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I. Innledning
Kontrollutvalget skal årlig rapportere om aktiviteten 

og resultatet av sitt arbeid til fylkestinget.  
I den anledning avgir kontrollutvalget en samlet 

årsmelding for utvalget sitt arbeid.

Årsmeldingen skal gi et bilde av utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet 

til revisjonen og sekretariatet, og de viktigste saker som er behandlet gjennom 

året.  Årsmeldingen bør ses i sammenheng med vedtatte planer.

INNHOLD / 
KONTROLLUTVALGETS
ÅRSMELDING / 2020
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Ansvaret til kontrollutvalget følger av kommuneloven 

§23-2 første ledd: «Kontrollutvalget skal påse at

a. kommunens eller fylkeskommunens regnskaper

blir revidert på en betryggende måte

b. det føres kontroll med at den økonomiske

forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende

bestemmelser og vedtak

c. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens

eller fylkeskommunens virksomhet, og av

selskaper kommunen eller fylkeskommunen

har eierinteresser i

d. det føres kontroll med forvaltningen av

kommunens eller fylkeskommunens

eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)

e. vedtak som kommunestyret eller fylkestinget

treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter,

blir fulgt opp»

Utover dette kan kontrollutvalget ta opp ethvert 

spørsmål ved fylkeskommunens virksomhet som er 

knyttet til utvalgets ansvarsområde. Det er kun 

lovverket, fylkestinget og utvalget selv som kan 

pålegge kontrollutvalget oppgaver og saker, eller 

begrense hvilke saker utvalget kan behandle. 

Kontrollutvalget har omfattende innsynsrett. Blant 

annet kan utvalget uten hinder av taushetsplikt, 

kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert 

dokument og foreta de undersøkelser som det finner 

nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

Utvalgets leder har møte- og talerett i fylkestinget når 

utvalgets saker behandles. Utvalgets leder kan la et av 

de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten 

på sine vegne. Kontrollutvalget har rett til å være til 

stede i lukkete møter i folkevalgte organer i 

fylkeskommunen. 

Kontrollutvalget har ikke adgang til å føre kontroll 

med fylkestinget eller overprøve politiske prioriteringer 

eller den politiske hensiktsmessigheten av et vedtak. 

Kontrollutvalget kan likevel uttale seg hvis fylkestinget 

eller annet folkevalgt organ er i ferd med å treffe eller 

har truffet et ulovlig vedtak.

2. Rammer for
kontrollutvalget
Fylkestinget har det overordnede kontrollansvaret for den 

fylkeskommunale virksomheten. Kontrollutvalget skal føre løpende 

kontroll med fylkeskommunens virksomhet på fylkestingets vegne.
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Aktørene i egenkontrollen er fylkestinget, 
kontrollutvalget sammen med sekretariatet, 
fylkesrådmannen og revisor.  
En god egenkontroll krever samspill mellom disse. 

For at dette samspillet skal fungere, er det nødvendig  
at aktørene kjenner både sin egen og hverandres roller. 

FYLKESTING

KONTROLLUTVALGET

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET

REVISOR

POLITISK UTVALG

FYLKESRÅDMANN 
TJENESTER 
PLANLEGGING 
MYNDIGHETSUTØVELSE

KOMMUNALE FORETAK (KF)
AKSJESELSKAP (AS)
INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS)

AS M/ PRIVATE EIERE
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3. Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget  bedt 

fylkestinget om økonomiske rammer som muliggjør den 

nødvendige aktiviteten for å oppfylle kontrollutvalgets mandat. 

Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om kontrollutvalg og  

revisjon pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontrollarbeidet  

i fylkeskommunen. 

Regnskapstallene for den samlede kontrollvirksomheten i fylkeskommunen fremkommer 

av fylkeskommunens samlede årsregnskap. På neste side følger budsjett- og regnskapstall 

for 2020.
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BUDSJETT 2020 REGNSKAP 2020

Møtegodtgjørelse ᶥᶡᶦ ᶠᶠᶠ 511 724

Mat til møter, kurs og arrangementer ᶤᶥ ᶠᶠᶠ ᶩ ᶠᶦᶧ

Opplæring, kurs og konferanser inkl. reise ᶩᶠ ᶠᶠᶠ 61 739

Annet, kontingenter og abonnementer ᶤᶢ ᶠᶠᶠ ᶣᶡ ᶦᶢᶠ

Sum KU ᶦᶩᶣ ᶠᶠᶠ 614 150

Sekretariat ᶡ ᶠᶧ4 000 1 058 564

Revisjon 8 350 000 ᶩ ᶣᶥᶠ ᶠᶠᶠ

Totalt: 10 113 000 ᶡᶡ ᶠᶢᶢ ᶧᶡᶤ

Regnskapet viser et mindreforbruk knyttet til kontrollutvalgets drift på kr. 78 850, men regnskapet 

totalt viser et merforbruk på kr. 909 714. Dette skyldes i hovedsak et merforbruk på kr. 1 000 000 på 

kostnader til revisjon. I kontrollutvalgets innstilling til budsjett for 2020 var det satt av kr. 5 050 000 til 

revisjon. Fylkestinget vedtok under sin behandling å redusere rammen med kr. 1 000 000. Tanken var 

at kostnadene til Aust-Agder Revisjon IKS ville bli mindre da selskapet ikke skulle levere samme 

omfang av tjenester som tidligere. Selskapsavtalen medførte derimot at fylkeskommunen var 

forpliktet til å betale revisjonstilskuddet i sin helhet. I løpet av 2020 vedtok fylkestinget å tre ut av Aust-

Agder Revisjon IKS og avtalen om uttreden medførte i henhold til selskapsavtalen en engangs 

kostnad på kr. 4 300 000. Budsjettet ble derfor høsten 2020 justert til 8 350 000 for revisjonstjenester. 
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4. Sammensetning
av kontrollutvalget
Krav til uavhengighet og nøytralitet i kontrollutvalgets arbeid fører  

til at utvalgsmedlemmene ikke kan ha verv som kan komme i konflikt 

med arbeidet i kontrollutvalget.  Av den grunn er det strenge krav til 

valgbarheten av kontrollutvalgsmedlemmene jfr. kommuneloven  

§23-1 tredje ledd.
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FASTE MEDLEMMER

Leder µǈȰʦǈȿ ¨ǈɸȖǳȜȰǈȴ ṓEǳȽṔ

Nestleder ðɦȴʦȜ gȭǳɰǬǈȖȴ þȖɊȽǈɸɸǳȿ ṓðʦ)

Medlem ·Ȝȴɸ ¦ɊȖǈȿȿǳɸ ·Ȝȴɸǳȿ ṓ!ɭṔ

Medlem ðȜȎɰȜǬ þʎȍʆǳȴǈȿǬ ṓoṔ

Medlem !ȴȍ MɰȜȰ !ȿǬǳɰɸǳȿ ṓfɰɭṔ

VARAMEDLEMMER

VARA FOR DEM:

Vara nr. 1 «ǳȜȍ !ɰȿǳ gɰɦǬǳȽ ṓEǳȽṔ

Vara nr. 2 gɰǳʆǳ ĝǳʦȜȴȜǳ oǈȿɸǳȿ ṓEǳȽṔ

Vara nr. 3 ¦ǈȿ Âʦǳ fǳǬǬǳ ṓEǳȽ)

VARA FOR SV:

Vara nr. 1 èʎȿǳ MȿȎǳɸǳʆȖ ṓðʦ)

Vara nr. ᶡ «ǈɰɸ ¦ɦɰȎǳȿ oǈʎȎǳ ṓ!ɭ)

Vara nr. ᶢ «Ȝʦ þǈȿǥȖǳ «ǈɰɸǳȿ (Aɭ)

Vara nr. ᶣ uȿȎǈ fȭǳȴǬɸȎǈǈɰǬ (Aɭ)

VARA FOR H:

Vara nr. 1 ¨ɰȜɸʆɊȍȍǳɰ «ʭȿȎʦȜ ÞɸʆǳɰȖʎɸ ṓo)

Vara nr. 2 !ȿȿ þɊɰȜȴ =ɰȜȰɸǬǈȴ (o)

Vara nr. 3 oǈȴʦɊɰ èȜɸȽʭɰ ṓo)

VARA FOR PP:

Vara nr. 1 Jan Kløvstad (V)

Vara nr. 2 Melina Danika (Frp)

Vara nr. 3 Andreas Jacobsen (Frp)

Valg av kontrollutvalget skal skje på det konstituerende møtet før valg av andre utvalg og nemnder. 

Utvalget skal ha minst fem medlemmer og minst en av disse skal velges blant fylkestingets 

medlemmer.  Utvalgets leder kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe 

som fylkesordføreren. Fylkestinget kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i 

valgperioden, men da må hele utvalget velges på nytt. 
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5. Kompetanse
og opplæring
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets 

kompetanse, både fra det politiske miljø og fylkeskommunens 

innbyggere. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og 

lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov 

og forskrift. 
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Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt 

(høst og vårkonferanse i regi av VETAKS) eller 

gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres 

årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi  

av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) 

og Forum for kontroll og tilsyn (FKT) sin fag-

konferanse. Dette er viktige samlinger for å tilføre 

kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det 

er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele 

landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

Det blir videre gitt opplæring i ulike temaer i 

kontrollutvalgets møter fra sekretariatet, revisjonen 

og administrasjonen.

Fire av kontrollutvalgets medlemmer deltok 

på NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse på 

Gardermoen 29-30. janauar 2020. 

Hovedtemaene på konferansen var:

• Politkerhets

• Rent drikkevann - Hva gikk galt

• Bærekraft i et revisjonsperspektiv

• Personvern i kommunene

• Bompengeselskapene

Tre av medlemmene i utvalget deltok på Vetaks sin 

digitale høstkonferanse 11. november. Temaet på 

høstkonferansen var: "Noen ganger går det galt" 

med Boligbygg-saken i Oslo som eksempel.

Kontrollutvalget  representerer en

bredde i kompetanse og erfaringsbakgrunn. Stadig 

økende krav fra omgivelsene til det faglige nivået 

og mangfoldet i utfordringene for 

fylkeskommunen, medfører at utvalget fortsatt har 

behov for å utvikle sin kompetanse. 

Kontrollutvalget ønsker derfor å opprettholde  

kurs- og konferanseaktiviteten i det  kommende 

året.
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6. Sekretariat

Kontrollutvalgssekretariatet er støttespiller for kontrollutvalget  

og er viktig for et godt og effektivt kontrollarbeid i utvalget. 

Sekretariatet skal etter koml. § 23-7, 2. ledd påse at de saker som  

behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets 

vedtak blir iverksatt. Sekretariatet bistår videre kontrollutvalget  

med blant annet oppgaver knyttet til administrasjon, rådgivning 

og koordinering. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd 

mellom kontrollutvalget, revisjonen og administrasjon, og  

utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.

Fylkeskommunen er medeier i, og  

kontrollutvalget får sekretariats-

bistand fra Vestfold, Telemark og 

Agder kontrollutvalgssekretariat 

IKS (VETAKS). Kostnadene for 

sekretariats tjenestene fordeles  

etter egen fordelingsnøkkel i 

selskapet.  

Med oppdrag for 34 kommuner  og 

2 fylkeskommuner i Agder og 

Vestfold og Telemark er VETAKS  

landets største kontrollutvalgs-

sekretariat. Sekretariatet har 

10 årsverk og fast sekretær for 

fylkeskommunen er Sander Ask. 

Daglig leder er Line Bosnes Hegna.  

Sekretariatet er uavhengig av 

kommunens administrasjon og 

den eller de som utfører revisjon 

for fylkeskommunen. Det er strenge 

begrensninger til hvem som kan 

være ansatt i sekretariatet.  

Den som utfører sekretariats-

oppgaver for kontrollutvalget, er 

direkte underordnet kontrollutvalget 

og skal følge de retningslinjer og 

pålegg som utvalget gir.

Sekretariatets hjemmeside er  

www.vetaks.no. Her finnes ytterligere 

informasjon om kontrollutvalget  

og sekretariatet.
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7. Revisjon
Fylkeskommunen er medeier i, og har avtale om 

levering av revisjonstjenester med Agder 

Kommunerevisjon IKS. Selskapet utfører 

regnskapsrevisjon, forenklet etterlevelseskontroll, 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 

fylkeskommunen. I tillegg kan  revisor 

gjennomføre andre oppdrag etter avtale.

Selskapet leverer revisjonstjenester 

til syv kommuner og en 

fylkeskommune. Kostnadene til 

revisjon er basert på en avtale 

mellom fylkeskommunen og 

selskapet, og inneholder de 

revisjonstjenester som 

fylkeskommunen etter avtalen får 

levert. Det er også mulig å bestille 

ytterligere prosjekter og oppdrag 

fra revisjonen. 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

er Monica Harsvik Smith-Tønnessen.  

oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor er 

revisjonsdirektør Tor Ole Holbek.

Kontrollutvalget har et ansvar for å 

påse at det gjennomføres revisjon av 

fylkeskommunen og at den 

gjennomføres i tråd med gjeldende 

standarder og regelverk. Dette 

gjøres blant annet ved at revisor 

hvert år legger frem egenvurdering 

av uavhengighet, overordnet 

revisjonsplan/revisjonsstrategi og 

orienterer i hvert møte om det 

pågående revisjonsarbeidet basert  

på revisjonsstrategien. 

Revisjonens hjemmeside er  

www.agderkomrev.no. Her finnes 

blant annet revisjonens rapporter.
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8. Kontrollutvalgets arbeid
– møter og saker
Koronapandemien traff kommune Norge med full styrke i mars. 

Myndighetenes tiltak har medført at kontrollutvalget har avholdt 

både digitale og fysiske møter i 2020. Koronapandemien har 

utover det hatt liten påvirkning for kontrollutvalgets arbeid. 

2020 har vært første året for den nye fylkeskommunen og 

kontrollutvalget. Utvalget har hatt fokus på å følge opp arbeidet 

til kontrollutvalgene i de gamle fylkeskommunene og at 

fylkeskommunen etablerer egne rutiner og retningslinjer på 

sentrale områder.

Kontrollutvalget har i 2020 avholdt 8 møter og behandlet 57 

saker. Til sammenligning gjennomførte kontrollutvalgene i Aust-

Agder 7 møter og behandlet 59 saker i 2019 Kontrollutvalget i 

Vest-Agder gjennomførte i 2019 8 møter og behandlet 44 saker. 

Kontrollutvalgets aktivitet har stort sett vært lik foregående 

årene i de gamle fylkeskommunene.
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KONTROLLUTVALGETS VERKTØYKASSE  –  VIRKEMIDDELTRAPPEN   

Orientering

Følge opp

tilsyn fra 

andre

Besøke

virksomheter

Utredning

levert av

revisjon eller

sekretariat

Eierskaps-

kontroll

Forvaltnings-

revisjon

Høring

Granskning
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Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum med unntak av de tilfeller hvor det etter lov og forskrift er 

pålagt å lukke møtet. Saksdokumentene og protokollene publiseres fortløpende på sekretariatets 

hjemmeside:  www.vetaks.no

Administrasjonen har ved flere anledninger blitt invitert til kontrollutvalget for å orientere om 

forskjellige virksomhetsområder i fylkeskommunen. Kontrollutvalget ønsker å være synlig og ha god 

kontakt med kommunens ledelse. Fylkesrådmannen eller representanter for fylkesrådmannen har 

deltatt på flere av utvalgets møter, noe kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid.

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold som utvalget er pålagt å arbeids med, 

gjennom kravene i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Hvilket fokus som velges i 

de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra fylkestinget, etter innspill fra innbyggere eller på eget initiativ 

ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets kontrollarbeid. 

Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan fylkeskommunen følger opp rapporter fra statlige tilsyn.

Kontrollutvalget har flere ulike verktøy for å gjennomføre sitt arbeid.

https://opengov.360online.com/Meetings/VETAKS/Boards/Details/200386?Year=2020&Month=-1&focus=true


8.1 Regnskapsrevisjon
Revisor er en uavhengig og objektiv tredjepart. Formålet med 

regnskapsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner er å gjøre revisor i stand 

til å avgi en uttalelse om hvorvidt kommunens/fylkeskommunens 

årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk. Revisor skal videre gjennom sine kontroller  

avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. 

Revisor vil i tillegg veilede fylkeskommunen for å bidra  til å forebygge og 

avdekke feil og misligheter.

Revisor er en uavhengig og objektiv 

tredjeperson som gjennom sine 

kontroller kan avdekke og forebygge 

feil og mangler i den økonomiske 

rapporteringen. Revisor vil i tillegg 

veilede fylkeskommunen for å bidra  

til å forebygge og avdekke feil og 

misligheter.

Kontrollutvalget skal påse at 

fylkeskommunen blir revidert på en 

betryggende måte. Utvalget er  

derfor avhengig av at revisor gir 

tilstrekkelig rapportering om 

revisjonsarbeidet. At kontrollutvalget 

og revisor har en god dialog og  

god forståelse av sine oppgaver,  

er viktige forutsetninger for å være 

trygg på at revisjonsarbeidet blir 

forsvarlig utført. 

I forbindelse med ny kommunelov 

er oppgavene til revisor knyttet 

til regnskapsrevisjon noe utvidet. Revisor 

skal fra og med 2020 etter 

kommuneloven § 24-5  «se etter 

om årsberetningen gir dekkende 

opplysninger om vesentlige beløps-

messige avvik fra årsbudsjettet og om 

vesentlige avvik fra kommunestyrets 

eller fylkestingets premisser for  bruken 

av bevilgningene.  Nytt for 

regnskapsrevisor er altså  kravet til se på 

avvik fra budsjett-premisser og 

rapportere på dette 

som en del av revisjonsberetningen. 
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Overordnet revisjonsstrategi for 

regnskapsrevisjon:

Formålet med overordnet revisjonsstrategi for 

regnskapsrevisjon er å informere kontrollutvalget på 

overordnet nivå om den revisjonsstrategi revisor har 

lagt for regnskapsåret 2020. I henhold til god 

revisjonsskikk er planen for revisjonen dynamisk for 

å ta hensyn til eventuelle endringer. Denne saken 

behandlet utvalget i møte 01.09.2020 sak 36/20.

Økonomiske uregelmessigheter og misligheter 

Av kommuneloven §24-5 fremgår det at revisor 

gjennom revisjon skal bidra til å forebygge og 

avdekke misligheter og feil. Videre fremgår det av 

kommuneloven §24-7e at revisor skal gi skriftlig 

meldinger om enhver mislighet. Videre går det frem 

at dersom revisor avdekker eller på annen måte blir 

kjent med misligheter, skal han eller hun straks 

melde fra om det. Når saksforholdet er nærmere 

klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til 

kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren.

Revisor har ikke rapportert om noen misligheter til 

kontrollutvalget i 2020.

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 

§3 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til

årsregnskapet til fylkeskommunen. I 2020 ga

kontrollutvalget uttalelse til årsregnskapet for

begge de gamle fylkeskommunene.

Kontrollutvalgets uttalelse til Aust-Agder 

fylkeskommunes årsregnskap 2019:

"Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 

2019. Sammen med årsregnskapet forelå 

fylkesrådmannens beretning. Revisor har avlagt 

revisjonsberetning for 2019 og revisors 

oppsummeringsbrev til kontrollutvalget.

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 48 

006 000 og et regnskapsmessig mindreforbruk på 

kr. 34 959 000.

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der 

revisor mener at årsregnskapet er avlagt i samsvar 

med lover og forskrifter og gir et utrykk for 

fylkeskommunens finansielle stilling per 31.12.2019 

og for at resultatet i regnskapsåret er i samsvar med 

lov, forskrift og god kommunalt regnskapsskikk.

Revisors beretning og oppsummering til 

kontrollutvalget om årsregnskapet for 2019 følger 

vedlagt.

Kopi av uttalelsen sendes til fylkesutvalget."

Kontrollutvalgets uttalelse til Vest-Agder 

fylkeskommunes årsregnskap 2019:

"Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 

2019. Sammen med årsregnskapet forelå 

fylkesrådmannens beretning. Revisor har avlagt 

revisjonsberetning for 2019.

Regnskapet viser kr. 2 265 091 000 til fordeling drift 

og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 145 

998 000.

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der 

revisor mener at årsregnskapet er avlagt i samsvar 

med lover og forskrift og gir et uttrykk for 

fylkeskommunens finansielle stilling per 31.12.2019 

og for at resultatet i regnskapsåret er i samsvar med 

lov, forskrift og god kommunalt regnskapsskikk.

Revisors beretning for årsregnskapet for 2019 følger 

vedlagt.

Kopi av uttalelsen sendes til fylkesutvalget."
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I kommuneloven § 24-9 er regnskapsrevisor gitt i oppgave å gjennomføre 

en forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: 

“Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 

økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal  

legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til 

å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet  

er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, 

med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen»

Loven forutsetter at kontrollen gjennomføres med begrensede ressurser  

og resultatet er basert på en moderat sikkerhet. Kontrollen skal utføres i tråd 

med revisjonsstandarden RSK301.

8.2 Forenklet 
etterlevelseskontroll

Det går frem av kommuneloven at revisor er pålagt å gjennomføre 

forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Kontrollen skal 

være basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering, og skal gjennomføres 

med moderat sikkerhet. Kontrollutvalget blir orientert om risiko- og 

vesentlighetsvurderingen og resultatet av kontrollen.
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Her vil revisjonen se på etterlevelse av følgende 

forhold:

• Låneopptak i samsvar med

investeringsbudsjett/refinanisering

• Lån er opptatt i norske kroner

• Et enkelt lån kan ikke utgjøre mer enn 30

prosent av den samlede låneporteføljen

• Maksimalt forfall per år skal maksimalt utgjøre

50 prosent av den samlede

gjeldsporteføljenRentesikring er i henhold til

finansreglementet.

Forenklet etterlevelseskontroll erstatter ikke den 

ordinære regnskapsrevisjon eller 

forvaltningsrevisjon, men kan sees på som et 

supplement. For kontrollutvalgets del er ansvaret 

begrenset til å påse at det gjennomføres og holde 

seg orientert om risiko- og 

vesentlighetsvurderingen, samt resultatene fra 

kontrollen. Resultatene fra en forenklet 

etterlevelseskontroll kan også benyttes som et 

grunnlag for å vurdere potensielle 

forvaltningsrevisjoner. 

Revisor har gjennomført en risiko- og 

vesentlighetsvurdering for forenklet 

etterlevelseskontroll i 2020, og den ble behandlet i 

møte 01.09.2020 sak 34/20.

Det går frem av risiko- og 

vesentlighetsvurderingen at revisor etter en samlet 

vurdering har valg ut området finansforvaltning, 

finansreglementets kapittel 9"Forvaltning av 

fylkeskommunens gjeldsportefølje og øvrige 

finansieringsavtaler" for forenklet 

etterlevelseskontroll.

019 >>>>Årsmelding 2020

Forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen vil bli gjennomført og 

rapportert til kontrollutvalget innen den fristen 

som loven har satt, 30. juni 2021. Rapportering skjer 

med kopi til fylkesrådmannen.



8.3 Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en av de lovpålagte oppgavene til kontrollutvalget.  

Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om 

fylkeskommunen etterlever regelverk, oppnår fastsatte mål, og om 

ressursene forvaltes effektivt.

Av kommuneloven § 23-3 fremgår det at: 

«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse 

og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak.

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, 

og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 

utarbeide en plan som viser på hvilke områder 

det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. 

Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eller 

fylkeskommunens virksomhet og virksomheten 

i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. 

Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen 

er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon.

Planen skal vedtas av kommunestyret og 

fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 

kan delegere til kontrollutvalget å gjøre 

endringer i planene.» 

Kontrollutvalget er delaktig i valg av tema  

og utforming av problemstillinger basert på 

en risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de 

rammer som er gitt av fylkestinget. 

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget 

muligheten til å gå i dybden i ulike saks- forhold, 

innen ethvert virksomhetsområde  

i fylkeskommunen. Det er videre mulig å 

gjennomføre forvaltningsrevisjoner i selskaper 

fylkeskommunen har eierinteresser i. 

Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha høy 

nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, 

og i kommunens intern-kontroll og 

forbedringsarbeid.
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KONTROLLUTVALGETS 
OPPFØLGING AV  
ADMINISTRASJONEN

RISIKO- OG 
VESENTLIGHETS- 
VURDERING

LÆRING OG FORBEDRING 
I FORVALTNINGEN

VEDTAK I 
FYLKESTINGET

PLAN FOR FORVALTNINGS-
REVISJON OG PLAN FOR 
EIERSKAPSKONTROLL

GJENNOMFØRING AV 
FORVALTNINGSREVISJON  
OG EIERSKAPSKONTROLL

BEHANDLING I 
KONTROLLUTVALGET
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Kontrollutvalget behandlet i møte 03.11.2020 sak nr. 46/20 

Risiko- og vesentlighetsvurdering – plan for forvaltningsrevisjon 

for Agder fylkeskommune for perioden 2020-2023 utarbeidet av 

Agder Kommunerevisjon IKS. Planen er godkjent av fylkestinget 

i møte 15.12.2020 sak 118/20. 

Områder som prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 
2020-2023:

Forvaltningsrevisjon (Ikke prioritert rekkefølge)
■ Samferdsel og eiendom

Tema: Planlegging og styring av investeringsprosjekter

■ Tillitsskapende forvaltning
Tema: Overordnet internkontroll

■ Regionplan 2023
Tema: Bærekraftig utvikling

■ Folkehelse
Tema: Folkehelse og levekår
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Oppfølging av forvaltningsrevisjonen 

Videregående opplæring for voksne

Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune 

behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om 

videregående opplæring for voksne i møte 

11.12.2019 og den ble behandlet av fylkestinget i 

møte 17.12.2019. Fylkestinget fattet følgende 

vedtak:

"Fylkestinget tar rapporten til orientering og ber 

fylkesrådmannen følge opp de utfordringene 

rapporten har avdekket.

Fylkestinget har blant annet merket seg at det er 

behov for et bredere valgtilbud for voksne for å 

etterkomme søkernes behov for tilpasning og 

ønsket sluttkompetanse. Det bør arbeides videre 

for å øke og spre tilbudene. Det bør også vurderes 

bruk av fjernundervisningstilbud og være rom for 

individuelle tilbud ved kjøp av plasser i særlige 

tilfeller.

Fylkestinget er orientert om at regelverket krever 

at søkernes primære ønsker om sluttkompetanse 

skal registreres og svares ut i det individuelle 

inntaks- og tilbudsvedtaket til voksne søkere med 

opplæringsrett. Dette må inngå i rutiner og 

retningslinjer som skal utarbeides i Agder 

fylkeskommune og det må gis opplæring til de 

som skal fatte vedtak.

Fylkestinget anbefaler at kontrollutvalget for nye 

Agder fylkeskommune får en orientering om 

oppfølgingen av rapporten høsten 2020."

Kontrollutvalget i Agder fikk en orientering fra 

administrasjonen om oppfølgingen av rapporten i 

møte 13.10.2020 sak 41/20. Følgende vedtak ble 

fattet:

"Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber 

om en ny tilbakemelding fra administrasjonen om 

oppfølgingen av rapporten før sommeren 2021."

Prosjektplan forvaltningsrevisjon folkehelse og 

levekår

Under behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon 

2020-2023 valgte kontrollutvalget å bestille 

prosjektplan til en forvaltningsrevisjon innen 

folkehelse og levekår. I møte 08.12.2020 presenterte 

revisjonen en prosjektplan og kontrollutvalget kom 

med flere innspill til planen i møtet og det ble 

vedtatt å behandle prosjektplanen på nytt i det 

påfølgende møtet.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen 

Måloppnåelse tannhelse

I  møte fulgte kontrollutvalget opp 

forvaltningsrevisjonen Måloppnåelse i tannhelse som 

ble behandlet i Vest-Agder kontrollutvalg 17.09.2018 

og i fylkestinget 23.10.2018. Fylkestinget ba 

fylkesrådmannen følge opp forholdene:

1. Iverksette et utviklingsarbeid med målsetting

om å styrke tannhelsetjenestens arbeids på

folkehelseområdet

2. Opprette et operativt målbart kvalitetssystem for

tannhelsetjenesten i Vest-Agder og det nye

Agder

3. I forbindelse med ny strategi plan for

tannhelsetjenesten i Agder fylkeskommune, skal

det foretas en grundig utredning av

problemstillingene knyttet til betalende voksne

pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten.

Forvaltningsrevisjonen var tidligere fulgt også opp 

av kontrollutvalget i Vest-Agder. Agder 

kontrollutvalg fikk en redegjørelse fra 

administrasjonen om oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen i møte 27.05.2020 sak 22/20. 

Følgende vedtak ble fattet i saken:

"Kontrollutvalget tar administrasjonens 

redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om 

oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten og 

Vest-Agder fylkestings vedtak av 23.10.2018 sak 

52/18, i løpet av vinteren 2021."
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Eierskapskontroll er en av de lovpålagte oppgavene til  
kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for å sikre at  
selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. 

8.4 Eierskapskontroll

I kommuneloven § 23-4 står dette om eierskapskontroll: 

«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens  

eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og  

forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper 

for eierstyring. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest 

innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 

utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. 

Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen 

er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 

fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.»
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Rapporten er fulgt opp i flere omganger fra 

kontrollutvalgene i de tidligere fylkeskommunen. 

Kontrollutvalget i Agder fylkeskommune ble i møte 

27.05.2020 orientert om oppfølgingen av rapporten. 

Kontrollutvalget konkluderte da med at 

anbefalingen var blitt fulgt opp og avsluttet saken.

Selskapskontroll i Ferde AS

Etter flere kritiske oppslag i pressen om Ferde AS 

høsten 2019 vedtok styret i Ferde AS å be 

Advokatfirmaet Kluge AS om å undersøke konkrete 

forhold som var kommet  frem i forbindelse med 

oppslag i pressen. På samme tidspunkt valgte 

kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune, Sogn 

og Fjordane fylkeskommune og Rogaland 

fylkeskommune å start en selskapskontroll av 

selskapet. Kontrollutvalget behandlet rapportene 

samtidig i møte 03.03.2020 sak 10/20.

Advokatfirmaet Kluge AS konkluderte i sin rapport 

med følgende funn:

o Regelbrudd i tilknytning av Ferdes overtakelse

av Appia-softwarelisenser fra BTS Norway

o Regelbrudd i tilknytning til Ferdes bruk av

bistand fra aktører utenfor EØS-området til

arbeidet med å punche inn bilnummer som

ikke registreres maskinelt, fra bilder tatt av

biler som passerer bomstasjonen.

Utover dette fant ikke Kluge i sine undersøkelser 

andre funn som anses lovstridig eller 

kritikkverdig. 

Deloitte undersøkte i selskapskontrollen 5 

problemstillinger som igjen hadde flere 

underproblemstillinger. Problemstillingene gikk 

på eierstyringen av selskapet, fusjonsprosessene, 

sikring av personopplysninger, og om 

ressursbruken i selskapet er i samsvar og egnet 

til å understøtte selskapets formål. Basert på sine 

funn kom Deloitte med følgende anbefalinger 

både til eierne og styret i selskapet:

Plan for eierskapskontroll for inneværende 

valgperiode ble behandlet i kontrollutvalget 

møte 03.11.2020 sak nr. 46/20. Planen ble 

godkjent av fylkestinget i møte den 15.12.2020 sak 

nr. 118/20. Kontrollutvalget har fullmakt til å 

prioritere hvilke selskaper som skal kontrolleres. I 

planen ligger følgende selskaper til prioritering: 

Eierskapskontroll (ikke prioritert rekkefølge)

 Vest-Agder Museet IKS

 Aust-Agder Museum og Arkiv IKS

 Kilden teater og konserthus for Sørlandet

IKS

Oppfølging av selskapskontroll i Agder 

Kollektivtrafikk AS

Kontrollutvalgene i Vest-Agder fylkeskommune, 

Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand 

kommune gjennomførte og behandles en felles 

selskapskontrollrapport i Agder Kollektivtrafikk AS 

(AKT) i starten av 2018. Revisjonen anbefalte i 

rapporten:

1. Eierne bør vurdere å opprette felles

valgkomite

2. Eierne bør unngå å velge medlemmer av

generalforsamlingen som styremedlemmer

3. Ved sammenslåing av Vest- og Aust-Agder

fylkeskommune og opprettelsen av nye

Kristiansand kommune bør eierne vurdere

organiseringen av virksomheten, herunder

om det fortsatt er hensiktsmessig at

virksomheten er organisert som et

aksjeselskap.

4. Styret bør ut fra en risiko- og

sårbarhetsanalyse vurdere behovet for

egenkapital

5. Styret bør i fremtiden ha aktiv fokus på å

utvikle styringsindkatorer knyttet til

ressursbruk og kapasitetsutnyttelsen i AKTs

virksomhet

6. Styret bør oppdatere instruks for daglig

leder som inkluderer prokura

7. Styret bør, i samsvar med kommuneloven

§80, varsle kontrollutvalgene og valgte

revisorer i kommunen og

fylkeskommunene om selskapets

generalforsamling"
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Anbefalinger til eierne:

o Vurdere tiltak for å sikre tilfredsstillende

kontinuitet med hensyn til eierrepresentasjon i

generalforsamling og eiermøte.

o Etablerer en felles eierstrategi for Ferde AS

o Etablerer en rutine for jevnlige eiermøter

o Følge systematisk opp eierrapporteringen fra

selskapet (dette kan ev. gjøres i eiermøter)

Anbefalinger til styret i selskapet;

o Fullføre arbeidet med å utarbeide nye

arbeidsavtaler for alle ansatte

o Utarbeider rutiner for bruk av bierverv og for å

dokumentere godkjenning av bierverv

o Rette opp i de identifiserte manglene i

personvernerklæringen

o Sikre at protokollen over behandlinger av

personopplysninger blir holdt ajour og er

komplett

o Gjennomføre tilstrekkelige risikovurderinger for

behandling av personopplysninger, siker at

disse blir gjennomført før behandlingen finner

sted, og at de omhandler alle relevante risikoer.

o Etablere tilstrekkelig økonomisk internkontroll,

blant annet:

 Fullføre revideringen av

fullmaktsmatrise, og sikre at denne er

entydig, utfyllende og i samsvar med

andre rutiner og retningslinjer, samt

inkluderer kjøp under kr. 100 000.

 Fortsette med det pågående

forbedringsarbeidet knyttet til styring og

kontroll på økonomiområdet, inkludert

med tanke på å dokumentere rutiner og

prosesser, og med å klargjøre ansvar og

roller.

 Sikre at det er samsvar mellom rutiner

og praksis knyttet til godkjenning av

fakturaer

 Utarbeide retningslinjer knyttet til

bestilling og godkjenning av fakturaer

o Fullføre etableringen av system og

rutiner for gjennomføring av anskaffelser, og

sikre at disse blir gjort i samsvar med krav i

regelverket, og under dette:

 Konkurranseeksponere anskaffelser i

samsvar med krav i regelverket

 Dokumentere innkjøp i samsvar med

krav i regelverket

o Etablere rutine for å dokumentere relasjoner

mellom nærstående og eventuelle

transaksjoner mellom disse.

o Sikre at rutiner for vurdering av

uavhengighet og habilitet ved innkjøp er

utfyllende

o Gjennomføre planlagt opplæring av ansatte

som gjør innkjøp.

Kontrollutvalget sendte saken over til fylkestinget 

med innstilling om at Deloitte sine anbefalinger 

til eierne og styret skulle følges opp. Fylkestinget 

vedtok enstemmig kontrollutvalgets vedtak i 

saken og påla selskapet og administrasjonen om 

å rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget 

om oppfølgingen av rapporten.

Kontrollutvalget har fulgt opp rapportene tett i 

2020 og mottok i møte 27.05.2020 en redegjørelse 

fra Ferde AS om oppfølgingen av rapportene. 

Fylkeskommunen redegjorde i møte om 

01.09.2020 om eiernes oppfølging av rapportene. 

Kontrollutvalget vedtok å be om en ny 

redegjørelse om oppfølgingen av rapportene til 

første møte i 2021.
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8.5 Øvrige saker

o Fylkeskommunens ansvar for vinterdrift av fylkesveiene

o Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap for kontrollutvalget

o Revisors egenvurdering av uavhengighet 2020 Agder

fylkeskommune

o Årsmelding 2019 Vest-Agder kontrollutvalg

o Årsmelding 2019 Aust-Agder kontrollutvalg

o Årsmelding 2019 mobbeombudet og elevombudet  Vest-Agder

fylkeskommune

o Prosjektplan tilleggsbestilling Ferde AS

o Sikkerhetsbrudd hos IT-leverandør

o Orientering om 1. tertialrapport 2020 Agder fylkeskommune

o Fylkeskommunens varslingsrutiner

o Orientering om elevenes gjennomføring i videregående skole

o Budsjett for kontrollarbeidet 2021 - Agder fylkeskommune

o Orientering om 2. tertialrapport 2020 Agder fylkeskommune

o Etiske retningslinjer for ansatte og politikere i Agder fylkeskommune

o Møte- og arbeidsplan 2021 kontrollutvalget

o Orientering om tilskuddsforvaltning i Agder fylkeskommune

o Arbeidet med å følge opp og redusere sykefravær

o Orientering om budsjett 2021 Agder fylkeskommune

Kontrollutvalget har i tillegg til tidligere 

nevnte saker behandlet følgende:
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Virksomhetsbesøk
I starten av året vurderte kontrollutvalget å gjennomføre virksomhetsbesøk på høst-

halvåret, men på grunn av koronapandemien har dette inntil videre blitt utsatt. 

Kontrollutvalget vil i 2021 vurdere om smittesituasjonen utvikler seg slik at det lar seg 

gjennomføre virksomhetsbesøk i løpet av året.

Fokusområder i 2020
Kontrollutvalget har i 2020 hatt fokus på å følge opp arbeidet til kontrollutvalgene i 

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. Samtidig har 2020 vært 

det første året for den nye fylkeskommunen og kontrollutvalget i den nye 

fylkeskommunen. Kontrollutvalget har derfor satt fokus på etableringen av rutiner og 

retningslinjer i den nye fylkeskommunen som for eksempel varslingsrutiner og etiske 

retningslinjer. Utvalget har også behandlet flere saker som vil legge premissene for 

det videre arbeidet i valgperioden, f. eks:

 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

 Plan for eierskapskontroll 2020-2023

 Engasjementsbrev Agder Kommunerevisjon IKS

Spesielle hendelser

Våren 2020 har kom det frem at det hadde vært et sikkerhetsbrudd hos en IT-

leverandør til fylkeskommunen. Informasjon på en loggserver hadde ved en feil vært 

tilgjengelig på internett for utenforstående i perioden 23. mars til 5. mai. 

Informasjonen som var tilgjengelig var om elever og ansatte i videregående skole. 

Kontrollutvalget har fulgt saken tett gjennom året og administrasjonen har holdt 

utvalget løpende oppdatert. Det er foreløpig ikke kommet informasjon som viser at 

utenforstående har lastet ned og brukt datamaterialet. Saken ligger nå hos 

Datatilsynet og utvalget avventer tilsynets konklusjon.
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• Kontrollutvalget aktivitet har stort sett vært lik aktiveten i kontrollutvalgene i de gamle
fylkeskommunene

• Til tross for korona-pandemien har utvalgets arbeid i liten grad blitt påvirket av  dette med

unntak av at noen møter ble avviklet som fjernmøter.

• I 2020 er det behandlet flere saker som legger premisser og påvirker egenkontrollen for

resten av perioden som for eksempel:

o Plan for forvaltningsrevisjon

o Plan for eierskapskontroll

o Engasjementbrev Agder Kommunerevisjon IKS

• Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon om Folkehelse og levekår

• Kontrollutvalget har utført og fulgt opp sine oppgaver i tråd med vedtatt møte- 

 og arbeidsplan, i tillegg til at en rekke saker har kommet til underveis i året.

• Fokus har vært på at fylkeskommunen får på plass overordnede rutiner og retningslinjer

9. Konklusjon og
avsluttende kommentar
Årsmeldingen legges med dette frem for fylkestinget. 

Ved å se møte- og arbeidsplan og årsmelding i sammenheng, 

kan fylkestinget se om de vedtatte oppgaver og målsettinger for 

kontrollutvalget er eller blir fulgt opp. 

Kort oppsummering av hovedtendensene eller hva som har skjedd siste året. 

Makvan Kasheikal

Kontrollutvalgsleder

Kristiansand, 06.04.2021

Sander Ask

Sekretær
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