
Meeting Book: Aust-Agder kontrollutvalg (11.12.2019) 

Aust-Agder kontrollutvalg 

Date: 2019-12-11T12:00:00 

Location: Thon Hotel Parken, Kristiansand 

Note: 

Det kalles inn til møte i kontrollutvalget 11.12.2019 kl. 12.00 på Thon Hotel Parken, Kristiansand. 

 

Forfall må meldes inn 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. 

 

Utvalget er invitert inn i møte til Agder fylkeskommune kontrollutvalg sitt første møte som starter kl. 13.00 

på samme sted. 
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Arkivsak-dok. 19/00136-47 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 11.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 11.12.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00136-48 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 11.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 30.10.2019 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 
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Møteprotokoll  
 

Aust-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 30.10.2019 kl. 9:00 
Sted: Fylkeshuset, møterom Rore 
Arkivsak: 19/00136 
  
Til stede:  Maiken Messel (leder), Maren Smith Gahrsen, Per Åge Nilsen, Arne 

Guldbrandsen, Jacob Handegard  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Daglig leder Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke 

 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/19 19/00136-39 Godkjenning av møteinnkalling 30.10.2019 3 

Møteprotokoll 

6/19 19/00136-40 Godkjenning av protokoll fra møte 18.09.2019 4 

Saker til behandling 

37/19 18/06589-10 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - AAFK 5 

38/19 19/15880-3 Felles selskapskontroll i Ferde AS og Skyttel AS 7 

39/19 19/16579-3 Vedtak i fylkesutvalget: Får elevene i Agder minstetimeantall i tråd 8 



7/19 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2019 - 19/00136-48 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2019 : Protokoll Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019

 

 2  

med opplæringsloven 

40/19 19/16274-1 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune 9 

41/19 19/16260-2 Avsluttet byggeregnskap: Fortau fv. 420 Natvig 10 

42/19 19/16261-2 Avsluttet byggeregnskap: Veglys fv 9 Caspersensvei  11 

43/19 19/16262-2 Avsluttet byggeregnskap: Fv. 411 Møllebekken bru 12 

44/19 19/16263-2 
Avsluttet byggeregnskap: Fv 34 Fjære Kirke-Fjæreheia, 

møtelommer og veglys 
13 

45/19 19/16264-2 Avsluttet byggeregnskap: Fv. 48 Lillesandsveien, sykkelfelt-fortau 14 

46/19 19/16265-2 
Avsluttet byggeregnskap: Fv 127 Kilsund-Vatnebu gang- og 

sykkelveg 
15 

47/19 19/16266-2 Avsluttet byggeregnskap: Fv 410 Blødekjærtunnelen, elektro 16 

48/19 19/16740-2 
Avsluttet byggeregnskap: Ny driftsbygning og nytt biobrenselanlegg 

på Holt 
17 

49/19 19/16741-2 Avsluttet byggeregnskap: Ombygging gamle HIA 18 

50/19 19/16742-1 Avsluttet byggeregnskap: Sam Eyde vgs. Byggetrinn 1. 19 

51/19 19/16743-1 Avsluttet byggeregnskap: Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2 20 

52/19 19/16744-1 
Avsluttet byggeregnskap: Opprustning fylkeskommunale bygg 2013 

- 2018 
21 

53/19 19/00149-11 Orientering fra revisor 30.10.2019 22 

54/19 19/00150-10 Referatsaker 30.10.2019 23 

55/19 19/00151-12 Eventuelt 30.10.2019 24 

    

 

 
Arendal, 30.10.2019 

 

 

Maiken Messel         Sander Haga Ask 

kontrollutvalgsleder        sekretær 
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Møteinnkalling 

6/19 Godkjenning av møteinnkalling 30.10.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes- 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/19 Godkjenning av protokoll fra møte 18.09.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 18.09.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 18.09.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

37/19 Rapport fra selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - AAFK 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 37/19 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke orienterte om rapporten og 

svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 
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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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/19 Felles selskapskontroll i Ferde AS og Skyttel AS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 38/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen. 

 

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget i Aust-Agder har etter en helthetlig grundig vurdering valgt å takke nei til å 

bli med i den felles selskapskontrollen. Grunnen til dette er at utvalget ikke har midler innen 

vedtatt budsjett og plan for selskapskontroll for perioden er gjennomført i henhold til vedtatt 

plan. 

 

Kontrollutvalget mener med de forestående endringer i fylkeskommunen og potensielt 

selskapsavtalen bør et nytt kontrollutvalg ta stilling til saken. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget i Aust-Agder har etter en helthetlig grundig vurdering valgt å takke nei til å 

bli med i den felles selskapskontrollen. Grunnen til dette er at utvalget ikke har midler innen 

vedtatt budsjett og plan for selskapskontroll for perioden er gjennomført i henhold til vedtatt 

plan. 

 

Kontrollutvalget mener med de forestående endringer i fylkeskommunen og potensielt 

selskapsavtalen bør et nytt kontrollutvalg ta stilling til saken. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/19 Vedtak i fylkesutvalget: Får elevene i Agder minstetimeantall i tråd 

med opplæringsloven 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 39/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte saken og de mulige alternativene.  

 

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget mener Utdanningsforbundet har tatt opp en sak som er viktig for elevene og 

har gjort et grundig dokumentasjonsarbeid. Videre konstaterer utvalget at det er ulike 

oppfatninger mellom fylkesrådmannen og Utdanningsforbundet om tolkning av praksis og 

regelverket.  

 

Saken er av stor prinsipiell betydning for alle skolene i Agder fylkeskommune. 

Kontrollutvalget i Aust-Agder oversender saken til kontrollutvalget for Agder 

fylkeskommune og ber det nye utvalget følge den opp. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget mener Utdanningsforbundet har tatt opp en sak som er viktig for elevene og 

har gjort et grundig dokumentasjonsarbeid. Videre konstaterer utvalget at det er ulike 

oppfatninger mellom fylkesrådmannen og Utdanningsforbundet om tolkning av praksis og 

regelverket.  

 

Saken er av stor prinsipiell betydning for alle skolene i Agder fylkeskommune. 

Kontrollutvalget i Aust-Agder oversender saken til kontrollutvalget for Agder 

fylkeskommune og ber det nye utvalget følge den opp. 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/19 Orientering om 2 tertialrapport 2019 Aust-Agder fylkeskommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 40/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget gikk igjennom saken. 

 

Fylkesrådmannen var invitert, men hadde ikke anledning til å komme og gjøre rede for 

tertialrapporten. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/19 Avsluttet byggeregnskap: Fortau fv. 420 Natvig 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 41/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fortau fv 420 Natvig. 

Budsjettrammen 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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fortau fv 420 Natvig. 

Budsjettrammen 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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/19 Avsluttet byggeregnskap: Veglys fv 9 Caspersensvei - AAFK 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 42/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for veglys 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. 

 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for veglys 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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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43/19 Avsluttet byggeregnskap: Fv. 411 Møllebekken bru 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 43/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 411 Møllebekken bru. 

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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 411 Møllebekken bru. 

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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44/19 Avsluttet byggeregnskap: Fv 34 Fjære Kirke-Fjæreheia, møtelommer 

og veglys 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 44/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 34 Fjære Kirke-Fjæreheia, 

møtelommer og veglys. 

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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 34 Fjære Kirke-Fjæreheia, 

møtelommer og veglys. 

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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45/19 Avsluttet byggeregnskap: Fv. 48 Lillesandsveien sykkelfelt-fortau 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 45/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 48 Lillesandsveien sykkelfelt-fortau. 

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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 48 Lillesandsveien sykkelfelt-fortau. 

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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46/19 Avsluttet byggeregnskap: Fv 127 Kilsund-Vatnebu gang- og 

sykkelveg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 46/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 127 Kilsund-Vatnebu gang- og 

sykkelveg. 

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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 127 Kilsund-Vatnebu gang- og 

sykkelveg. 

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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47/19 Avsluttet byggeregnskap: Fv 410 Blødekjærtunnelen, elektro 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 47/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 410 Blødekjærtunnelen, elektro. 

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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget har fått forelagt byggeregnskap for fv 410 Blødekjærtunnelen, elektro. 

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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48/19 Avsluttet byggeregnskap: Ny driftsbygning og nytt biobrenselanlegg 

på Holt 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 48/19 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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49/19 Avsluttet byggeregnskap: Ombygging gamle HIA 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 49/19 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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50/19 Avsluttet byggeregnskap: Sam Eyde vgs. Byggetrinn 1. 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 50/19 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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51/19 Avsluttet byggeregnskap: Sam Eyde vgs. Byggetrinn 2 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 51/19 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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52/19 Avsluttet byggeregnskap: Opprustning fylkeskommunale bygg 2013 - 

2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 52/19 

 

 

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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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53/19 Orientering fra revisor 30.10.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 53/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke orienterte om overgangen til nye Agder 

fylkeskommune og at fylkeskommunen ikke har startet uttreden av selskapet.. 

 

Forvaltningsrevisjonen om voksenopplæringen blir klar til neste møte.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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54/19 Referatsaker 30.10.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 54/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
1. Innkommen post. 

a. Ingen. 

2. Referatsaker 

a. Fellesnemda har vedtatt at kontrollutvalget i nye Agder fylkeskommune skal ha 5 

medlemmer og leder sitte i fylkestinget. Det ble orientert om konstitueringen av nytt 

kontrollutvalg og hvem som er medlemmer i utvalget. 

3. Neste møte blir et fellesmøte med Vest-Agder kontrollutvalg og kontrollutvalget for Agder 

fylkeskommune i Kristiansand 11.12.2019 kl. 12.00. Det blir en felles avslutningsmiddag med 

Vest-Agder kontrollutvalg. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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55/19 Eventuelt 30.10.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Aust-Agder kontrollutvalg 30.10.2019 55/19 

 

 

  

 

  

 

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/13225-7 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Aust-Agder kontrollutvalg 11.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisjon videregående opplæring for voksne 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og innstiller til følgende vedtak i fylkestinget: 

 

Fylkestinget tar rapporten til orientering og ber fylkesrådmannen følge opp rapportens anbefaling om å 

endre praksisen med å ikke utforme enkeltvedtak ved avslag vedrørende søknad om sluttkompetanse. 

 

Fylkestinget anbefaler at kontrollutvalget for nye Agder fylkeskommune får en orientering om 

oppfølgingen av rapporten høsten 2020. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon 05.12.2018 sak 39/18. Prosjektplanen for 

forvaltningsrevisjonen ble godkjent i møte 23.01.2019.  

 

 

Saksopplysninger: 
Aust-Agder Revisjon IKS har nå levert forvaltningsrevisjonen Videregående opplæring for voksne for 

behandling i kontrollutvalget. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å legge frem hvilke rammer 

og krav som skal og bør ligge til grunn for tilbudet om videregående opplæring for voksne samt å vurdere 

det opp mot faktiske tilbud i Aust-Agder fylkeskommune. Forvaltningsrevisjonen har hatt 

problemstillingene: 

 

1. I hvilken grad ivaretar Aust-Agder fylkeskommune sitt ansvar for å sikre et helhetlig studietilbud 

innen videregående opplæring for unge over 16 år og voksne, med fokus på voksenopplæring? 

2. Har Aust-Agder fylkeskommune tilfredsstillende informasjonsformidling omkring det 

videregående opplæringstilbudet? 

3. Har Aust-Agder fylkeskommune etablert tilfredsstillende rutiner og praksis for utforming av 

enkeltvedtak i tråd med kravene til saksbehandling etter forvaltningsloven og opplæringsloven? 

 

For å besvare problemstillingene har revisor gjennomgått rutiner, maler og et utvalg enkeltvedtak. Det har 

også blitt sendt spørsmål til de kommunale voksenopplæringssentrene i Aust-Agder og vært gjennomført 

intervju med rektor og rådgiver i Arendal voksenopplæring.  
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Når det kommer til første problemstilling skriver revisor at undersøkelsene ikke gir grunnlag for å 

konkludere med at fylkeskommunen gjennom Kompetanse Aust-Agder og videregående skoler, ikke har 

et tilbud i tråd med opplæringsloven med forskrift. Det foreligger en gjennomarbeidet rutine for 

utarbeidelse av tilbud, men i tilbakemeldingene fra kommunene peker flere på at tilbudet gir for lite 

valgmuligheter. Grunnet tallgrunnlaget man har skriver revisor at det er vanskelig å vurdere eventuelt 

hvor stor andel søkere som ønsker seg en annen sluttkompetanse enn det som tilbudt. 

 

Det fremgår av rundskriv Udir 2-2018 at det ikke er slikt at retten til videregående opplæring for voksne 

kan forstås som en absolutt rett til å få opplæring innenfor ønsket utdanningsprogram og at 

fylkeskommunen har anledning til å utvise skjønn i sine vurderinger. Revisor skrive derfor at det ikke er 

tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at fylkeskommunen samlet ikke ivaretar kravene til å tilby 

ønsket sluttkompetanse i tråd med opplæringslovens krav.  

 

I rapporten har revisor registrert at flere aktører peker på utfordringer knyttet til samarbeid og evaluering i 

arbeidet med voksenopplæringen. Revisor mener dette er et område med forbedringspotensial, men som 

gjelder alle aktører som arbeider med voksenopplæring og ikke kun fylkeskommunen. 

 

Når det gjelder problemstilling nummer 2 skal fylkeskommunen sørge for nødvendig informasjon til 

grunnskolene og de videregående skolene i fylket om reglene som gjelder for inntak til videregående 

opplæring. Videre har skolene plikt til å gi elever og deltakere nødvendig informasjon om inntak til 

videregående opplæring. Det stilles ikke formkrav til hvordan informasjonsplikten skal ivaretas.  De fleste 

kommunene svarer positivt om fylkeskommunens informasjonsformidling, selv om enkelte kommuner 

uttrykker at informasjonen kommer sent. Søknadsfristen er 1. februar for inntak til skole inneværende år. 

Det er imidlertid mulig å søke hele året om opplæring. Revisor konkluderer utfra dette at 

fylkeskommunen ivaretar de kravene som stilles til informasjon fra fylkeskommunen til grunnskolene og 

grunnskolenes elever.  

 

På problemstilling 3 har revisjonen gjennomgått et utplukk av enkeltvedtak og vurderer om de ivaretar 

kravene til innhold og utforming. Revisjonen vurderer at samtlige vedtak inneholder de krav som stilles 

etter loven, men registrerer at ønsket sluttkompetanse ikke skrives i vedtakene. Selv om ikke dette er et 

eksplisitt krav etter loven argumenterer revisor for at det vil styrke kvaliteten på vedtakene dersom det 

hadde blitt informert om ønsket sluttkompetanse. Revisor mener dette også vil kunne styrke 

etterprøvbarheten opp mot ønsket sluttkompetanse. 

 

Revisor har registrert at det ikke foreligger vedtak med avslag på ønsket sluttkompetanse. Det 

argumenteres fra fylkeskommunens sin side at dette kartlegges gjennom veiledning i forkant. Etter 

revisjonens syn vil ikke søker på denne måten få sin individuelle vurdering skriftliggjort gjennom et 

enkeltvedtak. Individuell veiledning er et viktig tilbud til hver enkelt bruker, men det kan ikke erstatte et 

enkeltvedtak. Dette er også viktig for den enkelte bruker med hensyn til klageadgang.  

 

På bakgrunn av sine funn kommer revisor med følgende anbefaling: 

 

- At fylkeskommunen foretar en vurdering knyttet til praksisen med å ikke utforme enkeltvedtak 

med avslag vedrørende søknad om sluttkompetanse. Dette bør sees i sammenheng med ønsket 

sluttkompetanse, rettigheter etter forvaltningsloven og etterprøvbarhet.  

 

Fylkesrådmannen skriver i sitt høringssvar at rapporten belyser relevante problemstillinger og gir en god 

fremstilling av arbeidet som gjøres på dette fagfeltet i Aust-Agder. Funn, vurderinger og anbefalinger tas 

med i arbeidet med å videreutvikle fagfeltet «videregående opplæring for voksne» i nye Agder 

fylkeskommune. Når det kommer til revisors anbefaling skriver fylkesrådmannen at han tar denne til 

etterretning og vil sørge for at praksis endres i tråd med revisors anbefalinger og at det vil bli lag til grunn 

i arbeidet med nye retningslinjer, rutiner og prosedyrer for Agder fylkeskommune. Det vises for øvrig til 

fylkesrådmannens høringssvar på side 26 i rapporten. 

 

Revisor vil i møtet presentere rapporten og svare på eventuelle spørsmål. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Revisjonen har levert rapporten til behandling i kontrollutvalget og utvalget må ta stilling til om revisor 

har svart ut kontrollutvalgets bestilling. Fylkesrådmannen skriver i sitt høringssvar at rapportens funn og 

anbefalinger til bli fulgt opp i forbindelse med arbeidet med nye rutiner, retningslinjer og prosedyrer for 

nye Agder fylkeskommune. I sekretariatets forslag til vedtak blir det lagt til grunn at fylkesrådmannen vil 

påse at den nye fylkeskommunen får rutiner, retningslinjer og prosedyrer i tråd med dette. Videre forslår 

sekretariatet at kontrollutvalget for nye Agder fylkeskommune blir orientert høsten 2020 om 

oppfølgingen av rapporten samt rutiner og praksis ved avslag på søknad om sluttkompetanse. 

 

Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjon Videregående opplæring for voksne 
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Problemstillinger  
1. I hvilken grad ivaretar Aust-Agder fylkeskommune sitt ansvar for å sikre et 

helhetlig studietilbud innen videregående opplæring for unge over 16 år og 
voksne, med fokus på voksenopplæring? 
 

2. Har Aust-Agder fylkeskommune tilfredsstillende informasjonsformidling omkring 
det videregående opplæringstilbudet? 
 

3. Har Aust-Agder fylkeskommune etablert tilfredsstillende rutiner og praksis for 
utforming av enkeltvedtak i tråd med kravene til saksbehandling etter 
forvaltningsloven og opplæringsloven? 

Revisjonskriterier 
 

- Opplæringslova § 4A-3 «Rett til videregåande opplæring for vaksne» og § 4A-4 

«Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og opplæring 

for vaksne» 

- Opplæringslova § 13-3 «Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for vidaregåande opplæring»  

- Forskrift til opplæringslova – FOR-2018-07-02-1149  

- Rammeplan og veileder fra Utdanningsdirektoratet 

- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)– LOV 1967-02-10 

 

 

Funn og vurderinger  

- Revisjonen vurderer at det det foreligger en gjennomarbeidet rutine for utarbeidelse av tilbud, men i tilbakemeldingene fra kommunene peker flere på at tilbudet, også omtalt som 

«menyen», er for liten og at det gir for lite valgmuligheter  

- Revisjonen vurderer at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at fylkeskommunen samlet sett ikke ivaretar kravene til å tilby ønsket sluttkompetanse i tråd med 

opplæringslovens krav 

- Revisjonen registrerer at flere aktører peker på utfordringer knyttet til samarbeid og evaluering. Dette gjennomføres i noen grad, men fremstår for revisjonen å ha et forbedringspotensial 

- De fleste kommunale opplæringssentrene gir tilbakemelding på at informasjon og veiledning fra Kompetanse Aust-Agder i all hovedsak er god 

- Revisjonen får opplyst at det ikke foreligger vedtak med negativ konklusjon når det gjelder enkeltvedtak om sluttkompetanse. Det argumenteres for at det ikke er nødvendig ettersom man 

håndterer dette med veiledning i forkant. Søkere vil på denne måten ikke få sin individuelle vurdering skriftliggjort gjennom et enkeltvedtak 

Anbefaling 

- Revisjonen anbefaler at fylkeskommunen foretar en vurdering knyttet til praksisen med ikke å utforme enkeltvedtak med avslag vedrørende søknad om sluttkompetanse. Dette bør sees i 

sammenheng med ønsket sluttkompetanse, rettigheter etter forvaltningsloven og etterprøvbarhet 

Forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune 

Videregående opplæring for voksne   
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1. INNLEDNING, FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER  

1.1. INNLEDNING 

Fylkeskommunen har etter vilkår i lov og forskrift, ansvar for å gi videregående opplæring for 

voksne. Dette gjelder for personer over 25 år som ikke har fullført videregående, de som har 

fullført videregående opplæring i et annet land, eller personer under 25 år som oppfyller visse 

kriterier. En slik opplæring kan gis etter søknad, og kan føre frem til for eksempel 

studiekompetanse eller fagbrev.  

Kontrollutvalget i Aust-Agder bestilte prosjektet «Videregående opplæring for voksne» i 

05.12.2018 (sak 39/18), og vedtok prosjektplan med tilhørende problemstillinger 23.01.2019 

(sak 10/19).  

Kontrollutvalget hadde i møtet 26. september 2018 (sak 22/18) en orienteringssak om 

voksenopplæringen i fylkeskommunen. Fylkesrådmann og virksomhetsleder redegjorde for 

fylkeskommunens plikt for voksnes rett til videregående opplæring og realkompetanse-

vurdering, i tillegg til å svare på spørsmål fra kontrollutvalget.1 Kontrollutvalget ba i møte om 

utvidet informasjon om mengden opplæring som tilbys i fylkeskommunen, samt statistikk på 

frafallet og eksempler på enkeltvedtak. I møte 31. oktober 2018 (sak 30/18) hadde 

kontrollutvalget en oppfølging av orienteringen, hvor administrasjonen oversendte et notat 

vedrørende spørsmålene fra kontrollutvalget. I tillegg ble det oversendt anonymiserte 

eksempler på enkeltvedtak. Kontrollutvalget tok den forelagte dokumentasjonen fra 

administrasjonen til orientering, og tok saken med som et innspill til det kommende 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

Et velfungerende apparat knyttet til arbeidet med å sikre videregående utdanning for voksne 

er en viktig samfunnsoppgave. Utdanningsforskning har på oppdrag fra 

Kunnskapsdepartementet utarbeidet en systematisk kunnskapsoversikt over frafall i 

videregående opplæring.2 I rapporten fremgår følgende: For hvert årskull beregnes de 

samfunnsmessige kostnadene ved frafall til omtrent fem milliarder kroner. Fordi mange av 

dem det gjelder risikerer å bli ekskludert fra arbeidslivet og kan få helsemessige problemer 

senere i livet, kan en økning med 10 prosentpoeng fra 70 til 80 prosent som gjennomfører 

videregående med bestått spare samfunnet mellom 5,4 og 8,8 milliarder kroner årlig. Om det 

ikke lar seg gjøre å få alle gjennom videregående opplæring med bestått, er det nødvendig å 

redusere frafallsraten så mye som mulig. 

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å legge frem hvilke rammer og krav som skal 

og bør ligge til grunn for tilbudet om videregående opplæring for voksne. Dette vil videre bli 

vurdert opp mot det faktiske tilbudet i Aust-Agder fylkeskommune.  

                                                                 
1 https://temark.no/wp-content/uploads/2018/11/Protokoll-Aust-Agder-kontrollutvalg-26.09.2018.pdf 
2 https://utdanningsforskning.no/artikler/frafall-i-videregaende-opplaring---effektstudier-og-gode-beskrivelser-
av-intervensjoner/ 
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1.2 PROBLEMSTILLINGER 

Problemstillingene som har blitt besvart i forvaltningsrevisjonsprosjektet er:  

1) I hvilken grad ivaretar Aust-Agder fylkeskommune sitt ansvar for å sikre et helhetlig 

studietilbud innen videregående opplæring for unge over 16 år og voksne, med fokus 

på voksenopplæring?  

 

2) Har Aust-Agder fylkeskommune tilfredsstillende informasjonsformidling omkring det 

videregående opplæringstilbudet?  

 

3) Har Aust-Agder fylkeskommune etablert tilfredsstillende rutiner og praksis for 

utforming av enkeltvedtak i tråd med kravene til saksbehandling etter 

forvaltningsloven og opplæringsloven?  

For å besvare problemstillingene er det utarbeidet revisjonskriterier, som er de krav, normer 

og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres og vurderes i forhold til.  
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2.  METODISK GJENNOMFØRING 

Forvaltningsrevisjonsrapporten er gjennomført etter gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon.3  

Prosjektets metodiske fremgangsmåte har basert seg på en sammensatt datainnsamling 

gjennom flere ulike tilnærminger innen kvalitativ metode. Det har blitt gjennomført 

oppstartsmøte med virksomhetsleder og rådgiver. Det har videre blitt gjennomført en 

gjennomgang av rutiner og maler, i tillegg til en gjennomgang av et utvalg enkeltvedtak.  

Aust-Agder Revisjon IKS har i arbeidet med dette prosjektet sendt ut ett sett med spørsmål på 

e-post tilknyttet problemstillingene til de kommunale voksenopplæringssentrene i Aust-

Agder. Dette gjelder kommunene Birkenes, Risør, Grimstad, Lillesand, Evje og Hornnes, 

Åmli, Bygland og Valle. Spørsmålene er vedlagt rapportens vedlegg 1. Revisjonen fikk inn 

svar fra Lillesand, Birkenes, Åmli, Grimstad og Evje og Hornes kommune. I tillegg har 

revisjonen hatt intervju med rektor og rådgiver ved Arendal voksenopplæring.  

Intervjuer er faktaverifisert, og prosjektets kontaktperson har hatt faktadelen av prosjektet til 

gjennomlesning. Rapporten har også vært gjenstand for intern kvalitetssikring. Fylkes-

rådmann har blitt forelagt rapporten for høringsuttalelse. Denne er i sin helhet lagt ved 

rapporten.  

Arbeidet med forvaltningsrevisjonen har i hovedsak foregått i perioden februar – november 

2019. 

Validitet og reliabilitet 

Vurderingen av det metodiske arbeidets validitet og reliabilitet, handler om å belyse dataenes 

troverdighet og gyldighet. Validiteten handler om hvorvidt de innsamlede dataene er aktuelle 

for å besvare problemstillingene, og om revisjonens funn er autoritative og representative i 

forhold til fenomenet som er undersøkt. Dokumentene som er analysert for å besvare 

problemstillingene har vært offentlig tilgjengelig dokumenter, eller dokumenter som er 

forelagt revisjonen direkte. 

Reliabilitetsvurderingen omhandler hvorvidt de innsamlede dataene er pålitelige, og om 

dataene er gjenstand for etterprøvbarhet. Rapporten har både på detaljert og overordnet nivå 

vært gjenstand for intern og ekstern kvalitetskontroll. Gjennomgående i rapportens arbeid har 

flere forvaltningsrevisorer vært involvert i prosessen, og den metodiske innsamlingen av data 

har vært grundig forankret og kvalitetssikret internt. Dette har bidratt til et godt fundament for 

dataenes reliabilitet.  

 

Prosjektet er avgrenset mot følgende: 

                                                                 
3 RKS 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 



56/19 Forvaltningsrevisjon videregående opplæring for voksne - 18/13225-7 Forvaltningsrevisjon videregående opplæring for voksne : Forvaltningsrevisjonsrapport Voksenopplæring Aust-Agder fylkeskommune

   4 

 

 Vurderinger fylkeskommunen gjør av den enkelte søker ved om man har rett på 

videregående opplæring  

 Vurderinger tilknyttet tilbud om ungdomsrett 

 Utgifter for den enkelte som tar del i videregående opplæring  

 Opplæringsmiljøet 

 Kompetansekrav for undervisningspersonell  

 Læringsplaner  

 Faglige vurderinger gjort av ansatte ved voksenopplæringen  

 Vurdering av vitnemål og kompetansebevis  

 Saksbehandlingstid 

 Gjennomgang av enkeltvedtak vil kun se på vedtak for voksne over 25 år som har blitt 

realkompetansevurdert 
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3. PROBLEMSTILLINGER 

3.1. STUDIETILBUD 

1) I hvilken grad ivaretar Aust-Agder fylkeskommune sitt ansvar for å sikre et 

helhetlig studietilbud innen videregående opplæring for unge over 16 år og voksne, 

med fokus på voksenopplæring? 

3.1.1. REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de krav, normer og standarder som utgjør grunnlaget for de vurderinger 

skal måle objektet opp mot og i forhold til.  

Fylkeskommunen har etter opplæringsloven4 § 13-3 en plikt til å sørge for at retten til 

videregående opplæring etter loven blir oppfylt. Dette gjelder for alle som er bosatt i 

fylkeskommunen. 

Etter fylte 15 år kan en søke om videregående opplæring; man har krav på tre års 

videregående opplæring, eller den tiden som er fastsatt i lærerplanen. Denne retten kalles 

ungdomsrett. Ungdomsretten gjelder til utgangen av fylte 24 år, jf. oppll. § 3-1 første og tredje 

ledd. Med voksenretten kan man få tilbud om gratis videregående opplæring som voksen hvis 

man fyller eller har fylt 25 år, og ikke har fullført videregående opplæring.  

I opplæringsloven § 4A-3 (1) «Rett til vidaregående opplæring for vaksne» heter det at:  

«Dei som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande 

opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring for vaksne frå og med det året dei 

fyller 25 år. Dei som har fullført vidaregåande opplæring i eit anna land, men som ikkje får 

godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg, har òg rett til 

vidaregåande opplæring for vaksne. Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den 

enkelte. Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod. Departementet gir 

nærmare forskrifter, mellom anna om kven retten omfattar, om inntak, rangering og førerett.» 

Etter opplæringsloven har ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende 

opplæring, en lovfestet rett til videregående opplæring. Ungdomsretten gjelder ut det skoleåret 

som begynner det året man fyller 24 år. Ungdomsretten gir etter opplæringsloven § 4A-3 

enkelte rettigheter som ett års påbygning til generell studiekompetanse, eller fag- og 

yrkesopplæring utgangen av det året de fyller 24 år.  

Etter opplæringsloven § 4A-3 (2) har den som er tatt inn til videregående opplæring, rett til å 

fullføre utdanningsløpet.  

 

                                                                 
4 LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringsloven). Heretter oppll. 
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Hovedregelen er at fylkeskommunen står fritt til å velge hvilket utdanningsprogram de vil 

tilby. I en tolkningsuttalelse sier Utdanningsdirektoratet følgende:  

I opplæringsloven § 13-3 femte ledd står det følgende: 

«Fylkeskommunen skal planleggje og byggje ut det vidaregåande opplæringstilbodet 

under omsyn til blant anna nasjonale mål, ønska til søkjarane og det behovet 

samfunnet har for vidaregåande opplæring i alle utdanningsretningar og for ulike 

aldersgrupper, og under omsyn til ansvaret sitt for opplæring i fengsel og i sosiale og 

medisinske institusjonar og behovet for spesialundervisning» 

Så lenge fylkeskommunene holder seg innenfor rammene som disse bestemmelsene 

oppstiller, står de fritt til å bestemme hvordan opplæringstilbudet skal være, herunder 

hvilke utdanningsprogram som skal tilbys.5 

Avslutningsvis vil vi nevne at voksne til vanlig skal få tilbud om opplæring i samsvar 

med ønsket sluttkompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven6 § 6-45 tredje ledd. I 

tillegg skal opplæringen av voksne tilpasset behovet til den enkelte, jf. 

opplæringsloven § 4A-3 første ledd. I dette ligger at fylkeskommunen så langt det er 

mulig bør tilpasse opplæringen, slik at den voksne får tilbud om opplæring i nærheten 

av sitt hjemsted.  

Det fremgår imidlertid av rundskriv Udir-2-2008 at det ikke er slik at retten til 

videregående opplæring for voksne kan forstås som en absolutt rett til å få opplæring 

innenfor ønsket utdanningsprogram. Videre står det i rundskrivet at: «Dersom man 

hadde tolket retten som en absolutt rett til ønsket sluttkompetanse, vil det kunne få 

store økonomiske og praktiske konsekvenser. Det vil eksempelvis kunne føre til lange 

ventelister, noe som er i strid med loven. Det antas derfor at fylkeskommunene må 

utvise skjønn når de gir tilbud om opplæring til voksne med rett. I vurderingen av 

hvilket tilbud som gis, må den voksnes subjektive ønsker vektlegges, men muligheten til 

å kunne oppnå den ønskede sluttkompetansen blant annet på bakgrunn av 

realkompetansen, må også spille inn.»7 

Revisjonskriterier: 

- Opplæringstilbudet den voksne har krav på, skal som hovedregel omfatte de fagene 

den voksne trenger for å få vitnemål for fullført videregående opplæring for voksne.  

- Opplæringen skal tilpasses den enkelte.  

- Den enkelte har rett til å fullføre utdanningsløpet  

                                                                 
5 Det finnes likevel et unntak som kan begrense fylkeskommunenes handlingsrom. For elever som oppfyller 
vilkårene for fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram, må fylkeskommunen sørge for at de får oppfylt sin 
rett, jf. opplæringsloven § 13 -3 første ledd og forskrift til opplæringsloven § 6-15 
6 FOR-2006-06-23-724 Forskrift til opplæringslova  
7 Tolkningsuttalelse, 27.1.2014, «Fylkeskommunens ansvar for tilbud om utdanningsprogram i eget fylke». 
Utdanningsdirektoratet i brev til Fylkesmannen i Østfold 
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3.1.2.  FAKTA 

 

Organisering 

I tilknytning til problemstillingen vil dette kapittelet beskrive organiseringen av 

voksenopplæringen i Aust- Agder fylkeskommune.  

 

Organisering Kompetanse i Aust-Agder  

Virksomheten «Kompetansesenteret i Aust-Agder» ble opprettet i 2016. Kompetanse Aust-

Agder avgjør rett til videregående for voksne. Organiseringen var begrunnet i et ønske om et 

helhetlig tjenestetilbud, og består av tre tjenesteområder: Ungdomstiltak8, karriereveiledning 

og videregående opplæring for voksne. Tidligere var karrieresenteret lokalisert i Arendal. 

Organisering av denne tjenesten varierer innenfor fylkene. Kompetanse Aust-Agder har 

kontor i Grimstad.  

 

I tillegg til «Klart du kan» tiltaket har vi «Losordning» for ungdom. Dette er et tilbud for 

ungdom utenfor videregående opplæring og arbeid, primært i alderen 16-21 år, og være en tett 

og individuell oppfølging med mål om deltakelse i utdannings- og/ eller arbeidsrettede 

aktiviteter.  

Virksomheten har per i dag 11 ansatthjemler. Virksomheten består av to personer i ledelsen, 

hvor øvrige ansatte er rådgivere. Virksomheten har egne fagteammøter en gang i uka. I 

saksbehandlingen brukes i hovedsak systemet VIGO voksen, og Public360; alle vedtaksbrev 

skives ut fra dette systemet. Rutinene som virksomheten bruker er ifølge leder samlet i en 

rutinebank.  

Det er planlagt forandringer i organisasjonen etter fylkesammenslåingen. Det er forespeilet at 

det i Arendal vil være et veiledningssenter (karriere og videregående for voksne), i tillegg til 

                                                                 

8 Oppfølgingstjenesten er per 1.8.2019 ikke en del av Kompetanse Aust-Agder  

Ungdomstiltak

•«Klart du kan!» er et 
skoleforberedende kurs for 
ungdommer mellom 16 – 21 
år som står utenfor 
videregående opplæring. Her 
tilbys blant annet 
undervisning, kreativt 
verksted, fysisk aktivitet og 
individuell oppfølging.

Karriereveiledning

•Veiledning når det gjelder 
utdanning, opplæring og 
arbeid og til å håndtere egen 
karriere. 

Videregående 
opplæring for 

voksne 

•Aust-Agder fylkeskommune 
tilbud til videregående 
opplæring for de over 25 år.

•Kompetansesenteret 
samarbeider med alle 
fylkeskommunens syv skoler
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eksamenskompetanse. Det er planlagt at tjenesten og oppgavene fra 2020 vil være mye 

tilsvarende dagens tjeneste. Ungdomstiltakene vil videreføres i lokalene i Grimstad.  

Det blir stadig flere voksne som ønsker å få utdanning, hvor de får tilbud om yrkesfaglig eller 

studieforberedende opplæring. Per april 2019 har Kompetanse Aust-Agder totalt 1 154 voksne 

som søker opplæring, veiledning, realkompetansevurdering, læreplass eller en kombinasjon 

av disse. Tilsvarende tall for fjoråret var 1 086. 618 personer av de 1 154 er registrert med 

annet morsmål. Av totalt 1 154 søkere er det 859 (567 minoritetsspråklige og 292 norske) som 

søker ulike typer opplæring på videregående skoles nivå.  

Virksomhetsleder opplyser også om at de har fått plass til enkelte, på videregående opplæring, 

som opprinnelig ikke har denne rettigheten etter voksenretten. Det argumenteres for at 

samtlige som har rett til videregående opplæring for voksne får tilbud om dette.  

 

Samarbeid  

Kompetanse Aust-Agder har samarbeid med flere instanser i sitt arbeid, blant annet 

voksenopplæringssentrene i kommunene og NAV-kontorene i fylket. Det blir beskrevet for 

revisjonen at Kompetanse Aust-Agder har mye kommunikasjon med de kommunale 

voksenopplæringssentrene, noe som blir bekreftet i samtale med Arendal voksenopplæring. 

Arendal voksenopplæring beskriver i samtale med Aust-Agder Revisjon IKS at samarbeidet 

med Kompetanse Aust-Agder er veldig godt, særlig når det gjelder kommunikasjon, velvilje 

og serviceinnstilling. Ett av spørsmålene Aust-Agder Revisjon IKS spurte per e-post til de 

forskjellige kommunale opplæringssentrene, var hvordan de opplevde samarbeidet mellom 

fylkeskommunen og kommunen. Dette spørsmålet ble besvart positivt av de revisjonen fikk 

tilbakemeldinger fra; for eksempel svarer Enhet for voksenopplæring i Lillesand kommune at 

de opplever samarbeidet med fylkeskommunen som «positiv og god», og Evje og Hornnes 

kommune beskriver denne som «utelukkende positiv».  

Kompetanse Aust-Agder beskriver også at det gjennomføres møter med NAV Arendal hver 

14. dag. Virksomheten peker på at et kontinuerlig samarbeid med de ulike aktørene er sentralt 

i deres arbeid, da det ofte er de samme folkene som trenger hjelp fra de forskjellige instanser; 

eksempelvis utdanning og NAV. En søker kan for eksempel ha veiledning hos Kompetanse 

Aust-Agder, for så å søke eventuell støtte til gjennomføring av utdanning hos NAV.  

Kompetanse Aust-Agder har også et sør-vest samarbeid med fire andre fylker, hvor formålet 

er å utvikle den videregående opplæringen gjennom kompetanseutveksling. Det avholdes fem 

møter med disse i året. Gjennom dette fòra gis det også tilbakemeldinger til direktoratet ved 

for eksempel lovforslag. Det er også kommunikasjon med Udir, ved blant annet et fast møte 

én gang i året. Kompetanse Aust-Agder veileder også de som er i jobb og ønsker fagbrev, 

eller ønsker fag for å kunne begynne på høyere utdanning. Virksomheten samarbeider også 

med Universitetet i Agder. En utfordring er knyttet til å kartlegge språkpoeng når man skal 

søke gjennom samordnet opptak.  

Når det gjelder videregående opplæring for voksne, samarbeider Kompetanse Aust-Agder 

med de videregående skolene i fylket. Virksomhetsleder forklarer at de har løpende 
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kommunikasjon med rektorer. Virksomhetsleder opplyser ovenfor revisjonen at det for 

virksomheten er viktig med en rød tråd i utdanningsløpet. Man ønsker å sikre egnede 

samarbeidsgrupper, for å kunne få en tidlig spissing av utdanningsløpet.  

Arendal voksenopplæring peker i samtale med revisjonen på utfordringer knyttet til 

rollefordeling og ansvar for de de ulike aktørene som arbeider med voksenopplæring blant 

annet på at det i større grad kan tydeliggjøres hvem som gjør hva og når, spesielt i prosesser 

knyttet til informasjon og kartlegging.  

Opplæringstilbud 

Dimensjonerings- og inntaksprosessen starter tidlig på høsten og dermed om lag ett år før det 

aktuelle skoleåret starter. Det er «dimensjoneringsgruppa», med utdanningssjefen, som legger 

til grunn for hva som skal være av tilbud og hva som trengs i regionen. Annonsering av tilbud 

innen videregående opplæring for voksne for kommende skoleår ble vedtatt av fylkesutvalget 

4.12.2018, sak 18/106. Det er utdanningssjefen som formelt gir oppdraget til Kompetanse 

Aust-Agder. 

Ifølge dokumentasjon fra Kompetanse Aust-Agder, foregår utarbeidelse av tilbud i 

hovedtrekk på følgende måte (informasjon, veiledning og enkeltvedtak behandles nærmere i 

de neste problemstillingene):  

 Basert på eget erfarings- og kunnskapsgrunnlag foreslår Kompetanse Aust-Agder et 

opplæringstilbud («meny») for videregående opplæring for voksne tidlig høst for 

kommende skoleår. Forslaget presenteres for Fagopplæring Aust-Agder og justeres 

etter antall læreplasser som finnes i Aust-Agder knyttet til de relevante fagene. 

 Kompetanse Aust-Agder presenter deretter et forslag til opplæringstilbud i møte i 

dimensjoneringsgruppa for klasseoppsett. Dimensjoneringsgruppa, som ledes av 

utdanningssjef, er et team med representanter fra fylkesrådmannen, herunder 

utdanningsavdelingen, fra Fagopplæring Aust-Agder og Kompetanse Aust-Agder. 

Dimensjoneringsgruppa vurderer forslaget i forhold til antall klasser planlagt innen 

videregående opplæring for unge, antall læreplasser og ressurssituasjonen i 

fylkeskommunen. Det besluttes et opplæringstilbud for voksne med sluttkompetanser 

de voksne kan velge blant. 

 I samarbeid med Kompetanse Aust-Agder fremmer fylkesrådmannen sak til 

fylkesutvalget i november/desember, der klasser for ordinær videregående opplæring 

og for videregående opplæring for voksne foreslås. Saken behandles i fylkesutvalget i 

desember måned.  

 Veiledning foregår utover vinterhalvåret, og dersom det viser seg at antallet søkere til 

tilbudte fag blir høyere enn planlagt, fremmes det sak for fylkesutvalget i mai måned, 

med forslag om justering av klasseoppsett.  

 Basert på overnevnte utarbeides inntakslister. Fylkesutvalget får i oktober/november 

en sak med informasjon om inntaket.  
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Alle søkere til voksenopplæring er nå vurdert i forhold til om de har rett til videregående 

opplæring, og alle med rett har hatt veiledningssamtaler i forhold til sin søknad. 

Inntaksprosessen er dermed i ferd med å avsluttes da kun formelt vedtaksbrev gjenstår. 

For de elever som skal ta fag/svennebrev, samarbeider Kompetanse Aust-Agder med 

fagopplæringen. Alle rådgivere ved Kompetanse Aust-Agder er rådgivere for aktuelle 

kandidater som har praksis i aktuelt fag som skal opp til teorieksamen for praksiskandidater. 

Disse går opp til tverrfaglig eksamen, så de kan gå opp til fagprøven på sikt.  

Virksomhetsleder forteller at det er viktig at man utdanner i tråd med arbeidsmarkedets 

behov, og at det er deres oppgave å se på hva markedet trenger i fremtiden, for så å tilpasse 

utdanningen etter dette. I følge virksomhetsleder samarbeides det mye med NAV, hvor 

Kompetanse Aust-Agder blant annet tilbyr kurs til ungdom.  

Virksomhetsleder og rådgiver beskriver i samtale med revisjonen flere utfordringer i arbeidet 

med videregående opplæring for voksne. Det er rent utdanningstekniske utfordringer, men 

også utfordringer når det gjelder språk, kultur og mobilitet. Det beskrives overfor revisjonen 

at minoritetsspråklige gjør arbeidet komplekst. Når man er bosatt i en mindre kommune, kan 

dette skape utfordringer. Revisjonen blir også fortalt at man opplever at mange unge, særlig 

gutter, på hjemmebane kan oppleve høye forventninger i forhold til det å ta en spesiell 

utdannelse.  

Det beskrives også utfordringer knyttet til hva den enkelte ønsker av de mange tilbudene som 

finnes av utdanning og kurs. Det finnes flere typer prosjekter og ordninger, revisjonen får 

blant annet informasjon om prosjektet «Menn i helse», som er for NAV-brukere som er på 

omskolering og arbeidsavklaringspenger, hvor det gis et tilbud om et komprimert læringsløp 

for å bli helsefagarbeider.  

Ifølge Kompetanse Aust-Agder er særlig andelen søkere til helse- og omsorgsfagene stor. 

Arendal voksenopplæring peker i samtale med revisjonen på at dette blant annet kan forklares 

med samfunnets behov; at man ønsker å bidra til rekruttering til helsefag. Det er derfor 

opprettet en egen klasse ved voksenopplæringen i Arendal hvor man tidlig startet opplæring 

knyttet til språk basert på medisinske og faglige termer knyttet til helsefaget. Rektor ved 

Arendal voksenopplæring peker på at man for å lykkes med rekrutteringen her, må det 

videregående tilbudet være i tråd med voksenopplæringen, og at dette er en utfordring når 

man har rekordstore søkertall på området.   

Følgende sluttkompetanser ble annonsert i fylkets aviser og på Kompetanse Aust-Agders 

nettsider for nye søkere: 

Opplæringstilbud for videregående opplæring for voksne for skoleåret 2018/2019: 

 Studiekompetansefag 

 Helsearbeiderfaget 

 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 

 Kokk- og servitørfaget 
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 Salgsfaget 

 Tømrerfaget 

 Logistikkfaget 

Opplæringstilbud for videregående opplæring for voksne for skoleåret 2019/2020: 

 Studiekompetansefag 

 Helsearbeiderfaget 

 Barne- og ungdomsarbeiderfaget 

 Kokkfaget 

 Institusjonskokkfaget 

 Vei- og anleggsfaget 

 Tømrerfaget 

 Logistikkfaget 

 

Antall søkere til videregående opplæring for voksne (per 15. mai over flere år)9 

    2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Antall voksne søkere til yrkesfaglige 

utdanningsprogram 

   
831 596 541 380 375 317 

Antall voksne søkere til studieforberedende 

utdanningsprogram 

   
284 254 228 211 178 182 

Sum 
   

1115 850 769 591 553 499 

Tabellen viser en utvikling med stor økning i antall voksne søkere til videregående opplæring 

for voksne, både innen yrkesfaglige utdanningsprogram og innen studieforberedende 

program. 

Antall søkere til videregående opplæring for voksne med opplæringsrett (per 15. mai 

over flere år)10 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Antall voksne søkere med rett til 

yrkesfaglige utdanningsprogram 
526 382 334 205 184 190 

Antall voksne søkere med rett til 

studieforberedende utdanningsprogram 
187 157 84 97 101 75 

                                                                 
9 Informasjon fra Kompetanse Aust-Agder 
10 Ibid 
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Sum 713 539 418 302 285 265 

Tabellen viser en utvikling med stor økning i antall voksne søkere med opplæringsrett. 

Sammenligning av de to tabellene viser at det er en økning i antall søkere totalt, og at 

økningen i gruppa med rett er betydelig særlig innen yrkesfagene. Dette representerer en klar 

utfordring i forhold til dimensjonering og inntak av voksne til videregående opplæring.  

Aust-Agder Revisjon IKS har også fått oversendt tall med søkerstatistikk fra Arendal 

voksenopplæring for 2019:  

Antall voksensøkere: 57 

Mest søkt sluttkompetanse: 

Helsefagarbeider: 26 

Studiespesialisering: 11 

Kokk: 6 

Barne- og ungdomsarbeider: 6 

Logistikk: 4 

Tømrer: 2 

Vei/anlegg: 2 

Antall søkere som har uttrykt at de ønsker annen sluttkompetanse enn det som tilbys: 10* 

Ønsket sluttkompetanser som ikke tilbys: 

Elektriker: 4 

Helsesekretær: 2 

Bilmekaniker: 2 

Designer: 1 

TIP: 1 

Revisjonen får i oversendt dokumentasjon opplyst at tallet på «antall søkere med ønsket 

sluttkompetanse som ikke tilbys» sannsynligvis i virkeligheten høyere. Disse tallene er er 

hentet inn av Arendal voksenopplæring etter at Kompetanse Aust-Agder presenterte årets 

søkermeny i 2019. Ifølge Arendal voksenopplæring er det grunn til å tro at et ukjent antall 

bare har resignert til tilbudslisten og ikke informert om hva de egentlig ønsker å søke. Det 

påpekes at om man skal ha mer nøyaktige tall, så må ønsket sluttkompetanse registreres på et 

mye tidligere stadium.  

I samtale med Kompetanse Aust-Agder, har virksomheten uttalt følgende om tema:  

«Kompetanse Aust-Agder har gjennom veiledning av voksne søkere fått erfaring på dette 

området. 

Alle voksne søkere med opplæringsrett får en veiledningssamtale i forhold til sin søknad. De 

voksne veiledes da opp mot annonsert opplæringstilbud, også i de tilfeller der søkeren ønsker 
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annen sluttkompetanse. Samtidig må dette sees i sammenheng med muligheter for praksis, 

lærlingplasser, kapasitet ved de videregående skolene og jobbmuligheter etter endt 

utdanning».  

 

Kommunale voksenopplæringssentre 

I samtalen revisjonen har gjennomført med Arendal voksenopplæring, uttrykkes det både fra 

rektor og rådgiver en bekymring for at det studietilbudet som gis søkerne i flere tilfeller ikke 

oppleves å være bredt nok geografisk dekkende og tilstrekkelig. Det pekes på at det foreligger 

enkelte utfordringer som kan medvirke til at ikke alle kan gis tilbud eller kan ta imot tilbud 

basert på bosetting, familie, transport mm.  

Når det gjelder rammene studietilbudet baseres på, er det tydelig at det kan oppleves som 

utfordrende at studietilbudet kan synes å bli etablert før man har et helt klart bilde av hvor 

mange som har et ønske om det som tilbys. I sammenheng med dette mener 

voksenopplæringen at tilbudet oppfattes å ha for liten meny, og at det er for lite å velge 

mellom. Rektor påpeker at elever burde få søke på den sluttkompetanse de ønsker seg, 

deretter bør menyen lages basert på dette.  

Det blir også vist til fra Arendal voksenopplæring at det er flere som har helt konkrete ønsker 

knyttet til eksisterende tilbud, men når tilbud kommer så må man skifte retning grunnet annen 

lokalisering av tilbudet eller endret tilbud. Dette oppgis å være en medvirkende årsak til 

frafall. Her nevnes eksempelvis at fylkestinget endrer utvalget av tilbud etter at det er satt opp.  

I følge Arendal voksenopplæring ser man ikke de store utfordringene når det kommer til 

søkere med ungdomsrett. Derimot når det gjelder voksenretten opplever man utfordringene 

med utilfredsstillende tilbud – ved blant annet for lite omfang i timeantall og valg av tilbud i 

menyen som utarbeides. Tidligere var det flere søkere med voksenrett som fikk innpass på 

ledige plasser i klasser for de med ungdomsrett.   

Kvalifiseringstjenesten i Grimstad beskriver lignende utfordringer tilknyttet 

utdanningstilbudet, som de anser som svært begrenset for de over 25 år. 

Kvalifiseringstjenesten peker på at mange av de voksne elevene som har erfaringer og 

kunnskap med seg fra hjemlandet sitt, ønsker å videreføre dette gjennom utdanning og jobb i 

Norge. Dette opplever mange at de ikke har mulighet til å realisere dette fordi studietilbudet 

ikke finnes. Eksempler som trekkes frem er bussjåfør, lastebilfører, frisør og elektriker. 

Kompetanse Aust-Agder opplyser i tilsvar til revisjonen i forbindelse med faktaverifisering 

om at de per skoleåret 2019/2020 har voksne som både går mot sjåførfaget og frisør.  

Birkenes Læringssenter beskriver en opplevelse av et begrenset og smalt studietilbud innen 

videregående opplæring i fylket. Birkenes Læringssenter beskriver i e-post, som svar på våre 

spørsmål, «et studietilbud som ikke er tilfredsstillende og ikke i tråd med ønsker og mål». 

Læringssenteret trekker også frem utfordringen med lokaliseringen av studietilbudet, med et 

stort tilbud lokalisert ved Sam Eyde, men svært få eller ingen tilbud i Lillesand. At det kunne 
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vært flere tilbud ved Møglestu (nå Lillesand) videregående trekker også Enhet for 

voksenopplæring i Lillesand frem i e-post til revisjonen.  

På spørsmål fra Aust-Agder Revisjon IKS om man anser tilbudet som tilfredsstillende, svarer 

konstituert rektor ved Enhet for voksenopplæring i Lillesand kommune at det gjør de, men at 

det kunne vært flere tilbud. Åmli kommune beskriver i sin e-post til revisjonen at de på sin 

skole gir tilbud om undervisning i norsk og samfunnskunnskap.  

Arendal voksenopplæring trekker fram utfordringer med ønsket sluttkompetanse, og at dette 

ikke blir slik eleven hadde sett for seg. Dette baseres blant annet på at tilbudet ikke er dekkene 

for mennesker med lav kompetanse. Birkenes Læringssenter peker også på denne 

utfordringen, da studietilbudene som gis til de voksne ikke er i tråd med den voksnes ønske 

om sluttkompetanse. De viser til at det er en utfordring at mange voksne ender opp med å 

velge studietilbud hvor konkurransen om læreplasser i forhold til elever med ungdomsrett er 

ufordelaktig for voksne, og hvor arbeidsmarkedet er krevende å komme inn på, særlig uten et 

nettverk. Ifølge Birkenes læringssenter oppleves det frustrerende for voksne søkere at de ofte 

ikke kan velge sluttkompetansen de ønsker: «Ønsket om å være en samfunnsnyttig borger 

møter i flere tilfeller hindringer og mangel på muligheter gjennom studietilbudet som gis. Det 

kan også oppleves vanskelig for den voksne å forstå hva de ulike studietilbudene krever og 

hvilke muligheter de gir.» Evje og Hornnes kommune beskriver i sin e-post til revisjonen at 

det er tidvis problematisk med at elever har valgt en sluttkompetanse de ikke nødvendigvis 

har ønske om, for å slippe å flytte til et annet sted for å gå på skole.  

Kvalifiseringstjenesten i Grimstad peker også på et problem med for få lærlingplasser, og at 

mange av de minoritetsspråklige, som en ekstra utfordring ikke har nettverk og ikke kan de 

kulturelle kodene, må ta tredje året av en yrkesutdanning i skole. 

På spørsmål fra revisjonen om det gjennomføres gode evalueringer i møte med 

fylkeskommunen, svarer de fleste respondentene at dette er noe som kan bli bedre. Det pekes 

på at det i utgangspunktet er en god kommunikasjon, men at blant annet erfaringsutvekslingen 

kan forbedres. Det er ifølge Arendal voksenopplæring satt opp en arbeidsgruppe hvor 

voksenopplæringens ledere og fylkeskommunen møtes, og dette kan være en arena for 

evaluering. Flere av respondentene beskriver at organene som skal samarbeide møter de 

samme utfordringene som her er presentert.   
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3.1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

I henhold til revisjonskriteriene skal fylkeskommunen planlegge og bygge ut det videregående 

opplæringstilbudet i henhold til nasjonale mål, ønskene til søkerne og det samfunnet har 

behov for. Revisjonens undersøkelser gir ikke grunnlag for å konkludere med at 

fylkeskommunen, gjennom Kompetanse Aust-Agder og videregående skoler, ikke har et 

tilbud i tråd med opplæringsloven med forskrift. Revisjonen vurderer at det det foreligger en 

gjennomarbeidet rutine for utarbeidelse av tilbud, men i tilbakemeldingene fra kommunene 

peker flere på at tilbudet, også omtalt som «menyen», er for liten og at det gir for lite 

valgmuligheter. Dette kan isolert sett føre til at fylkeskommunen i mindre grad er i stand til å 

tilby den enkelte elev ønsket sluttkompetanse. På grunnlag av de usikkerheten ved tallene som 

er presentert, er det vanskelig for revisjonen å vurdere hvor stor andel av søkerne som ønsker 

annen sluttkompetanse enn det som tilbys. Samtidig foreligger det lite statistisk grunnlag for å 

vurdere i hvilken grad dette er en omfattende utfordring som gjelder mange elever. 

Det fremgår av rundskriv Udir 2-2008 at det ikke er slik at retten til videregående opplæring 

for voksne kan forstås som en absolutt rett til å få opplæring innenfor ønsket 

utdanningsprogram og at fylkeskommunen har anledning til å utvise skjønn i sine vurderinger. 

Etter en samlet vurdering, vurderer revisjonen at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for 

å konkludere med at fylkeskommunen samlet sett ikke ivaretar kravene til å tilby ønsket 

sluttkompetanse i tråd med opplæringslovens krav.  

Revisjonen registrerer at flere aktører peker på utfordringer knyttet til samarbeid og 

evaluering i arbeidet med voksenopplæringen. Dette fremstår for revisjonen som et område 

med forbedringspotensial, men gjelder samtidig alle aktører som arbeider med 

voksenopplæring.  
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3.2. INFORMASJONSFORMIDLING 

2) Har Aust-Agder fylkeskommune tilfredsstillende informasjonsformidling omkring 

det videregående opplæringstilbudet?  

3.2.1. REVISJONSKRITERIER 

Fylkeskommunen skal sørge for nødvendig informasjon til grunnskolene og de videregående 

skolene i fylket om reglene som gjelder for inntak til videregående opplæring. Videre har 

skolene en plikt til å gi elever og deltakere nødvendig informasjon om inntak til videregående 

opplæring, dette gjelder også for voksne, jf. Forskrift til opplæringsloven § 6-7. 

Fylkeskommunen har ingen rettslig plikt til å informere om muligheten for voksne til å bli 

realkompetansevurdert. Utdanningsdirektoratet anbefaler at fylkeskommunen / kommunen gir 

ut slik informasjon.  

Revisjonskriterier:  

- Aust-Agder fylkeskommune skal på en tilfredsstillende måte informere om sitt 

studietilbud og gi tilstrekkelig rådgivning for den enkelte.  

 

3.2.2.  FAKTA 

Informasjon 

Når kommende års opplæringstilbud for voksne er klart, jf. problemstilling 1, annonseres 

dette i avisene i fylket og på nettsiden til Kompetanse Aust-Agder i desember og januar. 

Informasjon om opplæringstilbud gis også gjennom vilbli.no, utdanningsmesser, hospiteringer 

etc. Det er søknadsfrist en gang i året, med frist 1. februar. I desember/ januar har 

Kompetanse Aust-Agder informasjonsmøter med de kommunale voksenopplæringssentre der 

både rådgivere og elever ved voksenopplæringen deltar. Dermed kan rådgiverne ved de 

kommunale voksenopplæringene orientere/veilede sine avgangselever i relasjon til 

opplæringstilbudet for de voksne i videregående opplæring.  

Basert på søknadene og veiledningene lager Kompetanse Aust-Agder inntakslister for de 

annonserte klassene. Disse sendes skolene ca. 12. juni, og det er skolene som sender ut 

inntaksbrevene til de voksne. De med voksenrett som har søkt annonserte tilbud innen frist får 

som hovedregel plass, mens de som har søkt mellom 1. februar og 15. mai kommer på 

venteliste. De med voksenrett som har søkt etter 15. mai, får beskjed om at de må vente til 

skoleåret påfølgende år. Dersom det skulle være ledig plasser i klasser som likevel skal i 

gang, kan disse likevel få plass. 

Respondentene til revisjonens e-poster svarer i stor grad positivt på opplevelsen av 

informasjon fra Kompetanse Aust-Agder. Evje og Hornnes svarer i sin e-post at Kompetanse 
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Aust-Agder er flinke til å informere; de kommer på besøk på skolen, de setter av tid til 

samtaler med enkeltelever og er tilgjengelige for spørsmål som dukker opp.  

I samtale med Arendal voksenopplæring beskriver rådgiver et ønske om at fylkeskommunen 

på et tidligere tidspunkt kunne gjennomført informasjonsformidling til søkere slik at disse i 

større grad kunne reflektert og hatt «betenkningstid» før man gjorde sine valg. Slik det 

fungerer nå kommer fylkeskommunen til voksenopplæringen i Arendal på et så sent tidspunkt 

at det i liten grad kan oppfattes som hverken veiledning eller informasjon, men i større grad 

en kontroll av at søknadspapirer er i orden. En tidligere innsats med informasjon kunne ifølge 

rådgiver gitt mulighet for kartlegging og justering/tilpasning av studietilbudet.  

At informasjonsformidlingen omkring det videregående opplæringstilbudet kommer sent, er 

noe Birkenes Læringssenter også trekker frem. De viser til at informasjonen gjerne kommer i 

desember, og at søknadsfristen er 1. februar. De mener at dette er lite tilfredsstillende for 

voksne søkere.  

Arendal voksenopplæring viser også til at det kan være en høy terskel for å søke råd for 

eleven. Dette blant annet fordi man må inn på vigo.no for å be om en time med Kompetanse 

Aust-Agder, og at dette må gjøres gjennom «minID». Ifølge rektor er dette en byråkratisk og 

lite tilgjengelig måte å få veiledning på, og som ikke er tilpasset brukergruppen.  

Kompetanse Aust-Agder opplyser i korrespondanse med revisjonen opplæringstilbudet for 

voksne er synliggjort på deres hjemmeside. 

Veiledning 

Kompetanse Aust-Agder beskriver overfor revisjonen at det brukes mye tid på veiledning om 

utdanningsløp. Veiledning av voksne kan være sammensatt og krevende, da dette henger 

sammen med en rekke forhold. Ofte kan søkeren lite om skolesystemet samtidig som 

videregående opplæring med alle dens ordninger er komplisert. Videre kan språkutfordringer 

gjøre seg gjeldende. I tillegg kommer det faktum at voksne søkere ofte er i en utfordrende 

livssituasjon, der spørsmål om muligheten til å studere ved siden av jobb, eller annen type 

inntektssikring, kan bli tatt opp. Veiledningen skjer som hovedregel individuelt. Det gjøres en 

faglig vurdering av hvorvidt kandidaten bør veiledes mot å søke realkompetansevurdering. 

Formålet er å gi tilbud som er tilpasset den enkeltes behov, jf. opplæringsloven § 4A-3.  

Mange som er i kontakt med virksomheten håper på en utdanning på kort tid, noe som ikke 

alltid er gjennomførbart. I følge rådgiver får mange høre at utdanningsløpet er lenger enn det 

de så for seg, for eksempel at det kreves 4 år for å få et fagbrev. Her er det ofte de kommunale 

voksenopplæringssentrene som gir en realitetsorientering til sine elever. Kompetanse Aust-

Agder trekker frem at voksenopplæringssentrene er gode på dette, og at en samforståelse 

mellom de to aktørene er viktig her.  

Veiledningsarbeidet pågår gjennom hele året og kan beskrives punktvis på følgende måte:  
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 Gjennom vigo.no søker den voksne om veiledning og/eller opplæring eller 

realkompetansevurdering. Det er karriereveileder som kontakter vedkommende 

for videre oppfølgning  

 Alle som søker opplæring blir innkalt til veiledning. Dette gjøres blant annet 

for å sikre at vedkommende har søkt på riktig opplæring. Kompetanse Aust-

Agder veileder da opp mot annonsert tilbud  

 Veiledningen kan foregå over flere samtaler, og gjennomføres i lokalene til 

Kompetanse Aust-Agder eller i lokaler til samarbeidspartnere, som NAV eller 

de kommunale voksenopplæringene  

 Kompetanse Aust-Agder opplyser at de i sin veiledning benytter GROW-

metoden, som står for goal-reality-options/obstacles-way forward.  

 Ifølge Kompetanse Aust-Agder er det stor variasjon i veiledningene, men disse 

kan deles inn i fire hovedgrupper:  

o Voksne som søker opplæring 

o Voksne som søker veiledning ift realkompetanseveiledning 

o Voksne og praksiskandidatordningen 

o Voksne som søker hjelp til å skrive CV og jobbsøknader 

Det fattes enkeltvedtak for de voksne som har søkt opplæring, om de har rett til videregående   

opplæring, fullføringsrett eller ingen rett.  

Aust-Agder Revisjon spurte de kommunale opplæringssentrene i sin e-post om de mener at 

veiledningen elevene får er tilfredsstillende. I de svarene revisjonen fikk inn, svarte de fleste 

positivt på dette spørsmålet. Birkenes Læringssenter viser likevel til at uforutsigbarheten og 

det smale tilbudet gjør det vanskelig for rådgivere og karriereveiledere. Evje og Hornnes 

kommune forklarer at de har tilbud om flere runder med én-til-én veiledning fra 

fylkeskommunes side, og at dette er tilstrekkelig. De trekker frem at veieleding til denne 

gruppen er vanskelig, da elevene har liten eller ingen kjennskap til det norske 

utdanningssystemet. I tillegg er det utfordringer fordi mange ikke har språk til å forstå hva vi 

snakker om. Det trekkes også frem at veiledning gis på både kommunalt og fylkeskommunalt 

nivå og at dette er noe man kanskje kunne hatt et bedre system på.  
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3.2.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Det stilles krav til at fylkeskommunen skal sørge for nødvendig informasjon til grunnskolene 

og de videregående skolene i fylket om reglene som gjelder for inntak til videregående 

opplæring. Videre har skolene plikt til å gi elever og deltakere nødvendig informasjon om 

inntak til videregående opplæring, dette gjelder også for voksne. Det stilles ikke formkrav til 

hvordan informasjonsplikten skal ivaretas. 

Revisjonen har blitt forelagt informasjon om hvordan informasjonen blir gitt, og hvordan 

kravene til informasjon blir ivaretatt. De fleste kommunene responderer positivt omkring 

fylkeskommunenes informasjonsformidling, selv om enkelte av kommunene uttrykker at 

informasjonen kommer sent. Søknadsfrist er 1. februar for inntak til skole inneværende år. 

Det er imidlertid mulig å søke hele året om opplæring. 

Ut fra den faktabeskrivelse som foreligger, vurderer revisjonen at fylkeskommunen ivaretar 

de kravene som stilles til informasjon fra fylkeskommunen til grunnskolene og elever.   
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3.3. ENKELTVEDTAK 

3) Har Aust-Agder fylkeskommune etablert tilfredsstillende rutiner og praksis for 

utforming av enkeltvedtak i tråd med kravene til saksbehandling etter 

forvaltningsloven og opplæringsloven?  

3.3.1. REVISJONSKRITERIER 

Problemstillingen vil ta for seg utforming av enkeltvedtak knyttet til realkompetansevurdering 

for voksne over 25 år.  

Realkompetansevurdering innebærer å vurdere den enkeltes samlete kompetanse opp mot 

kriterier fastsatt i lærerplanene. En realkompetansevurdering kan føre eksempelvis avkortet 

opplæring, opptak til studier, eller ved inntak til videregående opplæring for å gi et tilpasset 

opplæringstilbud. Voksne som blir realkompetansevurdert, har rett til både et enkeltvedtak om 

realkompetansevurdering og et kompetansebevis som dokumenterer hva den voksne har fått 

godkjent.11  

Enkeltvedtak skal utarbeides etter forvaltningsloven. Dette innebærer en plikt for 

fylkeskommunen til å sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før vedtak treffes. 

Enkeltvedtaket skal være skriftlig, og inneholde en begrunnelse. Denne begrunnelsen skal 

vise hvilke regler vedtaket bygger på. Partene i saken skal informeres om vedtaket etter 

lovens frister. Det skal i vedtaket informeres om klagefrister og fremgangsmåte ved en 

eventuell klage.  

Realkompetansevurdering er regulert i opplæringsloven § 4A-3 og i forskrift til 

opplæringsloven §§ 4-13 og 6-46. Fortolkning av loven er presisert gjennom 

Utdanningsdirektoratets rundskriv 2-2008.  

Utdanningsdirektoratet ga i februar 2014 ut «Nasjonale retningslinjer for 

realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring». Retningslinjene setter opp 

følgende under «rammene for og innholdet i realkompetansevurdering»:  

- Realkompetansevurderingen alltid skal gjøres opp mot Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet  

- Realkompetansevurdering skal som hovedregel gjennomføres med utgangspunkt i den 

den yrkes- eller studiekompetansen den voksne ønsker.  

- Godkjent realkompetanse betyr at den voksnes kompetanse er likeverdig med 

beskrevne mål i en eller flere læreplaner for fag innenfor et programområde til Vg2 

eller et utdanningsprogram til Vg1 

                                                                 

11 Opplæringsloven § 4A-3 
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- Den voksne kan få godkjent hele fag eller deler av fag 

For å bli realkompetansevurdert etter bestemmelsene her, er det et vilkår at vedkommende 

fyller 25 år i løpet av året. Det er som hovedregel ikke hjemmel til realkompetansevurdering 

av personer under 25 år12. For voksne med rett til videregående opplæring er vurderingen 

gratis, jf. § 4A-3.  

 

Revisjonskriterier:  

- Fylkeskommunen skal oppfylle retten til realkompetansevurdering og følge gjeldende 

retningslinjer for enkeltvedtak 

- Realkompetansevurderingen alltid skal gjøres opp mot Lærerplanverket 

- En realkompetansevurdering er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen, jf. 

forskriftens §§ 4-13 og 5-1. Opplysninger om klagerett skal komme frem av vedtaket 

- Enkeltvedtaket skal ifølge forvaltningsloven være skriftlig, og inneholde en 

begrunnelse for vedtaket 

  

                                                                 
12 Det er to unntak fra dette. For det første kan ungdom i særskilte tilfeller tas inn til videregående opplæring 
som er særskilt organisert for voksne dersom de oppfyller vilkårene i § 3-1 tiende ledd. Disse skal ha et 
inntaksvedtak etter § 6-48 og har rett til å bli realkompetansevurdert. For det andre kan ungdom som har brukt 
opp retten til videregående opplæring, og som søker om inntak til en privatskole godkjent etter 
privatskoleloven § 2-1 som kan ta inn voksne uten rett, bli realkompetansevurdert. 
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3.3.2.  FAKTA 

Realkompetansevurdering og enkeltvedtak  

Hjemmesiden til Kompetanse Aust-Agder forklarer realkompetansevurdering på følgende 

måte: Realkompetansevurdering er å vurdere den enkeltes kompetanse opp mot fastsatte 

kriterier. Vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier, fritak fra deler av et 

studie, ny jobb eller høyere lønn. Etter en realkompetansevurdering vil du kunne få et 

kompetansebevis som kan være nyttig ved jobbsøking for deg som vurderer nye muligheter. 

Det fattes enkeltvedtak for de voksne som har søkt realkompetansevurdering. De som ikke 

oppfyller vilkårene for «voksenrett», må selv betale for denne realkompetansevurderingen.  

Grunnlaget for realkompetansevurderingen er dokumentasjon, som arbeidserfaring, kurs og 

lignende som Kompetanse Aust-Agder får overlevert av søker, i tillegg til samtale med 

rådgiver ved Kompetanse Aust-Agder.  

Gjennomgang av enkeltvedtak  

Aust-Agder Revisjon har gjennomgått 11 enkeltvedtak knyttet til realkompetansevurdering, 

utarbeidet av Kompetanse Aust-Agder. Alle enkeltvedtakene gir godkjenning av 

realkompetanse.  

I samtale med Kompetanse Aust-Agder hvor revisjonen etterspør eventuelle vedtak knyttet til 

avslag på ønsket sluttkompetanse, opplyser virksomhetsleder at det ikke foreligger slike 

vedtak. Bakgrunnen for dette er at det legges til grunn en vesentlig veiledning i forkant av 

vedtaket, og rettigheten avklares i veieldningsfasen. For voksne søkere uten rett, gis det 

avslag i form av enkeltvedtak med klageadgang.  

Gjennomgangen av enkeltvedtakene har fokusert på en kontroll av det som er beskrevet i 

revisjonskriteriene: Hva som er godkjent og hvilken hjemmel som er brukt, opplysningene til 

grunn for saken og hvilke hensyn som er tatt med i skjønnsutøvelsen. Enkeltvedtakene vil 

ikke bli beskrevet i detalj med hensyn til personvernet.  

Alle enkeltvedtakene er like i oppbygning, og det er beskrevet at det dreier seg om et 

enkeltvedtak og hva det innebærer. Vedtakene følger samme malen som er brukt i de 

anonymiserte eksemplene på enkeltvedtak, som ble forelagt kontrollutvalget i møtet i oktober 

2018. Alle enkeltvedtakene har også informasjon om lovgrunnlag for vedtaket og 

klageadgang. Revisjonen observerer at det er en begrenset beskrivelse av argumentasjon for 

vedtaket. Ønsket sluttkompetanse er ikke oppgitt i vedtaket, men dette er ikke et krav etter 

opplæringsloven.  

Alle enkeltvedtakene viser til at det er gjennomført en realkompetansevurdering. 

Enkeltvedtaket beskriver for eksempel hvilke programfag som er godkjent, og hvilke fag disse 

da gjelder, opp mot lærerplanen i faget. For voksne som realkompetansevurderes gis et 

vedtak, hvor det fremkommer hvilke fag som er godkjent og eventuelt hvilke fag som ikke er 

godkjent. For fag som ikke blir godkjent må den voksne avlegge eksamen. Det er også 
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eksempler på vurdering av tverrfaglig eksamen opp mot bestått et eller flere fag i 

videregående skole på VG1 og VG2 nivå.  

Gjennomføring og frafall 

SSB publiserer tall på andel av et voksenkull som gjennomfører på normert tid og andelen 

som fullfører etter fem år fra oppstart. Tallene omfatter både opplæring i skole og opplæring i 

bedrift (fagopplæring). Nedenfor presenteres tall målt etter fem år fra oppstart: 

 

Tallene for de siste tre kullene viser at rundt 60 pst av de voksne får sluttkompetanse i løpet 

av fem år fra oppstart. De siste tre årene har Aust-Agder noe bedre tall enn 

landsgjennomsnittet. 

Ifølge dokumentasjon fra administrasjonen, presentert i kontrollutvalgsmøte 31. oktober 2018, 

hadde Aust-Ager fylkeskommune i 2017 et eget utvalg som så på regelverk, 

statistikkgrunnlag og kostnadsnivå for flere deler av utdanningssektoren, herunder 

voksenopplæringsområdet. Fra svaret til kontrollutvalget:  

«Et av resultatene av dette arbeidet var å erstatte tidligere mål- og resultatindikatorer 

basert på egne tellinger med én offisiell indikator, nemlig målet om at andelen voksne 

(25 år og eldre) som fullfører og består videregående opplæring i løpet av normert tid 

skal økes. Dette er tall som publiseres av SSB. Mål- og resultatindikatorer basert på 

egne tellinger ble ikke prioritert i denne omgang. Det ble også vurdert at et 

utviklingsarbeid på denne fronten bør skje i samarbeid med Vest-Agder 

fylkeskommune».  

Fylkeskommunen peker i dokumentet på utfordringen ved at det ikke finnes en oversikt med 

nærmere informasjon om de som ikke har fullført og bestått innen fem år. Kompetanse Aust-

Agder har tatt kontakt med SSB og problematisert dette, men tilbakemeldingen er at det ikke 

er utsikter til at dette vil bli prioritert av SSB. Administrasjonen fremhever videre i svar til 

kontrollutvalget, at det i forbindelse med etableringen av nye Agder fylkeskommune vil det 

måtte bli en prioritert oppgave «å meisle ut et opplegg for å følge utviklingen i frafallet for 

videregående opplæring for voksne».  
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3.3.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Revisjonen har gjennomgått et utplukk enkeltvedtak for å vurdere i hvilken grad de ivaretar 

de krav som stilles til innhold og utforming. Revisjonen vurderer at samtlige vedtak 

inneholder de krav som stilles etter loven, men registrerer at ønsket sluttkompetanse ikke 

skrives i vedtakene. Selv om ikke dette er et eksplisitt krav etter loven, vil revisjonen 

argumentere for at de vil styrke kvaliteten på vedtakene dersom det hadde blitt informert om 

ønsket sluttkompetanse. Dette ville også styrket vedtakenes etterprøvbarhet opp mot ønsket 

sluttkompetanse.   

Revisjonen registrerer også at det ikke foreligger vedtak med avslag på ønsket 

sluttkompetanse. Det argumenteres for at dette kartlegges gjennom veiledning i forkant. Slik 

revisjonen vil søker på denne måten ikke få sin individuelle vurdering skriftliggjort gjennom 

et enkeltvedtak. Etter revisjonens vurdering er individuell veiledning et viktig tilbud til hver 

enkelt bruker, men at ikke veiledning kan erstatte et enkeltvedtak. Dette er også viktig for den 

enkelte bruker med hensyn til klageadgang.  
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4.     REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Kompetanse Aust-Agder består av tjenesteområdene ungdomstiltak, karriereveiledning og 

videregående opplæring for voksne. Virksomheten har blant annet ansvar for tilbud til de over 

16 år som er utenfor videregående og heller ikke er i lære, og videregående opplæring for 

voksne over 25 år. Denne forvaltningsrapporten har gjennom bestillingen fra kontrollutvalget 

sett på tilbudet fylkeskommunen har til disse gruppene, med hovedvekt på voksne, og 

informasjonsformidlingen av tilbudet til disse. I tillegg har revisjonen sett på et utvalg 

enkeltvedtak angående realkompetansevurdering.  

Revisjonens undersøkelser gir ikke grunnlag for å konkludere med at fylkeskommunen, 

gjennom Kompetanse Aust-Agder og videregående skoler, ikke har et tilbud i tråd med 

opplæringsloven med forskrift. Flere av de kommunale opplæringssentrene revisjonen har 

vært i kontakt med, peker likevel på at tilbudet kunne vært bedre, gjennom blant annet flere 

programvalg for søkerne. Revisjonen registrerer at flere aktører peker på utfordringer knyttet 

til avklaring av roller og ansvar i arbeidet med voksenopplæringen. Samarbeid og evaluering 

gjennomføres i noen grad, men fremstår for revisjonen å ha et forbedringspotensial. 

Informasjons- og veiledningsarbeidet som gjøres av Kompetanse Aust-Agder finner 

revisjonen tilfredsstillende, basert på dokumentasjon, foreliggende rutiner og 

tilbakemeldinger fra de kommunale opplæringssentrene.  

De gjennomgåtte enkeltvedtakene er utarbeidet i henhold til kravene i loven, og følger samme 

mal. Revisjonen får opplyst at det ikke fattes enkeltvedtak som gir avslag. En unnlatelse er 

ikke et vedtak, dette medfører da at søkeren ikke får de rettigheter som følger med et 

enkeltvedtak. Revisjonen vurderer også at etterprøvbarheten blir svekket av denne praksisen.  

Revisjonen registrerer at det foreligger lite statistisk grunnlag for å vurdere omfanget av 

ønsket sluttkompetanse som ikke kan gis.  

 

Anbefaling: 

 Revisjonen anbefaler at fylkeskommunen foretar en vurdering knyttet til praksisen 

med ikke å utforme enkeltvedtak med avslag vedrørende søknad om sluttkompetanse. 

Dette bør sees i sammenheng med ønsket sluttkompetanse, rettigheter etter 

forvaltningsloven og etterprøvbarhet 
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4.1  RÅDMANNENS KOMMENTAR 
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5.  LITTERATUR 

 

LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 

LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa 

(Opplæringsloven) 

FOR-2006-06-23-724 Forskrift til opplæringslova 

 

Utdanningsdirektoratet, Rundskriv 3-2012 Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter 

opplæringsloven kapittel 4A. 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Voksne/Udir-3-2012?depth=0&print=1 

Utdanningsforskning – Kunnskapssenter for utdanning. Frafall i videregående opplæring – 

effektstudier og gode beskrivelser av intervensjoner. 

https://utdanningsforskning.no/artikler/frafall-i-videregaende-opplaring---effektstudier-og-

gode-beskrivelser-av-intervensjoner/ 

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 

Tolkningsuttalelse, 27.1.2014, «Fylkeskommunens ansvar for tilbud om utdanningsprogram i 

eget fylke». Utdanningsdirektoratet i brev til Fylkesmannen i Østfold 
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6.  VEDLEGG 

VEDLEGG 1  

Aust-Agder Revisjon IKS sendte ut prosjektplan, problemstillinger og spørsmål til Aust-

Agders kommunale opplæringssentre.  

Spørsmålene var som følger: 

1. Opplever du at det studietilbudet som gis av kompetanse Aust-Agder er av en 
helhetlig karakter og sikrer et studietilbud i tråd med de eksisterende ønsker og mål 
om høyst andel med sluttkompetanse?  

2. Opplever du at det gjennomføres tilstrekkelig informasjon omkring studietilbudet fra 
fylkeskommunens side?  

3. Opplever du at det gjennomføres tilstrekkelig god veiledning slik at elever forstår 
hvilke muligheter de har og at det er sammenheng mellom ønsker og mulig 
sluttkompetanse?  

4. Opplever du at det er forhold ved samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune 
som kunne blitt bedre og gjennomføres det evalueringer som legger til rette for en 
slik kommunikasjon?  

5. Opplever du at det er forhold ved samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune 
hvor man lykkes spesielt godt? 

a. Eksempelvis tiltak eller tilpasninger hvor man lykkes med høyere andel 
sluttkompetanse, imøtekomme samfunnets behov (helsearbeidere) mm  
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Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-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 kommunen. For å 

holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 

kontrollutvalget gjennom året. 
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Arkivsak-dok. 19/00150-12 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 11.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 11.12.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Innkommen post. 

a. Melding om vedtak fylkesutvalget sak 19/86 – Sak til kontrollutvalget 

2. Referatsaker 

a. Ingen 

3. Korrigert rapport fra selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS 

 

 

Vedlegg:  

- Melding om vedtak fylkesutvalget sak 19/86 – Sak til kontrollutvalget 
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Kontaktinformasjon:  www.austagderfk.no  Telefon: +47 37 01 73 00 
Postadresse:  Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL E-post: postmottak@austagderfk.no 
Besøksadresse:  Ragnvald Blakstads vei 1, 4838 ARENDAL 
Org.nr.:  943039046  
 

 
 
TEMARK - AGDER OG TELEMARK 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 
Postboks 4 
3833 BØ I TELEMARK 
 
 
   

 
   
 
Dato: 01.11.2019 
Vår ref: 19/4324-5 
Deres ref:    
Saksbeh.:  Aslaug Olea Berg 
Tlf.    

 
  

 
 
 

Oversending av sak til kontrollutvalget  
 
Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 08.10.2019 sak 19/86 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Fylkesutvalgets vedtak 
 
Aust-Agder Fylkesutvalg ber Kontrollutvalget starte en prosses for å vurdere om opplæringsloven følges 
i forhold til at elevene i Agder får minstetimetall. 
 
 
 
Vedlagt ligger særutskrift av saken. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Aslaug Olea Berg 
Rådgiver 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
Antall vedlegg: 1  
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SÆRUTSKRIFT 
Arkivsak-dok. 19/4324-3 
Saksbehandler Aslaug Olea Berg 
 

Sak til kontrollutvalget 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 08.10.2019 19/86 

 
 
Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 08.10.2019 sak 19/86 
 
Kristoffer A. Lyngvi-Østerhus fremmet følgende forslag: 
 
Aust-Agder Fylkesutvalg ber Kontrollutvalget starte en prosses for å vurdere om 
opplæringsloven følges i forhold til at elevene i Agder får minstetimetall.   
 
 
Votering 
 
Lyngvi-Østerhus’ forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Fylkesutvalgets vedtak 
 
Aust-Agder Fylkesutvalg ber Kontrollutvalget starte en prosses for å vurdere om 
opplæringsloven følges i forhold til at elevene i Agder får minstetimetall. 
 
 
 
 
 
  
  
 
1.november.2019 
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For kontrollutvalget i Aust-Agder Fylkeskommune  

 

 

 

 

 

Selskapskontroll oktober 2019  

      

     KONSESJONSKRAFT IKS  
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1.0 Bakgrunn  
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 

kontrollutvalgene 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.  

Ettersom rapporten er utarbeidet i 22 ulike versjoner med ulike forutsetninger og 

konklusjoner, har revisjonen valgt å ikke gi individuelle anbefalinger til den enkelte 

eierkommune. Det vil derfor være opp til hvert enkelt kontrollutvalg å vurdere behovet for 

oppfølging av rapportens funn og konklusjoner.  

 

2.2 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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 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.  

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 

                                                 
5 NKRF. Praktisk veileder. Selskapskontroll – Fra A til Å 



58/19 Referatsaker 11.12.2019 - 19/00150-12 Referatsaker 11.12.2019 : Selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - Aust-Agder fylkeskommune

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

7 

 

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 
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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.   



58/19 Referatsaker 11.12.2019 - 19/00150-12 Referatsaker 11.12.2019 : 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». Møteinnkalling skal iht. selskapsavtalen § 5 sendes ut 

med minst to ukers varsel. I henhold til IKS-loven § 8 ledd 2 skal innkalling skje med 
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minimum 4 ukers varsel. Selskapet opplyser at de vil endre bestemmelsen i 

selskapsavtalen i forbindelse med revidering av avtalen i 2020. 

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

forhold 

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) 

 Jan Sigbjørnsen (Flekkefjord kommune) 

 Ove Gundersen (Froland kommune)  

 Per Svenningsen (Grimstad kommune)   

 Margrethe Handeland (Hægebostad 

kommune) 

 Odd Ivar Aasen (Iveland 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».  

 Sally Vennesland (Vest-Agder fylkeskommune) 

 Robert C. Nordli (Arendal kommune) 

 Reidun Bakken (Audnedal kommune)    

 Anders Christiansen (Birkenes kommune)    

 Leiv Rygg (Bygland kommune) 

 Hans Blattmann (Bykle kommune) 

 Bjørn A. Ropstad (Evje og Hornnes kommune) 

 Ole Magne Omdal (Kristiansand 

kommune) 

 Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal 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.  
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Innkallingen er sendt ut i henhold til kravet om to uker før møtet. I henhold til IKS-loven § 8 

ledd 2 skal innkalling skje med minimum 4 ukers varsel. Selskapet opplyser at de vil endre 

bestemmelsen i selskapsavtalen i forbindelse med revidering av avtalen i 2020. 

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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6.0 Litteratur 

LOV-1917-12-14-16 Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall  

LOV-1917-12-14-17 Lov om regulering og kraftutbygging i vassdrag 

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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Arkivsak-dok. 19/00151-14 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Aust-Agder kontrollutvalg 11.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 11.12.2019 
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