i fylkesrådmannens ansvar for
internkontroll og kontrollutvalgets ansvar for å følge opp fylkesrådmannens utførelse av politiske vedtak
og gjennomføre forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Det er derfor viktig at kontrollutvalget er
orientert om status i arbeidet med sammenslåingen og hvilke utfordringer som venter fremover, Det er
også viktig at kontrollutvalget er kjent med fylkesrådmannens internkontroll og at egne kontroller er
koordinert med internkontrollen. Kontrollutvalget har også et spesielt ansvar for å kontrollere utøvelsen
av eierstyringen og eierskapsoppfølgingen til fylkeskommunen. Det er derfor viktig at kontrollutvalget er
orientert om eierskap og eierstyringen og hvilke prinsipper som ligger til grunn for denne. Vedlagt følger
derfor sak i fylkesutvalget 04.12.2019 om prinsipper for eierstyring i Agder fylkeskommune.
Prosjektleder Tine Sundtoft har blitt invitert til kontrollutvalget for å orientere om
sammenslåingsprosessen og status i arbeidet. Hun er videre bedt om å orientere om organiseringen av den
nye fylkeskommunen, internkontroll, eierskap og eierstyring, hva som eventuelt ikke er på plass og
utfordringer som kommer fremover.

Vedlegg:
- Saksfremlegg fylkesutvalget sak 2/19 – Prinsipper for eierstyring i Agder fylkeskommune
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00015-13
Steinar Knutsen

Utvalg
Fylkesutvalget
Fylkestinget

Møtedato
04.12.2019
18.12.2019

Prinsipper for eierstyring i Agder fylkeskommune
Prosjektleders forslag til vedtak
1. Selskaper der fylkeskommunen har eierinteresser eller er deltaker i skal aktivt bidra til
oppfyllelse av Regionplan 2030s hovedmål: Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og
økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.
2. Virksomheten skal arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar, herunder etiske og
miljømessige forhold.
3. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut
fra det enkelte selskaps egenart. Styremedlemmer oppnevnt av fylkeskommunen skal som
hovedregel ikke oppnevnes i kraft av verv som politiker eller ansatt i fylkeskommunen.
4. Det skal være åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskapsutøvelse og selskapets
virksomhet. Dette innebærer bl.a. løpende arkivering av dokumenter tilknyttet selskapet i
fylkeskommunens arkiver.
5. Eierstyring skal foregå på generalforsamling og i representantskap.
6. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal herunder ivareta
en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.
7. Etiske og forretningsmessige prinsipper og praksis i selskaper som fylkeskommunen har
eierinteresser i, skal være forenlig med fylkeskommunens egne prinsipper og praksis.
8. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets formål og situasjon.
9. Eiere skal likebehandles.
10. Lønns- og incentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapet og
fremstår som rimelige.

Vedlegg

Dokumentnr.: 19/00015-13
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Sammendrag
I denne saken foreslår fylkesrådmannen generelle prinsipper som skal ligge til grunn for Agder
fylkeskommunes eierstyring.
Saksframlegget innleder med å sette fokus på begrunnelsen for fylkeskommunens eierskap.
Saken belyser også valg av selskapsform og rammer for eierstyring. Videre klargjøres
styremedlemmers rolle og hva som bør ligge til grunn for valg av styremedlemmer.

Saksopplysninger
I sak 7/2019 behandlet fellesnemda sak om eierskap i Agder fylkeskommune. Saken ga en
oversikt over selskaper den nye fylkeskommunen er involvert i, samt en plan for videre håndtering
av formelle endringer som følge av fylkessammenslåingen. Det ble også meldt om at prosjektleder
ville komme tilbake med en egen sak omkring prinsipper for eierskap i Agder fylkeskommune ved
et senere tidspunkt, hvilket denne saken skal svare ut.
I kommunelovens § 26-1 fremgår det at minst én gang i valgperioden skal utarbeides en
eierskapsmelding som skal vedtas av fylkestinget. Eierskapsmeldingen skal inneholde fylkeskommunens prinsipper for eierstyring. I tillegg skal den inneholde en oversikt over selskaper,
fylkeskommunale foretak og andre selskaper fylkeskommunen har eierinteresser i, samt fylkeskommunens formål med sine eierinteresser i tilsvarende virksomheter. Fylkesrådmannen vil
komme tilbake med slik eierskapsmelding i 2020. I tillegg vil det utformes eierskapsstrategi for
utvalgte selskaper.

Begrunnelsen for eierskap
Et grunnleggende spørsmål er hvorfor det offentlige skal eie eller opprette virksomheter utenfor sin
direkte kontroll.
Fylkeskommunen opptrer på vegne av befolkningen og utgangspunktet for offentlige eierskap er at
det skal ivareta interessene til befolkningen, som er de faktiske eierne. Dette innebærer at det ikke
skal ligge noen egeninteresse for fylkeskommunen selv ved å eie et selskap.
Ved å opprette en egen virksomhet utenfor en tradisjonell etatsmodell vil fylkeskommunen få mer
indirekte styring av virksomheten og mer ansvar vil legges over på ledelsen av virksomheten. I
tilfeller der flere offentlige aktører eier virksomheten sammen, vil styringen av selskapet også bli
avhengig av de andre eierne i større eller mindre grad. Fylkeskommunen mister dermed kontrollen
over virksomheten i varierende grad.
Det kan stilles spørsmål om hvorfor fylkeskommunen vil delegere beslutningskompetanse når
dette kan føre til en interessekonflikt mellom fylkeskommunen og ledelsen av selskapet og mellom
fylkeskommunen og andre eiere. Svaret på dette er at fordelen må være større enn ulempen. Før
fylkeskommunen oppretter eller erverver en ny virksomhet bør den ha vurdert hva den ønsker å
oppnå ved å ha en egen virksomhet fremfor en mer tradisjonell etatsorganisering.
Grunnlaget og behovet for eierskapet kan endres over tid. Å ha et bevisst forhold til eierskapet i
underliggende selskaper er derfor en kontinuerlig prosess.

Dokumentnr.: 19/00015-13

side 2 av 6

3/19 Orienteringen om sammenslåingsprossen av nye Agder fylkeskommune - 19/17963-1 Orienteringen om sammenslåingsprossen av nye Agder fylkeskommune : Sak fylkesutvalget- Prinsipper for eierstyring i Agder fylkeskommune

Valg av selskapsform og rammer for eierstyring
Valg av selskapsform
De områder som overlates til et selskap eller samarbeid å drive er svært forskjellige når det gjelder
hvilket forhold disse har overfor fylkets innbyggere. I noen tilfeller vil det være lovmessige
begrensninger for hvilken organisasjonsform man kan benytte. Det er heller ikke alle
organisasjoner som passer like godt til alle formål.
For fylkeskommuner finnes en rekke aktuelle organisasjonsformer ved utskilling av virksomhet,
blant annet aksjeselskap (AS), interkommunale selskaper (IKS) og kommunale foretak (KF), i
tillegg til ulike former til interkommunale samarbeid jf. ny kommunelov kap. 17-21.
Fylkeskommunen er dessuten en vesentlig bidragsyter til stiftelser selv om disse formelt er
selveiende institusjoner som dermed ikke er gjenstand for eierstyring fra fylkeskommunen.
Fylkeskommunen står fritt til selv å velge selskapsform, så lenge ikke lov eller forskrifter for
området setter begrensninger.
Bakgrunnen for at fylkeskommunen velger å etablere eller å delta i foretak eller selskaper vil
variere, og kan være unikt begrunnet i hvert enkelt tilfelle. Formålet med slik organisering kan for
eksempel være mulighetene for forretningsmessig drift, regionalpolitiske hensyn eller hensynet til å
bygge større fagmiljøer. Ønske om økonomisk avkastning er sjelden utslagsgivende for valg av
organisering.
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, eierstyringsbehov,
markedsforhold og konkurranseregelverket, herunder regelverket om offentlig støtte. KS anbefaler
følgende utgangspunkt for vurdering og valg av selskapsform:
«Skal selskapet ta risiko og operere i et marked bør det etableres et aksjeselskap. Der
selskapet skal yte tjenester til eierne i egenregi for flere kommuner kan interkommunale
selskap være en hensiktsmessig form. Der en enkeltkommune skal drive en virksomhet i
egenregi, kan kommunalt foretak (KF) være en hensiktsmessig form. Stiftelser bør ikke
brukes for virksomhet som krever eierstyring.»
Ved vurdering og valg av selskapsform bør man legge vekt på blant annet:

•
•
•
•
•
•
•
•

Behovet for – og muligheten til – politisk styring og kontroll.
Økonomiske forhold, ansvar og risiko.
Ikke-økonomiske forhold, ansvar og risiko (f.eks. knyttet til tjenestetilbud).
Forholdet til lover og forskrifter.
Forholdet til overordnede fylkeskommunale planer og strategier.
Fleksibilitet med hensyn til flere eiere.
Delegering av myndighet.
Tidshorisont og størrelse på eierskapet

Forutsetninger for god eierstyring
Formell og direkte eierstyring kan bare utøves gjennom generalforsamling og representantskap.
For øvrig kan også styring og påvirkning utøves i flere sammenhenger:
• Styre
• Vedtekter
• Aksjonæravtale
• Eierstrategi
• Tildelingsbrev
• Eiermøter
• Valgkomité
Viktige forutsetninger for god eierstyring er:
• God informasjon til folkevalgte organer
Dokumentnr.: 19/00015-13

side 3 av 6

3/19 Orienteringen om sammenslåingsprossen av nye Agder fylkeskommune - 19/17963-1 Orienteringen om sammenslåingsprossen av nye Agder fylkeskommune : Sak fylkesutvalget- Prinsipper for eierstyring i Agder fylkeskommune

•
•
•
•
•
•

En tydelig eierpolitikk
Klart formulerte vedtekter og selskapsavtaler
Tydelig formål for selskapet
Rolleavklaring og rolleforståelse
Styresammensetning
Rutiner for tilsyn og kontroll

Ulike selskapsformer og rammer for eierstyring
Aksjeselskap (AS)
Bestemmelsene om aksjeselskap er regulert i aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44. Selskapet er eget
rettssubjekt og kan ha en eller flere deltakere. Generalforsamlingen er selskapets øverste
myndighet. Eiermyndigheten i et aksjeselskap må utøves gjennom generalforsamlingen.
Dette betyr at aksjonærer som hovedregel ikke kan intervenere i selskapet uten at dette skjer i
form av en beslutning fra generalforsamlingen. I generalforsamlingen kan eierne gjennom
generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder av
selskapet. Det er generalforsamlingen som velger styret. Fylkestinget eller det organ som har fått
myndighet til det, kan gi sine representanter instruks om stemmegivning på generalforsamlingen
Interkommunale selskaper (IKS)
Regulert i lov av 29. januar 1999 nr. 6. Et interkommunalt selskap er eget rettssubjekt, som både
rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene/-fylkeskommunene. Det skal opprettes en
skriftlig selskapsavtale. Selskapsavtalen fastsetter selskapets formål, deltakers innskuddsplikt og
plikt til å foreta andre ytelser ovenfor selskapet.
Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er
selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og
andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.
Representantskapsmedlemmene representerer sine respektive kommuner og fylkeskommuner i
selskapsforholdet. Vedkommende fylkeskommune har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i
representantskapet. Dette innebærer at flertallet i fylkestinget eller det organ som har fått
myndighet til det, kan gi sine representanter instruks om stemmegivning i representantskapet.
Representantskapet har generell instruks- og omgjøringsmyndighet ovenfor styret.
Et interkommunalt selskap skal ha et styre som står ansvarlig for forvaltningen av selskapet.
Kommunalt foretak (KF)
Fylkeskommunale foretak reguleres i kommunelovens kapittel 11. Foretaket er ikke et eget juridisk
rettssubjekt, men del av kommunen. Kommunen er part i alle avtaler og
hefter for foretakets forpliktelser.
Foretaket ledes av et styre, som velges av kommunestyret eller fylkestinget. Styret har myndighet
til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet.
Fylkesrådmannen har ikke instruksjonsrett overfor foretakets daglige leder, men kan likevel
instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til fylkestinget har
behandlet saken.
Stiftelse
Fylkeskommunen kan opprette stiftelser. Dette reguleres i lov om stiftelser (stiftelsesloven) av 15.
juni 2001 nr. 59. En stiftelse er et selvstendig rettssubjekt og har ingen eiere. Stiftelsens øverste
organ er styret. Som stifter av en stiftelse kan fylkeskommunen verken utøve styring over
stiftelsens virksomhet eller gjøre krav på utbytte, eller løse opp stiftelsen.
Stiftelse er bare en hensiktsmessig organisasjonsform der det er ønske om å gjøre virksomheten
helt uavhengig av fylkeskommunen.
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Prinsipper for eierstyring i Agder fylkeskommune
1. Selskaper der fylkeskommunen har eierinteresser eller er deltaker i skal aktivt bidra til
oppfyllelse av Regionplan 2030s hovedmål: Å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og
økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.
2. Virksomheten skal arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar, herunder etiske og
miljømessige forhold.
3. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut
fra det enkelte selskaps egenart. Styremedlemmer oppnevnt av fylkeskommunen skal som
hovedregel ikke oppnevnes i kraft av verv som politiker eller ansatt i fylkeskommunen.
4. Det skal være åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskapsutøvelse og selskapets
virksomhet. Dette innebærer bl.a. løpende arkivering av dokumenter tilknyttet selskapet i
fylkeskommunens arkiver.
5. Eierstyring skal foregå på generalforsamling og i representantskap.
6. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal herunder ivareta
en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.
7. Etiske og forretningsmessige prinsipper og praksis i selskaper som fylkeskommunen har
eierinteresser i, skal være forenlig med fylkeskommunens egne prinsipper og praksis.
8. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets formål og situasjon.
9. Eiere skal likebehandles.
10. Lønns- og incentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapet og
fremstår som rimelige.

Valg av styremedlemmer og deres rolle – Agder fylkeskommune
Generelt om styret og styreverv
Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet, dette skjer gjennom kontroll og
rådgivning. Styrets skal kontrollere selskapet, for å sikre at eiernes interesser blir ivaretatt. Når det
gjelder rådgivning, er styrets oppgave å tilføre kompetanse som ikke er i ledelsen for å sikre at
selskapet har best mulig kompetansegrunnlag for å ta sine beslutninger.
Styreverv i selskaper er personlig. De enkelte styremedlemmer representerer dermed ikke
fylkeskommunen, de politiske partiene eller andre interesser, men skal ivareta selskapets
interesser innenfor rammene som er gitt. Generelt bør man ved sammensetning av styrer ta
hensyn til kompetanse innen for eksempel juss, økonomi, marked/bransje og offentlig forvaltning.
Dette innebærer at politikere eller ansatte i administrasjonen ikke skal velges som
styremedlemmer kun i kraft av verv eller ansettelsesforhold. De må også inneha den nødvendige
kompetansen, særlig når det gjelder selskaper som driver forretningsmessig virksomhet.
Viktige personlige egenskaper er bl.a. høy integritet og etisk bevissthet, evne til å stille kritiske
spørsmål og til å finne løsninger. Politiske representanter med medlemskap i styrer som
fylkeskommunen har eierinteresser i, kan i henhold til forvaltningslovens bestemmelser være
inhabile ved politiske saker som angår selskapet.
Styret er ansvarlig for å utarbeide klare mål og strategier for selskapet innenfor rammen av
vedtektene.
Dokumentnr.: 19/00015-13

side 5 av 6

3/19 Orienteringen om sammenslåingsprossen av nye Agder fylkeskommune - 19/17963-1 Orienteringen om sammenslåingsprossen av nye Agder fylkeskommune : Sak fylkesutvalget- Prinsipper for eierstyring i Agder fylkeskommune

Valg av styremedlemmer
Styremedlemmer som utpekes av fylkeskommunen, kan bare utnevnes til styremedlemmer hvis de
har den nødvendige kompetanse. Styreverv må ikke brukes for politiske eller personlige formål.
Fylkeskommunen kan velge eksterne styremedlemmer med særskilt kompetanse ut fra
virksomhetens formål, hvis det anses som det mest hensiktsmessige.
Ved valg av styremedlemmer fra administrasjonen i fylkeskommunen eller blant de folkevalgte kan
det i visse situasjoner oppstå inhabilitet etter forvaltningsloven ved politisk behandling av saker
vedrørende virksomheten. Habilitet må vurderes i hvert enkelt tilfelle ved valg av styremedlem.
Uklarhet om habilitet kan bidra til å svekke både virksomhetens og fylkeskommunens omdømme.
I enkelte selskaper og samarbeider kan ulike eiere og deltagere ha ulik praksis med hensyn til om
styremedlemmene oppnevnes politisk eller administrativt. Fylkesrådmannen anbefaler en
pragmatisk tilnærming til hvem som best representerer fylkeskommunen i slike sammenhenger, og
foreslår at styrerepresentasjonen i det enkelte tilfellet diskuteres mellom fylkesrådmannen og
fylkesutvalget.
Skillet mellom folkevalgte og administrasjonen klargjøres av kommuneloven. Det er derfor naturlig
at det som utgangspunkt velges politikere til alle organer som utøver politikk, mens
fylkesrådmannen oppnevner styremedlemmer der det er tale om administrativ oppfølging av
politiske vedtak, eller rent administrative oppgaver. Det samme prinsippet bør legges til grunn også
når man finner det hensiktsmessig å løse oppgavene i interkommunale samarbeider.
I alle styrer som Agder fylkeskommune oppnevner styrerepresentanter til, bør det tilstrebes
balansert representasjon av begge kjønn.
Styremedlemmer som utpekes av fylkeskommunen skal registrere seg i KS sitt styrevervregister.

Konklusjon
Fylkesrådmannen foreslår at fylkestinget slutter seg til de aktuelle prinsippene for Agder
fylkeskommunes eierstyring.

Kristiansand, 23. november 2019
Tine Sundtoft
prosjektleder
Lise Solgaad
påtroppende direktør
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/17960-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Agder kontrollutvalg

11.12.2019

Orientering om forslag til budsjett for Agder fylkeskommune 2020
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Saksopplysninger:
Fylkeskommunens budsjett skal ikke behandles av kontrollutvalget og utvalget skal ikke være opptatt av
de politiske prioriteringer i budsjettet. Kontrollutvalget leverer bare sitt eget forslag til budsjett for
kontrollutvalgets aktiviteter. På dette området har utvalget selvstendig innstillingsrett, dvs. det
budsjettforslaget som kontrollutvalget har vedtatt, skal gå uendret til fylkestinget.
Det er likevel av stor betydning for kontrollutvalget å få informasjon om fylkeskommunens
budsjettsituasjon for året og årene som kommer. Fylkesrådmannens forslag til budsjett er en kilde til
informasjon om fylkesrådmannens vurderinger for driften det kommende året og hvilke utfordringer
fylkeskommunen står foran. Fylkesrådmannens vurderinger kan også påvirke utvalgets behandling av
egne saker og prioritering av f. eks. forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kontrollutvalget har også et ansvar
for å påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak. Som et ledd i å påse dette blir utvalget gjennom året orientert om budsjettet,
tertialrapporter og regnskapet.
Fylkesrådmannen er invitert til kontrollutvalget for å gi en overordnet orientering om budsjettforslaget for
2020 og hvilke utfordringer kommunen står foran.
Følgende er direkte hentet fra saksfremlegget til fylkesrådmannens forslag til budsjett i fylkesutvalget:
Økonomiplan og budsjett
Ved utarbeidelsen av økonomiplan og budsjett har en i stor grad lagt de to gamle fylkeskommunenes
økonomiplaner og budsjett til grunn. Vedtak fattet av de to fylkeskommunene i 2019 er også i hovedsak
fulgt opp.
Økonomiplanen viser at det må gjøres strenge prioriteringer i årene fremover, da lånegjelden er sterkt
økende. Det er gjort betydelige investeringer de siste ti årene, både i skolebygg og fylkesvei i begge de to
tidligere fylkeskommunene. Dette gir store utslag i utgiftene til renter og avdrag, som i løpet av
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planperioden øker med 55 mill. kroner fra 2020 til 2023. Årlige utgifter til renter og avdrag vil i 2023
utgjøre 300 mill. kroner.
Prosjektleders forslag innebærer at det i 2020 blir etablert et «Prosjekt Innsparing», der målet er reduserte
utgifter med 50 mill. kroner per år fra og med 2021. Dette sammen med en strategi om at ledige midler til
enhver tid bør avsettes til disposisjonsfond, må til dersom en skal ha en bærekraftig økonomi i årene
fremover. Videre vil en i løpet av 2020 utarbeide en skolebruksplan 2030 som skal gi føringer for
investeringer i skolebygg i årene fremover. Det må i denne planen gjøres strenge prioriteringer. Også for
investeringer i fylkesvei vil en i løpet av 2020 utarbeide nytt handlingsprogram med strenge
prioriteringer. Alt dette er nødvendig for at en skal få en økonomi som er bærekraftig over tid.
Finansielle måltall
Ny kommunelov stiller krav til at fylkestinget skal ta i bruk finansielle måltall for å sikre bevissthet og
åpenhet om fylkeskommunens reelle økonomiske situasjon. Det er vektlagt at målet for de nye
bestemmelsene er å oppnå en langsiktig og god økonomiforvaltning. Dokumentnr.: 19/00015-18 side 5 av
6. Det er derfor i kommunelovens § 14-1 innført en ny og generell plikt til å forvalte økonomien slik at
den økonomiske handleevnen ivaretas over tid. De økonomiske handlingsreglene skal være langsiktige
mål for hvordan fylkeskommunens økonomi skal utvikle seg. Prosjektleder foreslår at en legger følgende
måltall til grunn:
• Netto driftsresultat, 4 %
• Disposisjonsfond, 5 %
• Gjeldsgrad 60 %

Vedlegg:
- Saksfremlegg fylkesutvalget sak 1/19 – Agder fylkeskommune økonomiplan 2020-2023
- Prosjektleders budsjettforslag Agder fylkeskommune 2020 (Skilt ut som eget vedlegg grunnet
størrelsen)
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00015-18
Steinar Knutsen

Utvalg
Fylkesutvalget
Fylkestinget
Administrasjonsutvalget

Møtedato
04.12.2019
18.12.2019
04.12.2019

Agder fylkeskommunes økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020
Prosjektleders forslag til vedtak
1. Fylkestinget vedtar økonomiplan 2020-2023 slik det fremgår av vedlagte dokument.
2. Fylkestinget vedtar budsjett 2020 med bevilgningene til de ulike
virksomheter/ansvarsområdene med tilhørende aktivitetsforutsetninger slik det fremgår
av vedlagte dokument.
3. Fylkestinget vedtar å ta opp lån på i alt 437 550 000 kroner. Lånet avdras over 30 år.
Fylkesrådmannen får fullmakt til å undertegne lånedokumentene og avtale
rentebetingelser.
4. Renteinntektene tilhørende fonds tilbakeføres ikke respektive fonds i 2020.
5. Ved utskriving av fylkesskatten for 2020 legges til grunn den maksimale skatteøren som
vedtas av Stortinget i statsbudsjettet.
6. Fylkestinget slutter seg til prosjektleders forslag til finansielle måltall.
7. Premieavviket amortiseres over ett år. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta
regnskapsføringen. Det gis en orientering om premieavviket i årsrapport 2020.
8. Prosjektleder får fullmakt til å gjøre endringer i dokumentet slik at vedtatt økonomiplan
og budsjett blir mer leservennlig enn prosjektleders forslag.
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Vedlegg
Saksutskrift sak 33-19 - Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Agder Fylkeskommune AAFK
Saksutskrift sak 30_19 - Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Agder Fylkeskommune VAF
19-14582-2 Budsjett inntektssiden 2020 - AA revisjon IKS 1263127_1_1
19-14582-3 Agder Kommunerevisjon IKS delbudsjett 2020 - Agder fylkeskommune
1257880_1_1
Pedagogisk psykologisk tjeneste
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Sammendrag
Prosjektleder fremmer i denne saken forslag til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020
for Agder fylkeskommune. Forslaget baserer seg på regjeringens forslag til statsbudsjett
for 2020. Videre er forslaget basert på en videreføring av de to tidligere
fylkeskommunenes økonomiplaner og vedtak gjort i de to fylkestingene gjennom 2019.
Regionplan Agder 2030s hovedmål om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og
økonomisk bærekraftig region i 2030, et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår, er
lagt til grunn. Dette innebærer å:
•
•
•
•

bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode,
samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå,
jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en
langsiktig og helhetlig levekårssatsing,
redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030, utnytte
mulighetene som digitalisering gir.

Prosjektleder har i budsjettforslaget vektlagt økonomiske rammer som kan understøtte
oppfølgingen av målene i Regionplan Agder 2030.
Saksopplysninger
Kommunelovens kapittel 14 gir føringer for fylkeskommunens økonomiforvaltning og
fastslår at fylkestinget selv skal vedta økonomiplanen og årsbudsjettet.
Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale
og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen skal inneholde minst de fire neste
budsjettår og skal omfatte hele fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt
over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.
Videre skal det for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført
opp.
Årsbudsjettet skal omfatte hele fylkeskommunens virksomhet og skal være realistisk. Det
skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som fylkeskommunen kan forvente i
budsjettåret. Årsbudsjettet er bindende for fylkestinget og underordnete organer.
Vurderinger
Statsbudsjettet for 2020
Prosjektleders forslag til økonomiplan og budsjett bygger på regjeringens forslag til
statsbudsjett for 2020. Forslaget til statsbudsjett gir ingen økning i fylkeskommunenes
inntekter for 2020.
Fra 2020 innføres nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Agder fylkeskommune er den
fylkeskommunen som kommer dårligst ut av omleggingen, med en reduksjon i inntektene
på 142,3 mill. kroner sammenlignet med det dagens to fylkeskommuner mottar. Det legges
imidlertid inn en kompensasjonsordning der 121 mill. kroner tilføres, slik at den samlede
mindreinntekten utgjør 21,3 mill. kroner. Nytt inntektssystem innføres over fire år, og
virkningen for 2020 er en reduksjon på om lag 5,4 mill. kroner.
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Etter at statsbudsjettet ble fremlagt er det lagt frem en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet
for 2020 som følge av overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til
fylkeskommunene. Av denne proposisjonen fremkommer det at Agder fylkeskommune vil
motta 89 228 000 kroner i ekstra rammetilskudd som følge av overføringen. Det
fremkommer av tilleggsproposisjonen at midlene er fordelt særskilt mellom
fylkeskommunene ut fra ressursbruken til oppgaver knyttet til forvaltning, drift og
vedlikehold under sams vegadministrasjon i den enkelte fylkeskommune i 2018.
Prosjektleder har ved utarbeidelsen av budsjettet for 2020 lagt til grunn at alle kostnader
knyttet til overtakelsen av oppgavene til sams vegadministrasjon dekkes av økningen i
rammetilskuddet. Deler av utgiftene til sams vegadministrasjon dekkes allerede i dag av
de to fylkeskommunene via investeringsbudsjettet. Ved utarbeidelsen av budsjettet for
2020 har en ikke skilt mellom ansatte som i dag dekkes over investeringsbudsjettet og
andre ansatte som begynner i Agder fylkeskommune fra 1.1.2020. En har derfor lagt til
grunn en høyere overføring enn det som fremkommer av tilleggsproposisjonen til
statsbudsjettet. Det har også vært vanskelig å få oversikt over alle utgifter knyttet til
overføringen.
Prosjektleder vil tidlig i 2020 foreta en gjennomgang av alle forhold rundt dette og vil
komme tilbake til det når gjennomgangen er foretatt.
Økonomiplan og budsjett
Ved utarbeidelsen av økonomiplan og budsjett har en i stor grad lagt de to gamle
fylkeskommunenes økonomiplaner og budsjett til grunn. Vedtak fattet av de to
fylkeskommunene i 2019 er også i hovedsak fulgt opp.
Økonomiplanen viser at det må gjøres strenge prioriteringer i årene fremover, da
lånegjelden er sterkt økende. Det er gjort betydelige investeringer de siste ti årene, både i
skolebygg og fylkesvei i begge de to tidligere fylkeskommunene. Dette gir store utslag i
utgiftene til renter og avdrag, som i løpet av planperioden øker med 55 mill. kroner fra
2020 til 2023. Årlige utgifter til renter og avdrag vil i 2023 utgjøre 300 mill. kroner.
Prosjektleders forslag innebærer at det i 2020 blir etablert et «Prosjekt Innsparing», der
målet er reduserte utgifter med 50 mill. kroner per år fra og med 2021. Dette sammen med
en strategi om at ledige midler til enhver tid bør avsettes til disposisjonsfond, må til dersom
en skal ha en bærekraftig økonomi i årene fremover. Videre vil en i løpet av 2020
utarbeide en skolebruksplan 2030 som skal gi føringer for investeringer i skolebygg i årene
fremover. Det må i denne planen gjøres strenge prioriteringer. Også for investeringer i
fylkesvei vil en i løpet av 2020 utarbeide nytt handlingsprogram med strenge prioriteringer.
Alt dette er nødvendig for at en skal få en økonomi som er bærekraftig over tid.
Dokumentet
Det har vært arbeidet med budsjett- og økonomiplandokumentet helt frem til få dager før
presentasjonen. Dette gjør at dokumentet nok ikke fremstår så leservennlig som en skulle
ønske. Prosjektleder foreslår derfor at en får anledning til å gjøre endringer i dokumentet
frem til endelig trykking slik at vedtatt økonomiplan og budsjett blir mer leservennlig enn
prosjektleders forslag.
Ved en feil er teksten til PP-tjenesten ikke med i budsjettdokumentet. En beklager dette.
Teksten er vedlagt denne saken.
Finansielle måltall
Ny kommunelov stiller krav til at fylkestinget skal ta i bruk finansielle måltall for å sikre
bevissthet og åpenhet om fylkeskommunens reelle økonomiske situasjon. Det er vektlagt
at målet for de nye bestemmelsene er å oppnå en langsiktig og god økonomiforvaltning.
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Det er derfor i kommunelovens § 14-1 innført en ny og generell plikt til å forvalte
økonomien slik at den økonomiske handleevnen ivaretas over tid.
De økonomiske handlingsreglene skal være langsiktige mål for hvordan fylkeskommunens
økonomi skal utvikle seg. Prosjektleder foreslår at en legger følgende måltall til grunn:
•
•
•

Netto driftsresultat, 4 %
Disposisjonsfond, 5 %
Gjeldsgrad 60 %

Budsjett for kontroll og tilsyn 2020
Kontrollutvalget i Aust-Agder behandlet budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Agder
fylkeskommune i sak 33/19, og fattet følgende vedtak:
«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.»
Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune behandlet budsjett kontroll, tilsyn og revisjon
2020 Agder fylkeskommune i sak 30/19.
«Kontrollutvalget mener budsjett for utvalget må settes til kr. 600 000 og
forvaltningsrevisjon økes med kr. 500 000.
Kontrollutvalget innstiller til følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon til
fylkestinget:
Fylkestinget vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Agder
fylkeskommune med en ramme på kr. 7 230 000.
Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge budsjettsaken til fylkestinget via
fylkesutvalget.»
I prosjektleders forslag til budsjett for 2020 er rammene til kontrollutvalget satt til 693 000
kroner bl.a. som følge av endring i frikjøp for kontrollutvalgsleder.
Prosjektleder har ikke økt rammene til forvaltningsrevisjon, da en i 2020 er bundet av
avtalen med Aust-Agder revisjon IKS og betaler også i 2020 for tjenester fra dem.
Premieavvik
Gjennom året betaler fylkeskommunen pensjonspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) tilsvarende de kostnader
selskapene har. Det er disse beløpene som blir belastet de enkelte tjenesteområder i
fylkeskommunen, og som danner grunnlag for regnskapsrapportering i KOSTRA-systemet.
Fylkeskommunens regnskap skal belastes med en pensjonspremie som er beregnet ut fra
gjennomsnittlig lønns- og G-vekst de siste ti årene. Differansen mellom det en faktisk har
innbetalt og den beregnede kostnaden kalles premieavvik. Dette avviket skal føres i
regnskapet og tilbakeføres enten det kommende året, eller fordeles over syv år.
Både Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har praktisert
amortisering av premieavviket over ett år. Prosjektleder foreslår at en viderefører denne
gode og etablerte praksisen i Agder fylkeskommune, og at fylkesrådmannen får fullmakt til
å håndtere dette. I praksis innebærer dette at et «positivt» premieavvik vil bli avsatt til
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side 5 av 6

4/19 Orientering om forslag til budsjett for Agder fylkeskommune 2020 - 19/17960-1 Orientering om forslag til budsjett for Agder fylkeskommune 2020 : Saksfremlegg fylkesutvalget- budsjett 2020 AFK

fond, for så å bli tilbakeført året etter. Skulle en få en situasjon med «negativt»
premieavvik vil en måtte bruke av fond, for så i tilbakeføre til fondet året etter. Det vil bli gitt
en orientering om premieavviket i årsrapporten for 2020
Konklusjon
Agder fylkeskommunes første økonomiplan og budsjett legges med dette frem for politisk
behandling. Økonomiplanen viser hvordan Agder fylkeskommune vil arbeide for å nå
regionplan Agder 2030s mål.
En står de neste årene overfor utfordringer med å tilpasse utgiftene og investeringsnivået
til inntektene. Det er derfor viktig at en i 2020 setter i gang gode prosesser for å sikre
økonomisk handlefrihet i årene som kommer.

Kristiansand, 23. november 2019
Tine Sundtoft
prosjektleder
Lise Solgaard
påtroppende direktør
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/17935-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Agder kontrollutvalg

11.12.2019

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan
for forvaltningsrevisjon 2020-2023 Agder fylkeskommune
Forslag fra sekretariatet:
Agder kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av fylkeskommunens virksomhet og
virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Agder Kommunerevisjon
IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020.

Bakgrunn for saken:
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt fylkesting i Agder i oktober 2019,
sier følgende om forvaltningsrevisjon (§ 23-3):
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Saksopplysninger:
Normalt vil risiko- og vesentlighetsvurderingen bli bestilt av det forrige kontrollutvalget på høsten, men
på grunn av sammenslåingen har dette blitt overlatt til det nye kontrollutvalget å gjøre. Kontrollutvalgene
for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune sitter ut året og det er satt opp en egen sak det utvalgene
gis mulighet til å gi innspill til arbeidet i fellesskap med det nye utvalget for Agder fylkeskommune. Dette
vil bli gjort i saken som heter «Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 og plan for
eierskapskontroll 2020-2023».
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Det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i fylkestinget i oktober 2019 som skal legge
frem Plan for forvaltningsrevisjon for det nye fylkestinget. En grundig analyseprosess er nødvendig for å
gjøre de beste prioriteringene av hvilke områder kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre
forvaltningsrevisjoner på og revisor vil avgi en risiko- og vesentlighetsvurdering av fylkeskommunen
som grunnlag for behandlingen.
Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjoner som gjelder både
egen virksomhet og kommunens selskaper. Dette er gjort for at kontrollen av fylkeskommunale tjenester
skal behandles likt uansett om fylkeskommunen løser oppgavene innen egen organisasjon eller gjennom
et selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten og ikke
som før i forskrift om kontrollutvalg. Risiko- og vesentlighetsanalysen er det som i tidligere forskrift ble
kalt overordnet analyse

Vurdering fra sekretariatet:
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen.
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av revisjonen, men loven sier ikke noe om hvem som skal
gjennomføre analysen. Denne bestillingen vil dermed være avklarende for revisjonen og markere
startpunktet for arbeidet med analysen.
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Arkivsak-dok.
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19/17937-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Agder kontrollutvalg
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Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan
for eierskapskontroll 2020-2023 Agder fylkeskommune
Forslag fra sekretariatet:
Agder kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av fylkeskommunens eierstyring og
oppfølging av fylkeskommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Agder
Kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av 2020

Bakgrunn for saken:
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Vennesla i oktober
2019, sier følgende om eierskapskontroll (§23-4):
«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
anerkjente prinsipper for eierstyring.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal
gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og
fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er
størst behov for eierskapskontroll.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.»

Saksopplysninger:
Normalt vil risiko- og vesentlighetsvurderingen bli bestilt av det forrige kontrollutvalget på høsten, men
på grunn av sammenslåingen har dette blitt overlatt til det nye kontrollutvalget å gjøre. Kontrollutvalgene
for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune sitter ut året og det er satt opp en egen sak det utvalgene
gis mulighet til å gi innspill til arbeidet i fellesskap med det nye utvalget for Agder fylkeskommune. Dette
vil bli gjort i saken som heter «Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 og plan for
eierskapskontroll 2020-2023».

1

Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2023 Agder fylkeskommune : Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2023 Agder fylkeskommune

Det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i fylkestinget i oktober 2019 som skal legge
frem Plan for eierskapskontroll for det nye fylkestinget. En grundig analyseprosess er nødvendig for å
gjøre de beste prioriteringene av hvilke områder kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre
eierskapskontroll på og revisor vil avgi en risiko- og vesentlighetsvurdering av fylkeskommunens
selskaper som grunnlag for behandlingen.
Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroll løsrevet fra behovet for
forvaltningsrevisjon i selskapet. En eventuell forvaltningsrevisjon i selskap vil falle inn under Plan for
forvaltningsrevisjon. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten
og ikke som før i forskrift om kontrollutvalg. Risiko- og vesentlighetsanalysen er det som i tidligere
forskrift ble kalt overordnet analyse.

Vurdering fra sekretariatet:
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens
eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den sier
ikke noe hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende risiko- og vesentlighetsvurderingen. Denne
bestillingen vil dermed være avklarende for revisjonen og markere starten på deres analysearbeid.
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Saksgang
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Agder kontrollutvalg
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Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget for Agder, Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune skal gis anledning til å komme
med innspill til neste planperiode ut i fra deres kjennskap og kunnskap til fylkeskommunen.

Saksopplysninger:
Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet både i ny kommunelov
§ 23-3 og § 23-4. Videre gir dagens forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon en nærmere
beskrivelse av bestemmelsene om planarbeidet.
For å sikre at fylkestinget velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan
for forvaltningsrevisjon og en plan for eierskapskontroll. Begge planene er i utgangspunktet uavhengige
av hverandre, men det kan være en fordel å samordne planarbeidet. Det nye kontrollutvalget og
fylkestinget vil behandle plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for neste valgperiode
i løpet 2020.
For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i fylkeskommunen som bør kontrolleres, må det
gjennomføres en risiko- og vesentlighetsanalyse (tidligere overordnet analyse) av fylkeskommunens
virksomhet. Risiko- og vesentlighetsanalysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til,
og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. En slik analyse er planlagt
gjennomført vinteren/våren 2019/2020 og det er tradisjonelt revisjonen som gjennomfører denne analysen
i samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i
prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering av prosjekt som skal gjennomføres i
planperioden.
Det kommer også frem av «Kontrollutvalgsboken» at kontrollutvalget selv er en viktig informasjonskilde
i analysearbeidet. Det er derfor en fordel at kontrollutvalget selv er aktivt involvert i analysearbeidet.
Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om kommunen med bakgrunn i sitt politiske
engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen og sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte
revisjoner, kontroller og behandlede saker som kan være viktige informasjonskilder.
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Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene
deltar og får uttrykt sin mening. Kontrollutvalgene for Vest-Agder og Aust-Agder har god kjennskap til
fylkeskommunens virksomhetsområder og eierinteresser, derfor er det viktig at alle de sittende
kontrollutvalgene involveres i arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. Et erfarent kontrollutvalg på
tampen av sin periode kan bidra med viktig informasjon, og oversikt over, fylkeskommunens virksomhet
og kontrollutvalgets arbeid i perioden som har vært. I denne saken inviteres derfor kontrollutvalgene for
Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune til å gi sine innspill til arbeidet sammen med kontrollutvalget
for nye Agder fylkeskommune.
Det i denne valgperioden blitt gjennomført selskapskontroller forvaltningsrevisjoner og undersøkelser i
Aust-Agder med temaene:
- Praktiseringen av reglementet for studieturer og ekskursjoner for elever ved videregående skole i
Aust-Agder
- Norsk Digital Læringsarena (NDLA), rapport nr. 1 fra Hordaland kontrollutvalg
- Norsk Digital Læringsarena (NDLA) rapport nr. 2 fra Hordaland kontrollutvalg
- Innkjøp i fylkeskommunen
- Agder Kollektivtrafikk AS
- Vigo IKS
- Videregående opplæring for voksne
- Konsesjonskraft IKS
Det i denne valgperioden blitt gjennomført selskapskontroller forvaltningsrevisjoner og undersøkelser i
Vest-Agder med temaene
- Mindreforbruk ved de videregående skolene
- Agder Kollektivtrafikk AS
- Videregående opplæring – tilpasset opplæring til minoritetsspråklige elever
- Norsk Digital Læringsarena (NDLA), rapport nr. 1 fra Hordaland kontrollutvalg
- Norsk Digital Læringsarena (NDLA) rapport nr. 2 fra Hordaland kontrollutvalg
- Tannhelsetjenesten
- Gjennomgang av Statens vegvesen knyttet til fylkesvegregnskapet
- Vigo IKS
- Konsesjonskraft IKS
- Vurdering av forsvarlig saksbehandling Hidra landfast

Det er derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i kontrollutvalget, og det er bakgrunnen for at
kontrollutvalget får forelagt denne saken. Det legges med dette opp til at de tre sittende kontrollutvalgene
får en anledning til gi innspill i forkant av prosessen med analysearbeidet. Denne prosessen er ofte basert
på innsamlet informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer, danner grunnlag for å
vurdere fylkeskommunens ulike tjenesteområder og eierstyring.

Vurdering fra sekretariatet:
Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets medlemmer gis
anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/17932-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Agder kontrollutvalg

11.12.2019

Møte- og arbeidsplan 2020 Agder kontrollutvalg
Forslag fra sekretariatet:
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2020 godkjennes.
Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde
de møter utvalget ønsker.
Møtedatoer 2020: (Torsdager kl. 09:00)
23.01 – 27.02 – 02.04 – 28.05 – 03.09 – 08.10- 05.11 – 03.12

Saksopplysninger:
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget.
Saken legges videre frem som orienteringssak i fylkestinget.
Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle oppgaver/saker
som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget
etter egen forskrift er pålagt å behandle. Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra
administrasjonen for å orientere om aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt
nedenfor. Dette er en viktig del av kontrollapparatet til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget i Agder fylkeskommune har 8 møter i året, fordelt på fire møter på våren og fire
møter på høsten. Lengden på møtene avgjøres av antallet saker/typen saker som skal opp i møtet.
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det
politiske miljø og fylkets innbyggere. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle oppgaver og lovverk
er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift.
Sekretariatet foreslår følgende veiledende møte-/arbeidsplan 2020 for Agder kontrollutvalg:
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Agder fylkeskommune kontrollutvalg Møte- og arbeidsplan 2020
Torsdag 23. januar 2020 kl. 09:00
 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling
 Revisors uavhengighetserklæring for 2020
 Engasjementsbrev Agder Kommunerevisjon IKS
 Orientering fra revisor
 Referatsaker/Eventuelt
Torsdag 27. februar 2020 kl. 09.00
 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling
 Årsmelding 2019 for Vest-Agder kontrollutvalg
 Årsmelding 2019 for Aust-Agder kontrollutvalg
 Orientering fra revisor
 Referatsaker/Eventuelt
Torsdag 2. april 2020 kl. 09:00
 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling
 Regnskap og årsmelding 2019 Aust-Agder fylkeskommune
 Regnskap og årsmelding 2019 Vest-Agder fylkeskommune
 Orientering fra revisor
 Referatsaker/Eventuelt
Torsdag 28. mai 2020 kl. 09:00
 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling
 Oppfølging av selskapskontroll i AKT AS
 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Måloppnåelse tannhelse
 Revisors rapport fra forenklet etterlevelseskontroll.
 Orientering 1. tertialrapport 2020
 Orientering fra revisor
 Referatsaker/Eventuelt
Torsdag 3. september 2020 kl. 09:00
 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling
 Budsjett for kontrollutvalg og kontrollaktiviteter 2021
 Orientering fra revisor
 Referatsaker/Eventuelt
Torsdag 8. oktober 2020 kl. 09.00
 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling
 Oppfølging forvaltningsrevisjon Videregående opplæring for voksne
 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2020
 Orientering fra revisor
 Referatsaker/Eventuelt
Torsdag 5. november 2020 kl. 09.00
 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling
 Orientering om 2. tertialrapport 2020
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Orientering fra revisor
Referatsaker/Eventuelt

Torsdag 3. desember 2020 kl. 09:00
 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling
 Orientering om budsjett for Agder fylkeskommune 2021
 Møte- og arbeidsplan 2021
 Orientering fra revisor
 Referatsaker/Eventuelt

I tillegg til nevnte saker vil også kontrollutvalget behandle plan for forvaltningsrevisjon 20202023 og plan for eierskapskontroll 2020-2023. Disse sakene vil bli behandlet når revisjonen har
ferdigstilt sin risiko- og vesentlighetsvurdering av Agder fylkeskommune. Sakene vil deretter bli
sendt til fylkestinget for videre behandling.
Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og holde de møter man
ønsker.
Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller
Gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, og eventuelle prosjektplaner,
undervegsrapporteringer e.l., legges frem/behandles fortløpende. Nye prosjekter bestilles
fortløpende i henhold til vedtatt plan. Tentativt leveringstidspunkt oppgis i planen så langt som
mulig.
Fellesmøter/prosjekter med andre kontrollutvalg
Avholdes/planlegges etter utvalgenes ønske og behov som dukker opp i løpet av arbeidsåret.
Kurs/konferanser
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det
politiske miljøet og fylkets innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for
opplæring og kurs for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle,
oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som går fram av lov og forskrift. Slik
opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst- og vårkonferanse i regi av Temark) eller
gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant anna årlig til landskonferansen for
kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) eller Forum for kontroll og
Tilsyn (FKT). Dette er viktige samlinger for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap,
og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og
arbeidsmetoder.
Aktuelle datoer:
- NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 29-30. januar 2020, på Gardermoen
- Temark Vårkonferanse i april
- Temark Høstkonferanse i november
- Forum for kontroll og tilsyn, konferanse 3-4. juni 2020, på Gardermoen
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/17889-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Agder kontrollutvalg

11.12.2019

Orientering fra revisor 11.12.2019
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har et påseansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i fylkeskommunen. For å
holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i fylkeskommunen, orienterer revisor
kontrollutvalget gjennom året.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/17890-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Agder kontrollutvalg

11.12.2019

Referatsaker 11.12.2019
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:
1. Påmelding til NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 29-30. januar 2020. Påmeldingsfrist
12.12.2019
2. Litteratur og abonnementsbehov for kontrollutvalget
3. Sammenslåing av kontrollutvalgssekretariatene Temark og Viks
4. Neste møte

Vedlegg:
- Program Kontrollutvalgskonferansen 2020
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/17891-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Agder kontrollutvalg

11.12.2019

Eventuelt 11.12.2019
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