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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre tar utredningsrapporten til orientering
2. Søgne kommunestyre vedtar selskapsavtale for Agder Kommunerevisjon IKS med
virkning fra 01.01.16
3. Søgne kommunestyre oppnevner ………………. som medlem i representantskapet i
Agder kommunerevisjon IKS
4. Søgne kommunestyre godkjenner forslag til endring i selskapsavtalens § 5 og 7:
§ 5) Representantskapets medlemmer velges for 4 år, og følger den
fylkeskommunale og kommunale valgperiode
§ 7) Styrets medlemmer velges for 4 år, og følge den fylkeskommunal og
kommunale valgperioden

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget i Vest- Agder Fylkeskommune vedtok i sak 12/15 å anbefale at det ble satt i
gang en utredningsprosess mellom Vest-Agder fylkesrevisjon, Kristiansand Revisjonsdistrikt
IKS og Setesdal Revisjonsdistrikt IKS. Fylkesrevisor og lederne for de to revisjonsenhetene ble
bedt om å utarbeide grunnlaget for en sammenslåing av enhetene for forslag til ny
selskapsavtale. Fylkestinget i Vest-Agder ga sin tilslutning til vedtaket i juni-15, Sak 55/15
Fylkesrevisor og lederne i de to revisjonsenhetene har utarbeidet en rapport «utredning om
sammenslåing av revisjonsenhetene i Agder Kommunerevisjon IKS», i tilegg til at det er
utarbeidet forslag til ny selskapsavtale hvor fylkeskommune/kommunene inngår som deltakere.

Styret i Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS har vært løpende involvert i prosessen og har i
møtet den 20.10.15 vedtatt ny selskapsavtale. Representantene har vært holdt løpende orientert
om prosessen og har i møte 10.11.15 vedtatt ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.16.
Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS videreføres som juridisk subjekt (samme org.nr), men
utvides med fylkesrevisjonen og Setesdalen Revisjonsdistrikt IKS. I selskapsavtalen fremgår
det at selskspaet endrer navn til Agder Kommunerevisjon fra 01.01.16.
I selskapet fra 01.01.16 vil deltakerne ha følgende eierandel i selskapet:
Kristiansand kommune
Vest-Agder Fylkeskommune
Vennesla kommune
Søgne kommune
Songdalen
Evje og Hornnes
Iveland
Bygland
Valle
Bykle
Sum

40 %
20 %
7,5 %
7,5 %
5%
4%
4%
4%
4%
4%
100 %

Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS mener det både vil være en fordel og være fremtidsrettet å
utvide seldkapet med fylkesrevisjonen og Setsdal Revisjonsdistrikt IKS. Dette vil som
uredninsrapporten viserr gi et enda større og sterkere fagmiljø en man har i dag. Revisjonen
skal være et kompetansehus som leverer både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll og øvrige bistandsoppgaver. Revisjonen vil i fremtiden som i dag, levere sin
tjenester til tilnærmet selvkost.
Det følger av utredningsrapporten at Agder Kommunerevisjon IKS vil ha hovedkontor o
Kristinadsand, med avdelingskontor på Evje. De daglife ledelse i Kristiansand
Revisjonsdistrikt IKS vil bli videreført i Agder Kommunerevisjon IKS. Ettersom Agder
Kommunerevisjon IKS vil videreføres gjennom driften i dagens Kristiansand Revisjonsdistrikt
IKS, vil de ansatte forsette sine ansettelsesforhold hos eksistrende arbeidsgiver.
Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS er i dag medlem av Kristiansand Kommunale
Pensjonskasse (KKP), mens fylkesrevisjonen og Setesdal Revisjonsdistrikt IKS er medlem i
KLP. De ansattes rettigheter blir ivaretatt ved skifte fra KLP til KKP av praktiske årsaker
ønsker vi å søke KKP om at all pensjon samles her. Det er avtalt med fylkeskommunen at
opptjente pesnsjonsrettighete-pensjonsforpliktelser frem til 31.12.15 blir værende i
fylkeskommunens og skal ikke belastes Agder Kommunerevisjon IKS. Fylkesutvlaget har
vedatt i Vest- Agder Fylkeskommune går inn med kapitalinnskudd i Agder Kommunerevisjon
IKS med kr 250.000,-.
Kontrollutvalget har vært holdt løpende orientert og enstemmig tatt saken til orientering. I og
med at saken gjelder utvidelse av Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS, så fortsettet det
sammensluttede selskap de revisjonoppdrag som selsskapene hadde før sammenslutningen, jf
Forskrift om revisjon i kommune og Fylkeskommuner m.v § 18.

Fylkesutvalget i Vest-Agder Fylkeskommune har i møte 24.11.15 vedtatt endring i forslag til
selskapsavtale §5 og § 7. Representantskapet i Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS, Setesdal
Revisjonsdistrikt IKS og Vest- Agder Fylkeskommune. Det legges opp til at sake behandles i
de respektive by/kommunestyrene og Fylkestinget medio desember.
I den grad en av deltagere gjør endringer eller ikke vedtar selskapsavtalem så må saken
returneres til selskapet. Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS vil da forsette dom i dag frem til
endringen eventuelt blir vedtatt.
Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Agder kommunerevisjon IKS - endelig rapport
2 Selskapsavtale for Agder Kommunerevisjon IKS - pr 09.10.15
3 Møteprotokoll Fylkesutvalget 24 11 2015

Rapport
Agder Kommunerevisjon IKS

Utredning om sammenslåing av revisjonsenhetene
 Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS
 Setesdal Revisjonsdistrikt IKS
 Fylkesrevisjonen i Vest‐Agder
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Bakgrunn for utredning
Fylkestinget i Vest‐Agder vedtok i juni 2015, sak 55/15 enstemmig å følge Kontrollutvalgets
innstilling:
«Kontrollutvalget anbefaler fortsatt en offentlig revisjon.
Kontrollutvalget anbefaler at det settes i gang en utredningsprosess mellom Vest‐Agder
fylkesrevisjon, Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS og Setesdal Revisjonsdistrikt IKS med sikte på å danne
en felles IKS revisjonsenhet i Agder fra 01.01.2016.
Fylkesrevisor og lederne for de to revisjonsselskapene oppnevner en arbeidsgruppe som skal
utarbeide grunnlaget for en sammenslåing av enhetene og forslag til ny selskapsavtale. Utredningen
til kontrollutvalget skal være ferdig senest innen 31.08.2015. Leder av kontrollutvalget og
kontrollutvalget holdes løpende orientert om prosessen.
Det åpnes også for at andre nærliggende offentlige revisjonsenheter gis mulighet til å delta/inngå i et
samlet revisjonsselskap på et senere tidspunkt.»
Styret i Setesdal Revisjonsdistrikt IKS har drøftet en slik sammenslåing og Kristiansand
Revisjonsdistrikt IKS har vedtatt å gå inn i denne prosessen sammen med Fylkesrevisjonen.
Med bakgrunn i den politiske behandling i fylkeskommunen og styrene i de to interkommunale
revisjonsselskapene besluttet lederne av revisjonsenhetene å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede
grunnlaget for sammenslåing av revisjonsenhetene.
Arbeidsgruppen har bestått av:







Tor Ole Holbek, revisjonssjef Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS
Steinar Risinggård, revisjonssjef Setesdal Revisjonsdistrikt IKS (frem til 30.6.15)
Terje Osnes, fylkesrevisor i Vest‐Agder fylkesrevisjon
Monica H. Smith‐Tønnessen, assisterende revisjonssjef Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS
Tommy Pytten, konstituert revisjonssjef Setesdal Revisjonsdistrikt IKS (fom 1.7.15)
Ove Egenes, registrert revisor i Vest‐Agder fylkesrevisjon

Partene avklarte tidlig i samtalene hvilke kriterier som måtte legges til grunn for at prosessen skulle
kunne føre fram til en større revisjonsenhet, som ville være bedre organisert og sammensatt for
fremtiden, enn de tre enhetene enkeltvis er i dag. Spesielt viktig er det å sikre at dagens fagmiljøer
utvikles i et kompetent og robust revisjonsselskap.
Arbeidsgruppen har i fellesskap utarbeidet denne utredningsrapporten samt forslag til selskapsavtale
for det nye revisjonsselskapet.
Med tanke på at det nye selskapet, i tillegg til å revidere Vest‐Agder fylkeskommune, skal revidere
kommuner i både Aust‐Agder og Vest‐Agder foreslår arbeidsgruppen å kalle det nye selskapet ”Agder
kommunerevisjon IKS”.
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Dagens organisering
Organisatorisk er dagens tre revisjonsenheter ulike i selskapsform. Nedenfor følger en
sammenligning av dagens tre revisjonsenheter:

2015
Antall kommuner
Antall innbyggere
Antall årsverk
Budsjett/ tilskudd
Selskapsform
Selvstendig
rettssubjekt
Øverste organ
Antall rep.skaps.medl
Ant. styremedl.
Ansattes repr. i styret
Hovedkontor
Statsautorisert
revisorer
Registrerte revisorer
Øvrig kompetanse

Setesdal
Revisjonsdistrikt IKS

Kristiansand
Revisjonsdistrikt IKS

Fylkesrevisjonen

5
7.200
3
Representantskap
vedtar
Interkommunalt
selskap
Ja

4
120.000
12
Representantskap
vedtar
Interkommunalt
selskap
Ja

Fylkeskommunen
181.000
3
Fylkestinget
vedtar
Kommuneloven

Representantskap
10
5
‐
Evje
‐

Representantskap
7
5
1 observatør
Kristiansand
1

Fylkesting
‐
‐
‐
Kristiansand
‐

2
Master i revisjon

2
Revisorer
Siviløkonom
Jurister
Cand.phil
Doktorgradskandidat

1
Bachelor i revisjon
IT‐ingeniør
Cand.mag.

Nei

Status i dag
Kristiansand revisjonsdistrikt IKS
Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS ble omorganisert til et interkommunalt selskap i 2004. Selskapet er
eid av kommunene Kristiansand (73,3 %), Vennesla (12,2 %), Søgne (9,1 %) og Songdalen (5,4 %).
Selskapet har hovedkontoret sitt i Kristiansand, men har i tillegg tilgang til kontorplasser i de andre
eierkommunene.
Selskapet har i dag 11,8 årsverk, herav 0,8 merkantil stilling, 4 forvaltningsrevisorer og 7
regnskapsrevisorer. Selskapet har i dag et pilotprosjekt med tilskudd fra Kommunal og
regionaldepartementet i samarbeid med Fylkesmannen i Vest‐Agder og KS Agder. Dette omhandler
utvidet samarbeid om tilsyn og kontroll. Revisjonssjefen er styremedlem i NKRF (Norges
Kommunerevisorforbund).
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Kristiansand Revisjonsdistrikt utfører i dag regnskapsrevisjon av:
 eierkommunenes regnskaper
 3 kommunale foretak
 14 kirkeregnskap
 6 interkommunale selskaper
 4 § 27 samarbeid
 1 barnehage
 10 stiftelser / legater

Selskapet utfører også mange særattestasjoner for sine kunder, primært for eierkommunene.
I tillegg ytes det bistand på ulike områder innen regnskapsrevisjon, f.eks. innenfor avgiftsrett, samt
oppfølgning av selskaper eiet av kommunene.
Kristiansand revisjonsdistrikt IKS utarbeider overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.
Prosjekter innen forvaltningsrevisjon og selskapskontroll utføres i henhold til bestillinger fra
kontrollutvalgene og by‐/kommunestyre.
Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS avregner tilskudd mot medgått tid på eierkommunene, øvrige
revisjonskunder faktureres basert på medgått tid.
Fylkesrevisjonen
Fylkesrevisjonen har i utgangspunktet 3 stillinger, men en stilling er ubesatt i påvente av denne
utredningen. Alle ansatte har i tillegg til regnskapsrevisjon hatt oppgaver innen forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll.
Fylkesrevisjonen har i dag regnskapsrevisjon av





fylkeskommunen
1 interkommunalt selskap
3 stiftelser
5 foreninger / lag

Fylkesrevisjonen utfører en rekke særattestasjoner for sine kunder, primært for fylkeskommunen.
I tillegg ytes det bistand på ulike områder, f.eks innenfor offentlige anskaffelser og avgiftsrett.
Fylkesrevisjonen utarbeider overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. Prosjekter innen
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll utføres i henhold til bestillinger fra kontrollutvalget.
Fylkesrevisjonen driver sin samlede virksomhet innenfor det budsjettet fylkestinget vedtar etter
innstilling fra kontrollutvalget. Øvrige revisjonskunder faktureres basert på medgått tid.
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Setesdal revisjonsdistrikt IKS
Setesdal Revisjonsdistrikt ble opprettet av fylkesmannen i 1946 og ble etablert som en
interkommunal virksomhet med fast kontorsted på Evje. Setesdal Revisjonsdistrikt ble omorganisert
til et interkommunalt selskap 01.07.2004.
Setesdal Revisjonsdistrikt IKS er eid av kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle.
De 5 eierne i Setesdal Revisjonsdistrikt IKS har en lik eierandel i selskapet med 20 % hver.
Setesdal Revisjonsdistrikt IKS har hovedkontoret sitt på Evje. Revisorene har i tillegg tilgang til
kontorplasser i de andre deltakerkommunene.
Setesdal Revisjonsdistrikt IKS har i dag 3 heltidsansatte revisorer.
Setesdal Revisjonsdistrikt IKS har i dag regnskapsrevisjon av:









eierkommunenes regnskaper
4 kirkeregnskap
2 interkommunale selskaper
1 folkehøgskule
2 §27 samarbeid
1 kommunalt foretak
1 fjellstyre
10 stiftelser/ legater

Selskapet utfører i dessuten flere særattestasjoner for sine kunder, primært for eierkommunene.
I tillegg ytes det bistand på ulike områder innen regnskapsrevisjon.
Setesdal Revisjonsdistrikt IKS utarbeider overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon.
Prosjekter innen forvaltningsrevisjon og selskapskontroll utføres i henhold til bestillinger fra
kontrollutvalget.
Setesdal Revisjonsdistrikt IKS fakturerer eierkommunene etter en fordelingsnøkkel basert på 4
kriterier, 20 % likt fordelt, 20 % etter folketall, 20 % etter bilag og 40 % etter økonomisk aktivitet. I
tillegg faktureres kommunene for bistand som utføres. Øvrige selskaper faktureres etter medgått tid.

Offentlig revisjon – i utvikling
Offentlig revisjon handler om å sikre at kommunens finansielle informasjon er pålitelig og at
fellesskapets midler forvaltes på en god måte, slik at politikere og administrasjon kan være trygge på
at den kommunale tjenesteytingen er bærekraftig og tilfredsstillende for innbyggerne.
Norske kommuner og fylkeskommuner er av ulike størrelser og kompleksitet og kan derfor ha ulike
behov. Derfor må offentlig revisjon ha en viss størrelse som gir mulighet til å regulere og tilpasse
tjenestene til de behovene den enkelte kommune til enhver tid har. Revisjonen må sørge for en
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målrettet og kvalitativ god gjennomføring av både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll og rådgiving / bistand.
En god offentlig revisjon bør kjennetegnes ved evnen til engasjement, stor tjenestebredde og solid
forståelse og kunnskap om lokale kommunale forhold. Dette kan gi en ikke ubetydelig merverdi for
kommuner og kommunale selskaper.
God revisjon av kommunal sektor er en viktig forutsetning for at fellesskapets verdier benyttes
formålstjenlig og i henhold til regelverket. Kompetente og robuste revisjonsordninger og
velfungerende kontrollutvalg bidrar til at kommunal virksomhet fungerer til beste for innbyggere,
folkevalgte og kommuner.
Kommunal revisjon må som andre tilpasse seg de endringer som skjer i samfunnet. Krav fra
kommunene og kontrollutvalgene til både kvalitet og effektivitet påvirker utviklingen.
Kompleksiteten og mangfoldet i kommunene må reflekteres i kommunal revisjon, slik at kompetanse
og kapasitet løpende tilpasses utviklingen i kommunene.
Det har vært en nasjonal trend innen kommunal revisjon at det dannes større enheter. Dette henger
sammen med flere forhold. Kommunene får nye oppgaver og i tillegg stilles det økte krav til kvalitet.
Samhandlingsreformen kan nevnes som eksempel, fordi denne krever at kommunene må utvikle et
nytt tjenestetilbud til store deler av befolkningen. Totalt er det ca. 45 lover, med tilhørende
forskrifter, som omhandler kommunale oppgaver. Derfor er det viktig at kommunal revisjon sikrer
seg at de har relevant kompetanse innenfor utviklingen i kommunene.
Det er utviklingstrekkene i kommunal sektor som gir føringer for hvordan kommunal revisjon må
utvikle sin organisasjon, kompetanse og uavhengighet slik at fremtidens utfordringer kan møtes på
en god måte. Med bakgrunn i kommunenes stadige utvikling og endrede behov må de offentlige
revisjonsselskapene stadig mer fokusere på:
 Sterkere fagmiljøer
 Større enheter
 Mer fleksibilitet
 Redusert sårbarhet
Offentlig revisjons styrke er at de kjenner kommunene og det omfattende lovverket som er styrende
for kommunene. Ved å forstå kommunenes behov kan kommunal revisjon sikre eierne gode
tjenester ved å utføre revisjonen med faglig tyngde og inngående kjennskap til den kommunale
egenarten, de kommunale tjenestene og de kommunale brukerne.
Kommunene organiserer i dag sitt tjenestetilbud på ulike måter, gjennom samarbeid mellom
kommuner, etablering av interkommunale selskap eller gjennom heleide eller delvis eide
aksjeselskaper. For å kunne utføre tilfredsstillende kontroll og tilsyn må revisor inneha kompetanse
om alle disse selskapsformene.
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Krav og forventninger til revisjonen
Revisjonen må ivareta den autoritet, tyngde og uavhengighet som et kommunalt organ for kontroll
og tilsyn skal ha. Spørreundersøkelser i forbindelse med sammenslåing av andre revisjonsdistrikt
viser at det som har mest betydning for kommunene når det gjelder revisjon er følgende:
‐ Kvalitet på revisjonstjenestene
‐ Kompetanse på de oppgavene kommunene utfører
‐ Revisjonens uavhengighet
Med bakgrunn i krav og forventninger som bør stilles til revisjon av kommuner kan følgende
målsettinger bidra til en god og fremtidsrettet revisjonsordning:
‐ Revisjonen skal være framtidsrettet og kunne levere alle aktuelle tjenester. Dette vil kreve en
fleksibel organisasjon med stor tverrfaglig kompetanse.
‐ Det skal utføres objektiv, uavhengig revisjon med høy kvalitet.
‐ Kvaliteten på revisjonstjenestene sikres gjennom god ledelse og de ansattes kompetanse.
‐ Revisjonens tjenester skal utføres effektivt
‐ Styrke kontrollutvalgets og kommunestyrets oppgave med tilsyn og kontroll.
‐ Revisjonen skal være en interessant og god arbeidsplass, med konkurransedyktige vilkår, der de
ansatte trives.
Både hensyn til mulighetene for innsyn og krav om god forvaltning taler for at selskap som reviderer
offentlig virksomhet selv bør være underlagt offentlighetsloven og forvaltningsloven. Dette er en
selvfølge når det gjelder offentlig eide IKS. Private revisjonsselskap derimot omfattes ikke av disse
lovene.

Fordeler med større revisjonsenheter
Kommunal revisjon har vært gjennom en stor utvikling og kvalitetsheving de siste 10‐15 årene.
Sammenslåing av kommunale revisjonsenheter til større enheter har spilt en viktig rolle i forhold til
synergier, effektiv drift og ikke minst kompetanseheving.
Det er mange fordeler ved å etablere større felles revisjonsenheter, blant annet:
‐ Robusthet ved sykdom, vakanser, etc.
‐ Tilgang til og mulighet til å utvikle økt kompetanse og større fleksibilitet.
‐ Økt kompetanse og større fleksibilitet vil gi bedre revisjonstjenester, både med hensyn til kvalitet
og leveringsevne.
‐ Økt effektivitet, f. eks. ved gjenbruk av kompetanse ved å kunne gjennomføre samme
undersøkelser i flere kommuner.
‐ Veiledning og erfaringsoverføringer mellom kommunene vil bli styrket.
‐ Større miljø gir større mulighet til å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft.
‐ Større fagmiljø vil også ha større mulighet for å arrangere kurs for kommunene innen for
eksempel økonomi og regnskap.
En større og faglig sterk revisjon vil komme kommunene til nytte innen rådgivning og bistand på
mange forskjellige fagfelt. Dette skjer også i dag, men muligheten og evnen til å gjøre dette bedre vil
øke med større fagmiljø. Dette vil også kunne styrke det tilsyns‐ og kontrollansvaret som er pålagt
kontrollutvalg og kommunestyrene/fylkestinget.
Sammenslåingen vil gi muligheter til å styrke forvaltningsrevisjon i det nye selskapet, og en vil få
muligheter til å utvikles fagressurser på de ulike fagfelt.
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En sammenslått og større revisjonsenhet vil være oppmerksom på betydningen av å opprettholde og
videreutvikle en god dialog og samhandling med kommunen / fylkeskommunen. Servicenivået bør
være uavhengig av kommunenes størrelse.
Kostnader er et nøkkelord for mange kommuner. Et kommunalt eiet revisjonsselskap vil ha som
målsetning å drive til tilnærmet selvkost, noe som avviker fra de private revisjonsselskapene.
Det som da blir avgjørende for kommunen mht. pris er hvor effektivt revisjonsjobben utføres, og
omfanget av revisjonen, samt kvalitet og kommunenes internkontroll. Vi er av den oppfatning at vi
vil utføre revisjonen effektivt, med meget god kvalitet. Omfanget av vårt arbeid vil kunne møte de
krav som stilles til at vi reviderer offentlig virksomhet.

Kommunereformen og kommunal revisjon
Regjeringen har fremmet planer for en omfattende kommunereform i Norge. Målet er større og mer
robuste kommuner med økt makt og myndighet som er godt rustet til å møte morgendagens
utfordringer.
Formålet med færre og større kommuner er i følge regjeringen å bedre kapasiteten til å ivareta
lovpålagte oppgaver, gi bedre tjenester og muligheter til å utvikle bærekraftige og gode
lokalsamfunn. Reformen handler om å utvikle velferd og lokalt folkestyre i store og små
lokalsamfunn, til det beste for innbyggerne, næringslivet og lokalsamfunnet.
Regjeringen har også foreslått å invitere fylkeskommunene inn i kommunereformen, slik at det
regionale nivået utvikles parallelt med kommunene.
Kommunereformen vil naturlig nok også ha innvirkning på kommunal revisjon. Større og færre
kommuner vil sannsynligvis gi behov for færre, men også større, kommunale revisjonsenheter.
Omfang og kompleksiteten i kommunal forvaltning forventes å øke som en følge av
kommunereformen, og dette vil kreve tilsvarende høyere kompetanse fra offentlig revisjon som
leverandør av revisjonstjenester og rådgivning. Kommunal revisjon bør derfor søke å omstille seg i
takt med den omstillingen som er igangsatt i kommunal sektor, og helst være i forkant av den
kommende kommunereformen som kan medføre at revisjonen får færre, men større, kunder. Dette
kan best løses ved å samle offentlige revisjon i større og mer slagkraftige enheter.

Forholdet til de ansatte
Dagens revisjonsenheter er organisert på ulike måter:



Fylkesrevisjonen er et selvstendig organ, men en del av fylkeskommunen
De to andre revisjonsenhetene er interkommunale selskap etter IKS loven

Overføring av en virksomhet eller del av en virksomhet til en annen arbeidsgiver, er å betrakte som
en virksomhetsoverdragelse, jf. kapittel 16 i arbeidsmiljøloven. Ved virksomhetsoverdragelse skal
ansatte få tilbud om stilling i det nye selskapet med de samme lønn‐ og arbeidsvilkår som de har i
følge skriftlige arbeidsavtaler og andre vilkår hos nåværende arbeidsgiver.
Sammenslåingen anbefales gjennomført ved overføring av virksomheten i dagens Setesdal
Revisjonsdistrikt IKS til Agder Kommunerevisjon IKS, samt at fylkeskommunen går inn som ny
deltaker. For ansatte i Setesdal Revisjonsdistrikt IKS og fylkesrevisjonen vil dette være å betrakte som
virksomhetsoverdragelse. Ettersom Agder Kommunerevisjon IKS vil videreføres gjennom driften i
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dagens Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS, vil de ansatte der ikke bli omfattet av begrepet
virksomhetsoverdragelse, men vil fortsette sine ansettelsesforhold hos eksisterende arbeidsgiver.
Selv om en på overføringstidspunktet tar med seg tittel m.v. i samsvar med tidligere arbeidsavtale, vil
det være naturlig med noen endringer ved etablering av nytt selskap. Generelt gjeldet det at
endringer skal være saklig begrunnet ut fra selskapets behov.
Det er ønskelig at samtlige ansatte blir med i det nye selskapet. Det er derfor viktig å sikre alle dagens
ansatte en rettferdig, lik og lovmessig korrekt behandling i spørsmål knyttet til etablering av et nytt
større selskap.
De ansatte i fylkeskommunen kan i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven under gitte
forutsetninger ha rett til å bli igjen i fylkeskommunen. De ansatte dette berører har signalisert at
dette ikke er aktuelt.
Ved en sammenslåing av de tre revisjonsenhetene vil de fleste på kort sikt i hovedsak få videreført
sine arbeidsoppgaver og ansvar i samsvar med tidligere stillinger.
Et eventuelt nytt selskap må selv utarbeide felles arbeidsvilkår i samarbeid med tillitsvalgte. På sikt
må det være et mål med mest mulig like arbeidsvilkår.
Når det gjelder pensjonsordning er ansatte i Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS medlem av KKP, mens
ansatte i Setesdal Revisjonsdistrikt IKS og fylkesrevisjonen er medlem av KLP. Begge
pensjonsordningene er offentlige. Rettighetene vil bli ivaretatt ved skifte mellom disse, og de ansatte
vil ikke tape noe pensjon som følge av et skifte. Av praktiske årsaker er det lettest å forholde seg til
en pensjonsordning, og det legges det opp til at samtlige ansatte blir medlemmer av KKP.

Nytt selskap – fremtidig organisering
Eierandeler
I de eksisterende selskaper har alle kommunene, med unntak av fylkeskommunen, eierandeler.
Basert på de vurderinger som er foretatt foreslås det at eierne av Setesdal Revisjonsdistrikt IKS gjør
opp sin innskuddsforpliktelse i det nye selskapet ved overføring av eiendelene fra det gamle
selskapet til dagens Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS. Dette selskapet skifter navn til Agder
Kommunerevisjon IKS. Fylkeskommunen foretar et innskudd for å bli deleier i det nye selskapet.
I vedlagte selskapsavtale er det utarbeidet følgende forslag til eierandeler, basert delvis på eiernes
driftsmessige størrelse og kapital i eksisterende selskaper, samt foreslått innskudd fra
fylkeskommunen:
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Navn

%

Kristiansand kommune

40 %

Vest‐Agder fylkeskommune

20 %

Søgne kommune

7,5 %

Vennesla kommune

7,5 %

Songdalen kommune

5%

Iveland kommune

4%

Evje og Hornnes kommune

4%

Bygland kommune

4%

Valle kommune

4%

Bykle kommune

4%

Representantskapet
For å få en mest mulig hensiktsmessig størrelse på organet er foreslås det at hver eierkommune får
en representant, og ved avstemminger vektes hver stemme i forhold til eierandelen.
Styret
Styret foreslås til å bestå av fem personer med personlige varamedlemmer. I tillegg vil de ansatte ha
rett til å velge en observatør. Styrets sammensetning avgjøres ved å søke å sette sammen et styre
som har en samlet kompetanse til å kunne utvikle selskapet videre. Arbeidsgruppens vurdering er at
en ikke bør legge andre bindinger knyttet til styrevervet. Ved valg av første styret oppfordres det til
at styret sammensettes av personer som har kjennskap til de tidligere revisjonsenhetene.
Daglig drift
En viktig underliggende premiss ved vurderinger knyttet til organisering av et fremtidig selskap er å
skape et selskap med målsetting om






sterkt fagmiljø
komplementære kompetansefelt
mindre sårbarhet
større fleksibilitet
evne til å levere til rett tid
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Arbeidsgruppen har vurdert ulike sider ved offentlig revisjon, samt sett på hvordan privat revisjon
organiserer seg i et fagfelt hvor kravene til kompetanse og kvalitet er høye.
Den faglige kvalitet skal være viktig, og selskapet må organisere seg slik at alle leveranser ut til
kundene har god kvalitet og kan leveres til rett tid. Det er behov for å utpeke en overordnet
ansvarlig for regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon. Disse roller må være knyttet til faglig
kompetanse, samt evne til å formidle denne kompetansen ut i organisasjonen.
For å sikre fleksibilitet har en vurdert det hensiktsmessig at oppdragsansvaret vedrørende den
enkelte eierkommune eller kunde, gis som delegasjon (regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) til
ansatte som innehar nødvendig kompetanse. Dette innebærer at en kan styre faglige ressurser på en
mest mulig optimal måte.
Arbeidsgruppen anbefaler at en viderefører den daglige ledelse i Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS.
I nytt selskap er det planlagt å videreføre det oppdragsansvar som er gitt i dagens revisjonsenheter.
Kontorsteder
Hovedkontoret for det nye Agder Kommunerevisjon IKS vil være i Kristiansand. Det vil også være et
avdelingskontor på Evje. Avdelingskontoret på Evje har i dag tre stillingshjemler, og arbeidsgruppen
har ikke sett noen grunn til å endre dette. På sikt vil alle stillingshjemler i selskapet og lokalisering av
disse være avhengig av at det foreligger etterspørsel etter tjenester som sysselsetter stillingene på de
ulike stedene. I tillegg vil en ha tilgang til kontorplasser i alle eierkommuner og i fylkeskommunen
(med unntak av Kristiansand der revisjonen er lokalisert i nabobygget til Rådhuskvartalet).

Tilskudd
Revisjonsenhetene har i dag noe ulike måter å beregne tilskuddene på, jf avsnittet «status i dag».
Etter arbeidsgruppens vurdering bør en i det nye selskapet benytte samme måte for alle eiere.
Arbeidsgruppen anbefaler at tilskudd svarer til det faktiske ressursuttak fra selskapet etter tilnærmet
selvkost. I denne modellen anbefaler vi at det foreligger noe rom for å «overføre» en mindre del av
tilgjengelige timer mellom de ulike år. Dette for å kunne ha fleksibilitet til å kunne levere ved behov
hos kommunene, f.eks. hendelser som krever noe ekstra ressurser ett år kan avregnes mot ressurser
tilgjengelige neste år.
Revisjon og bistand til andre enn eierkommunene faktureres basert på faktisk timeforbruk.
Kommunenes utgifter til revisjon vil kunne avhenge av mange faktorer, som f.eks.:



Kvaliteten på kommunens internkontroll
Kvalitet på det avlagte regnskap og dokumentasjon av dette

Kvaliteten på disse områdene legger grunnlaget for hvor effektivt revisjonen kan gjennomføres. Det
bør ikke være slik at eventuelle svakheter i kommunenes intern kontroll uten videre erstattes av
revisors arbeid.
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18.09.15
SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS
(Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)
§1

SELSKAPETS NAVN
Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS.

§2

SELSKAPSFORM / EIERANDEL
Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Kristiansand,
Songdalen, Søgne, Vennesla, Evje og Hornnes, Iveland, Bygland, Valle, Bykle
og Vest-Agder Fylkeskommune. Heretter benevnes alle som kommune.
Deltakernes eierandel i selskapet er følgende;
Kristiansand kommune
Vest-Agder Fylkeskommune
Vennesla kommune
Søgne kommune
Songdalen
Evje og Hornnes
Iveland
Bygland
Valle
Bykle
SUM

40,0 %
20,0 %
7,5 %
7,5 %
5,0%
4,0 %
4,0 %
4,0 %
4,0 %
4,0 %
100,0 %

Selskapet er eget rettssubjekt og skal registreres i Foretaksregisteret.
Deltakerne skal ikke gjøre innskudd i virksomheten utover ordinært
driftstilskudd og bistand, jf § 10.
§3

FORRETNINGSKONTOR
Selskapet har hovedkontor i Kristiansand kommune.

§4

FORMÅL
Selskapet skal utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i
henhold til kommuneloven og tilhørende forskrifter om revisjon og
kontrollutvalg. Tilsvarende gjelder også for kommunale foretak og
interkommunale selskaper som deltakerne er medeiere i.
Selskapet kan også påta seg andre revisjonsoppdrag i den utstrekning
lovgivningen gir adgang til dette.
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§5

REPRESENTANTSKAP – VALG, FUNKSJONSTID OG
FORRETNINGSORDEN
Alle eierne skal være representert i representantskapet.
Hver av deltakerne oppnevner sin representant, totalt 10 representanter. Ved
votering vektes den enkeltes representants stemme svarende til deltakernes
eierandel i selskapet.
Det velges personlige varamedlemmer.
Representantskapets medlemmer velges for 4 år, og følger den kommunale
valgperioden.
Representantskapet velger selv leder og nestleder. Møte i representantskapet
skal ledes av leder, eller nestleder i leders fravær. Dersom ingen av disse er
tilstede velger representantskapet møteleder.
Daglig leder eller hans stedfortreder har møte og talerett i representantskapet.
Ansattes observatør i styret har møte og talerett i administrative saker.
Innkalling til representantskapsmøte følger § 8 i lov om interkommunale
selskaper. Representantskapets saksbehandling følger lovens § 9.
Det føres protokoll fra representantskapets møter.

§6

REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGHET
Representantskapet er selskapets øverste myndighet.
Representantskapet behandler og fastsetter regnskap, vedtar budsjett og
økonomiplan, jf. selskapsavtalens § 11 og 12, herunder bestemmer den
nærmere fordeling av utgiftene på den enkelte kommune og virksomhet, jf.
avtalens § 10.
Representantskapet velger selskapets styre, styreleder og nestleder.

§7

STYRET – VALG, FUNKSJONSTID OG FORRETNINGSORDEN
Styret skal ha fem medlemmer, med personlige varamedlemmer oppnevnt av
representantskapet. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 4 år og
kan gjenvelges. Valg av styret, innkalling til styremøter og saksbehandling i
styret følger lovens §§ 10 og 11.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede, herunder
enten leder eller nestleder. Vedtak i styret treffes som flertallsvedtak. Har
styret kun tre stemmeberettigede medlemmer kreves enstemmighet for å treffe
gyldig vedtak.
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Daglig leder eller dens stedfortreder har møte, tale- og forslagsrett i styret.
De ansatte velger en observatør til styret som har møte og talerett i
administrative saker.
Ordfører og rådmann/administrasjonssjef i deltagerkommunene har møte- og
talerett i styret.
§8

STYRETS OPPGAVER
Styret skal påse at selskapet drives i tråd med selskapets formål,
selskapsavtalen og innenfor vedtatte budsjetter.
Styret har ansvar for at representantskapets vedtak og retningslinjer
gjennomføres og følges, og at selskapet er organisert på en slik måte at
virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt.
Styret skal sørge for at regnskapsføring og formuesforvaltningen er undergitt
betryggende kontroll.
Styret foretar tilsetting av daglig leder og fører tilsyn med daglig leder (som
administrativ leder), og har instruksjonsmyndighet overfor denne (ikke
revisjonsfaglig).
Styret fastsetter ledelsens lønn. Lønnsforhandlinger for øvrige ansatte ivaretas
gjennom forhandlingsutvalg på tre medlemmer oppnevnt av og blant styrets
medlemmer. Styrets leder er fast leder av forhandlingsutvalget.
Forhandlingene følger de tidsfrister som gjelder for kommunesektoren.
Styret skal påse at revisjonen har tilfredstillende arbeidsforhold, herunder
kontorplass og utstyr.

§9

SELSKAPETS DAGLIGE LEDELSE
Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar
for at de pålegg og retningslinjer som gis av styret følges opp. Selskapets
daglige ledelse består av daglig leder og en nestleder. I daglig leders fravær
utfører nestleder oppgavene.
Daglig leder er sekretær for styret og representantskapet og har ansvar for at
de saker som legges frem til behandling er forsvarlig utredet. Daglig leder
rapporterer til styret.
Saker av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet inngår ikke i den
daglige ledelse, jf. her lovens § 14, 3. ledd.
Daglig leder tilsetter i ledige stillinger og forestår den daglige
personalforvaltning etter styrets nærmere retningslinjer.
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Selskapets daglige ledelse kan delegere sin myndighet til andre ansatte.
Daglig leder anviser selskapets inntekter og utgifter. Utgifter til daglig leder
eller i saker hvor det foreligger inhabilitet, anvises av styrets leder.
§ 10

ØKONOMIPLAN – BUDSJETT
Representantskapet skal en gang i året behandle og vedta økonomiplan, jf.
lovens § 20.
Selskapets årsbudsjett vedtas av representantskapet i tråd med § 2, jf. § 5 i
”Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsbudsjett for interkommunale
selskaper” fastsatt 17.12-99.
Vedtatt budsjett/økonomiplan skal oversendes eierne innen 10. oktober før
budsjettåret for innarbeidelse i deltakerkommunenes årsbudsjett.

§ 11

ÅRSREGNSKAP – ÅRSBERETNING
Årsregnskap og årsberetning avlegges i følge § 5 i forskrift om årsbudsjett,
årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av
17.12.1999, nevnt i selskapsavtalens § 12.

§ 12

REGNSKAPSFØRING OG REVISJON
Selskapets regnskaper avlegges etter de til enhver tid gjeldende kommunale
regnskapsprinsipper. Selskapet skal ha revisor som velges av
representantskapet.

§ 13

FULLMAKT TIL ETABLERING AV AKSJESELSKAP
Agder Kommunerevisjon IKS gis fullmakt til å etablere et aksjeselskap som
kan påta seg revisjonsoppdrag for heleide kommunale/fylkeskommunale
aksjeselskaper (sml. kommunelov § 80) som ikke kan utføres av det
interkommunale selskapet. Aksjeselskapet må tilfredsstille revisorlovens krav
til revisjonsselskap jfr § 3-5.

§ 14

UTVIDELSE AV SELSKAPET
Selskapet kan bare utvides ved positiv beslutning fra 2/3 av samtlige eiere.
Det samme gjelder for sammenslutning med annet selskap.

4

§ 15

UTTREDEN/OPPLØSNING AV SELSKAPET
Dersom en enkelt av eierkommunene velger å gå ut av selskapet, må vedtak
om dette fattes av kommune/bystyret/fylkesting selv og fremlegges for
selskapet senest to år før neste års budsjett er vedtatt av representantskapet.
Krav om oppløsning av selskapet må skje overfor representantskapet. Hvis
minst 2/3 av eierkommunene krever det, kan dette gjennomføres innen et
tidsrom av 2 år etter at krav er fremsatt. Saken behandles deretter i de enkelte
eierkommuner. Dersom det ikke er enstemmighet blant deltakerkommunene
om oppløsning, skal departementets uttalelse innhentes før ny behandling.
Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er
forholdsmessig ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med
eierandel, jfr. avtalens § 2.

§ 16

GODTGJØRELSER TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER
Representantskapet fastsetter godtgjørelser til medlemmer av
representantskap og styret, herunder styreleder.

§ 17

SELSKAPETS REPRESENTASJON
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan beslutte at
styremedlem eller daglig leder kan tegne selskapets firma.
Daglig leder representerer selskapet utad innenfor sitt myndighetsområde, se
selskapsavtalen § 9.

§ 18

ENDRING I SELSKAPSAVTALEN
Endringer i selskapsavtalen krever tilslutning av 2/3 av eierne.

§ 19

ANDRE BESTEMMELSER
Representantskapet velger pensjonsordning for selskapet.
Såfremt selskapsavtalen ikke bestemmer annerledes, skal de normalordninger
som er angitt i Lov om interkommunale selskaper av 29/1-99 med tilhørende
forskrifter legges til grunn. Når det i selskapsavtale vises til ”loven” menes ”Lov
om interkommunale selskaper”.
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MØTEPROTOKOLL
Fylkesutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

24.11.2015 kl. 10:00-13.30
Fylkeshuset, fylkesutvalgssalen
15/00003

Tilstede:

Terje Damman (H), Tore Askildsen (KrF), Randi Olaug Øverland
(Ap), Nils Harald Rennestraum (Ap), Anne B. A. Bystadhagen
(Ap), Sally Vennesland (H), Janne Nystøl (KrF), Christian
Eikeland (FrP), Gunvor Birkeland (Sp), Stein Inge Dahn (V)
Even Tronstad Sagebakken (Ap) for Morten Ekeland (SV)

Forfall:

Morten Ekeland (SV)

Andre:

Kristin Tofte Andresen, Lise Solgaard, Arly Hauge, Kenneth
Andresen, Odd Joar Svensson, Inge Hurv, Aslaug Veåsen, Bjørn
Helge Carlsen, Steinar Eilertsen, Kåre Kristiansen, Arthur
Tveiten, Jan Torkelsen, Steinar Knutsen, Terje Osnes.

Protokollfører:

Politisk sekretariat v/ Solfrid G. Mjåland

Merknader til innkalling og saksliste: Fylkesordfører informerte om at sak 130/15
Reglement yrkesopplæringsnemnda, tas ut av sakskartet. HKU vedtok i møte
17.11.15 at den først skal behandles i yrkesopplæringsnemnda. Saken kommer
deretter til ny behandling i hovedutvalg for kultur og utdanning, fylkesutvalget og
fylkestinget på nyåret 2016
Representanten Randi Øverland foreslo å behandle sak 133/15 som første sak.
Fylkesutvalget ga sin tilslutning til det.
For øvrig ingen merknader til innkalling og saksliste.
Orientering:
Økonomisjef Lise Solgaard orienterte om årsbudsjett 2016 og økonomiplan 20162019.
SAKSKART
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Eventuelt

Kristiansand, 24.11.2015
Terje Damman
fylkesordfører
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Godkjenning av protokoll

Fylkesordfører gjorde oppmerksom på at det i sak nr. 123/15 Diverse valg, under
valg til Vest-Agdermuseet, var en feil i protokollen som var sendt ut. Kai Steffen
Østensen var ført opp som medlem, mens Egil Normann Eek var ført opp som vara.
Det riktige er at Eek er medlem, mens Østensen er vara. Dette er rettet opp i
protokollen som ligger på nettet.
Protokollen for øvrig ble enstemmig godkjent.
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Behandling av utvalgssak

125/15 Årsbudsjett 2016
Saksgang
1 Fylkesutvalget
2 Fylkestinget

Møtedato
24.11.2015
15.12.2015

Saknr
125/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Driftsbudsjett for 2016 vedtas i tråd med fylkesrådmannens innstilling. Mål og
premisser er beskrevet i "Årsbudsjett 2016" i økonomiplanheftet 2016-2019 –
fylkesrådmannens forslag, side 43 – 104.
Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
Alle tall i hele 1000 kr
Skatteinntekter
Rammetilskudd
Konsesjonskraft
Rentekompensasjon skolebygg/transport
SUM frie disponible inntekter
Renteinntekter, utbytte og gevinster
Renteutgifter og andre finansutg.
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter
Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl. års mindreforbruk
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (jf skj. 1B)
Merforbruk/mindreforbruk

Budsjett
2016
-1 047 888
-1 152 798
-25 000
-10 423
-2 236 109
-14 200
36 035
69 334
91 169

99 954
-2 044 986
-2 044 986
0

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Alle tall i hele 1000 kr
Budsjett
2016
Folkevalgte, styrings- og
kontrollorgan
19 891
Utdanning
1 164 524
Tannhelse
97 514
Regionale tjenester
716 161
Stabsenheter og
fellestjenester
152 264
Justering for eksterne og
interne finansposter
-105 369
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Budsjett Regnskap
2015
2014
-998 184
-952 910
-1 142 516 -1 083 790
-25 000
-23 567
-9 389
-12 114
-2 175 089 -2 072 381
-14 200
-16 199
37 353
43 512
63 677
62 853
86 830
90 166
21 738
-50 221
-28 483
100 180
75 095
-1 988 079 -1 935 603
1 988 079 1 874 059
0
-61 545

Budsjett
2015

Regnskap
2014

20 526
1 147 766
94 530
685 314

18 318
1 091 633
91 256
659 356

140 973

117 548

-101 030

-104 052

Sum fordelt til drift

2 044 986

1 988 079

1

874 059

2. Investeringsbudsjett for 2016 vedtas i tråd med budsjettskjema 2A og 2B under.
Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet
Alle tall i hele 1000 kr
Budsjett
2016
Investeringer i anleggsmidler
324 000
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
324 000
Bruk av lånemidler
98 046
Inntekter fra salg av
anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
78 000
(bompenger)
Mottatte avdrag på lån og
refusjoner
Andre inntekter (mva.komp.)
48 000
Sum ekstern overføring
224 046
Overført fra driftsbudsjettet
99 954
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
324 000
Udekket/udisponert
0

Budsjett
2015
310 200

310 200
87 020

Regnskap
2014
352 416
45 000
10 001
13 176
420 593
94 578

72 000

112 500
52 204

51 000
210 020
100 180
310 200
0

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet
Alle tall i hele 1000 kr
Budsjett
2016
Utdanning
70 000
Kristiansand katedralskole Gimle
Skolebruksplanen
60 000
Mandal videregående skole
Miljøtiltak skolebygg
10 000
Øvrige investeringer i utdanning
Tannhelse
11 000
Regionalavdelingen
243 000
Listerpakken – fylkesvei
52 000
Samferdselspakke 1 Kristiansand
10 000
Fv45 Sirdal
16 000
Hidra landfast
3 000
ATP-prosjekter, prosjekter med
andre/private utbyggere
Øvrige veiinvesteringer
132 000
Bussanlegg Kristiansand
30 000
Fellesinvesteringer
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Budsjett
2015
88 000
50 000
18 000
20 000
2 000
220 200
52 000
65 000
4 000
1 000

58 770
318 232
92 251
10 110
420 593
0

Regnskap
2014
77 085
1 082
64 362
645
10 966
7 129
273 745
13 346
124 555
2 976
10 703

98 200

122 165
4 460

Finansutgifter/finanskostnader
Sum investeringer anleggsmidler

324 000

310 200

362 8

3. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, tilskudd, bompengeinntekter
og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån. Lånet avdras maksimalt som
investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge
midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår.
Det tas opp lån til finansiering av investeringer på inntil 99 mill. kr. Renter og
avdrag påløper og forfaller etter ordinære vilkår. Lån kan gjøres avdragsfrie iht.
finansieringsstrategi. Samlede utgifter til avdrag skal imidlertid være i samsvar
med summen av avdrag på utlån, iht. vedtak for det enkelte investeringsprosjekt.
I tillegg til ovenstående kan det også komme formidlingslån til bompengeselskap.
4. Etter at fylkestinget har vedtatt de økonomiske rammene for 2016, skal
Fylkesutvalget, Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø og Hovedutvalget
for kultur og utdanning vedta fordelingen av budsjettet innenfor de definerte
rammeområdene der utvalgene har fordelingsfullmakt (jf. Reglement for
delegering i budsjettsaker). Dersom fylkestinget vedtar å endre årsbudsjettet på
rammenivå, skal utvalgene vedta ny fordeling av de endrede rammene
5. Konsesjonskraftinntekter utover budsjettert nivå i skal avsettes på eget ubundet
driftsfond (konsesjonskraftfond). Oppbyggingen av fondet pågår løpende inntil
dette utgjør 50 mill. kr. Vedtak om avsetning til konsesjonskraftfond foretas av
fylkestinget i forbindelse med årsavslutningen.
6. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå budsjett- og ytelsesavtaler med
driftsenhetene i fylkeskommunens organisasjon og tilknyttede virksomheter.
7. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å omfordele fellesposter som renter, avdrag,
husleie og drift og vedlikeholdskostnader mellom rammeområder, i samsvar med
Reglement for delegasjon i budsjettsaker. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å
endre anslaget for bompengefinansiering, dersom dette skyldes endringer i
fremdrift i prosjektene.
Møtebehandling
Økonomisjef Lise Solgaard orienterte om saken
Sak nr. 125/15 Årsbudsjett 2016 og 126/5 Økonomiplan 2016-2019 ble behandlet
under ett.
Representanten Randi Øverland la frem følgende alternative budsjettforslag:
Årsbudsjettet 2016 for Vest-Agder fylkeskommune.
Punkt 1-7 som i fylkesrådmannens innstilling, med følgende endringer.
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Drift:
Utdanning, Fagopplæring
«Vg3 fagopplæring i skole»

kr. 19.00 mill.

Samfunns- og næringsutvikling
Folkehelse og levekår
Helsesøstertjenesten ved vgs
(Nye stillinger dekkes med 50% fra 1.1.2016)
Heltidsprosjektet (org 3410)
(Vest-Agder fylke og 4 kommuner inngår i prosjektet)
Fylkesrådmannens stab
Økning på 21 lærlinger i
Vest-Agder fylkeskommune
Investeringer økonomiplan:
Hidra landfast 2016
Hidra landfast 2017
Hidra landfast 2018

kr. 3.00 mill.
kr. 5.00 mill.

kr. 3.50 mill.
kr. 7 mill.
kr. 16 mill.
kr. 16 mill.

INNDEKNING
Avsetningen fra drift til investeringer reduseres med kr. 30,5 mill.
i 2016, til kr 69.5 mill..
Økt lån på kr 7 mill. til investering av Hidra landfast i 2016.
Vi beregner virkningen av renter og avdrag for 2017 å ville utgjøre
kr 2.5 mill. ved ytterligere lånefinansiering der lånene går på 20 års nedbetaling.
Budsjettforslag for 2016:
Forslag 1.
Budsjettforslaget for 2017 legges fram i fylkestinget oi oktober/november 2016.
Sammen med budsjettet legges det fram en prognose for inneværende års budsjett.
Forslag 2.
Vg2-elever fra yrkesfag som ønsker læreplass tas ut av ordinært opptak.
Innen 1. februar må fylkeskommunen ha oversikt over antall ønskede læreplasser.
Innen 1.mai må hoveddelen av lærlingeopptaket være gjennomført.
Planlegging av «Vg3 fagopplæring i skole» må starte senest
1.mai 2016
og være godt planlagt og på plass senest
30.juni 2016
Elever som har opplæringsrett, ønsker lærlingeplass og ikke får det, skal ha tilbud om
et godt og kvalitativt skoletilbud (gjerne med opplæring i samarbeid med ulike
bedrifter), innen utgangen av juni mnd. 2016.
Forslag 3.
Vest-Agder fylkeskommune dekker 50% av driftsutgiftene til hver ny
helsesøsterstilling ved de videregående skolene i Vest-Agder fra 1.1.2016.

8

Forslag 4.
Vest-Agder fylkeskommune øker inntaket av lærlinger i egen virksomhet fra 45
lærlinger i 2015 til 66 lærlinger i løpet av 2016.
Forslag 5.
Vest-Agder fylkeskommune inngår i prosjektet «For heltidskultur» i samarbeid med
minst 4 andre kommuner i Vest-Agder.
Songdalen kommune inngår som en av 4 kommuner i prosjektet slik
fylkesrådmannens budsjettforslag viser.
Forslag 6.
Søgne videregående skole må planlegges med sikte på å gi et vesentlig bidrag til
«det grønne skiftet».
Miljø, klima og energi i samspill med lokal matproduksjon og bærekraftig bruk av jord
og skog bør være sentralt i undervisningen.
Det bør vurderes å etablere anlegg for alternativ energi ved skolen på Tangvall.
Søgnetunets bygninger oppgraderes og gir plass til videreutvikling av dagens tilbud
innenfor programområdet for landbruk og gartneri.
Forslag 7
Vest-Agder fylkeskommune legger fram en plan over framtidige ladestasjoner for elbiler i løpet av første halvår 2016.
Forslag 8.
Vest-Agder fylkeskommune tar initiativ overfor fylkesmannen for at regionens totale
ressurser til flyktninger kartlegges, gjerne i samarbeid med fylkesmannen og
fylkeskommunen i Aust-Agder. En slik kartlegging bør omfatte blant annet
helsestasjoner, barnevern, traumebehandling, frivillige organisasjoner, krisesenteret
og SMSO-tiltak.
For å kunne gi de nødvendige tiltak til flyktningene i alle kommuner, vil det være
avgjørende at kommunene får rask tilgang til nødvendige ressurser.
De regionale ressursene må kunne benyttes fleksibelt, slik at pengene kommer ut til
kommuner som har behov.
Forslag 9.
Kollektivtilbudet mellom sentrene i Lister på kveld og i helger er nærmest
fraværende.
Fylkeskommunen vil derfor i løpet av 2016 utrede de økonomiske konsekvensene på
tiltak som kan gi økt tilbud på kveld og i helger.
Forslag 10.
Vest-Agder fylke utreder de økonomiske konsekvensene ved å opprette tannlegevakt
vest i fylket.
Utredningen legges fram i god tid før budsjettet for 2017 skal behandles.
Representanten Tore Askildsen fremmet følgende felles endringsforslag fra H,
KrF, FrP, V og Sp:
Forslag til endringer i budsjett 2016 og økonomiplan 2016 -2019
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Pkt 1-7 som i fylkesrådmannens innstilling, med følgende endringer:
1.
Lærlinger:
Antall lærlinger økes slik at VAF har 60 lærlinger i egen regi innen 2018. Vi ser det
som naturlig med en økning på 5 i 2016 og ytterligere 5 i 2017 og 5 i 2018.
2.
Lærlingetilskudd:
Det etableres et lærlingetilskudd på 1 mill. hvert år i økonomiplanperioden. Tilbudet
rettes mot nye private lærebedrifter. Saken utredes nærmere i HKU.
3.
Folkehelse:
Rammen til friluftstiltak styrkes med kr. 300.000,- pr. år i økonomiplanperioden.
4.
Idrettsstipend:
Det opprettes 2 nye idrettsstipend - hvert på kr. 40.000,- for årlig utdeling.
5.
Disposisjonskonto FU:
Fylkesutvalgets disposisjonskonto styrkes med kr. 100.000,- hvert år i
økonomiplanperioden.
6.
Snakk om mobbing:
Prosjektet "Snakk om Mobbing" i regi av Blå Kors mottar et årlig tilskudd på kr.
100.000,- årlig i økonomiplanperioden.
7.
Innovasjon og næringsutvikling:
Rammen til innovasjon og næringsutvikling styrkes med 1,5 mill. årlig i
økonomiplanperioden. Det legges særlig vekt på å styrke samarbeidet med
eksisterende fagmiljø.
8.
Oppfølging av samarbeidsavtaler med kommunene:
Rammen for oppfølging av samarbeidsavtaler med kommunene styrkes med kr. 2
mill. årlig i
økonomiplanperioden.
9.
Investeringsbudsjett:
Rammen til øvrige veiinvesteringer økes med kr. 20 mill. i perioden 2016-2019.
Økningen ønskes primært rettet mot gang- og sykkelvei og asfaltering av grusvei.
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Økonomisk oversikt
ENDRINGER DRIFT
5 nye lærlinger hvert år til 60 i 2018
Tilskuddsordning til nye private lærebedrifter
Økt ramme til friluftsliv
2 nye idrettsstipend
Blå Kors Chattetelefon "Snakk om mobbing
Økt ramme til Fylkesutvalgets
disposisjonskonto
Næringsutv. og innovasjon eksisterende
fagmiljø
Samarbeidsprosjekter i kommunene
Økt rente/avdrag som følge av låneopptak

2016
0,7
1,0
0,3
0,1
0,1
0,1

2017
1,4
1,0
0,3
0,1
0,1
0,1

2018
2,1
1,0
0,3
0,1
0,1
0,1

2019
2,1
1,0
0,3
0,1
0,1
0,1

1,5

1,5

1,5

1,5

2,0
0,1

2,0
0,7

2,0
1,1

2,0
1,6

Sum endringer driftsbudsjett

6,9

8,2

9,3

9,8

ENDRING INVESTERING
Veiinvesteringer

8,0

4,0

4,0

4,0

Inndekning.
Drift
Økte driftskostnader dekkes inn ved reduksjon i overføringene til
investeringsbudsjettet (ca. 0,4 %) med de konsekvenser det får for låneopptak til
investeringer.
Investeringer
Økte veiinvesteringer dekkes ved økt låneopptak.
Verbalforslag:
1.
I løpet av 2016 skal det utredes økonomisk konsekvens av å redusere pris på
busskort til
ungdomssegmentet.
2.
Vi bestiller en utredning om behovet for utearealer som stimulerer til fysisk aktivitet i
videregående skoler.
3.
Vi ønsker å prøve ut tiltak som kan øke andelen som gjennomfører og består
videregående opplæring. Vi ber derfor om at det utredes om en kan øke
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gjennomføringen ved å tilby et kryssløp fra VG1 ST til VG2 yrkesfag. Utredningen
ønskes klar slik at eventuelle forslag kan iverksettes fra skoleåret 2017/2018.
4.
Det opprettes en egen post i budsjettet ved neste rullering av økonomiplanen som
SAM utvalget kan disponere til mindre trafikksikkerhetsprosjekter, som ikke er en del
av Handlingsprogram for vedlikehold av fylkesveg. Fylkestinget ber om at det
utarbeides kriterier for hvordan midlene kan disponeres.
Votering
Det ble ikke votert over fylkesrådmannens innstilling.
Det ble votert over forslagene i sin helhet.
Ved alternativ votering mellom fellesforslaget og Aps forslag, ble fellesforslaget
vedtatt med 7 stemmer. 4 stemte for Aps forslag (Ap).
Forslag nr. 1 i Aps budsjettforslag vedr. tidspunkt for fremleggelse av budsjett, falt
med 7 mot 4 stemmer (Ap).
Fylkesutvalget rår fylkestinget til å treffe slikt vedtak:
Driftsbudsjett for 2016 vedtas i tråd med fylkesrådmannens innstilling, med ovenfor
nevnte endringer. Mål og premisser er beskrevet i "Årsbudsjett 2016" i
økonomiplanheftet 2016-2019 – fylkesrådmannens forslag, side 43 – 104.
Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
Alle tall i hele 1000 kr
Skatteinntekter
Rammetilskudd
Konsesjonskraft
Rentekompensasjon skolebygg/transport
SUM frie disponible inntekter
Renteinntekter, utbytte og gevinster
Renteutgifter og andre finansutg.
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter
Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl. års mindreforbruk
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (jf skj. 1B)
Merforbruk/mindreforbruk

Budsjett
2016
-1 047 888
-1 152 798
-25 000
-10 423
-2 236 109
-14 200
36 175
69 334
91 309

94 014
-2 050 786
-2 050 786
0

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Alle tall i hele 1000 kr
Budsjett
2016
Folkevalgte, styrings- og
kontrollorgan
20 091
Utdanning
1 165 524
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Budsjett Regnskap
2015
2014
-998 184
-952 910
-1 142 516 -1 083 790
-25 000
-23 567
-9 389
-12 114
-2 175 089 -2 072 381
-14 200
-16 199
37 353
43 512
63 677
62 853
86 830
90 166
21 738
-50 221
-28 483
100 180
75 095
-1 988 079 -1 935 603
1 988 079 1 874 059
0
-61 545

Budsjett
2015
20 526
1 147 766

Regnskap
2014
18 318
1 091 633

Tannhelse
Regionale tjenester
Stabsenheter og
fellestjenester
Justering for eksterne og
interne finansposter
Sum fordelt til drift

97 514
720 201

94 530
685 314

91 256
659 356

152 964

140 973

117 548

-105 509
2 050 786

-101 030
1 988 079

-104 052
2

874 059

8. Investeringsbudsjett for 2016 vedtas i tråd med budsjettskjema 2A og 2B under.
Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet
Alle tall i hele 1000 kr
Budsjett
2016
Investeringer i anleggsmidler
332 000
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
332 000
Bruk av lånemidler
111 986
Inntekter fra salg av
anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
78 000
(bompenger)
Mottatte avdrag på lån og
refusjoner
Andre inntekter (mva.komp.)
48 000
Sum ekstern overføring
237 986
Overført fra driftsbudsjettet
94 014
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
332 000
Udekket/udisponert
0

Budsjett
2015
310 200

310 200
87 020

Regnskap
2014
352 416
45 000
10 001
13 176
420 593
94 578

72 000

112 500
52 204

51 000
210 020
100 180
310 200
0

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet
Alle tall i hele 1000 kr
Budsjett
2016
Utdanning
70 000
Kristiansand katedralskole Gimle
Skolebruksplanen
60 000
Mandal videregående skole
Miljøtiltak skolebygg
10 000
Øvrige investeringer i utdanning
Tannhelse
11 000
Regionalavdelingen
251 000
Listerpakken – fylkesvei
52 000
Samferdselspakke 1 Kristiansand
10 000
Fv45 Sirdal
16 000
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Budsjett
2015
88 000
50 000
18 000
20 000
2 000
220 200
52 000
65 000
4 000

58 770
318 232
92 251
10 110
420 593
0

Regnskap
2014
77 085
1 082
64 362
645
10 966
7 129
273 745
13 346
124 555
2 976

Hidra landfast
ATP-prosjekter, prosjekter med
andre/private utbyggere
Øvrige veiinvesteringer
Bussanlegg Kristiansand
Fellesinvesteringer
Finansutgifter/finanskostnader
Sum investeringer anleggsmidler

3 000

1 000
10 703

140 000
30 000

98 200

122 165
4 460

332 000

310 200

363 8

3. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, tilskudd, bompengeinntekter
og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån. Lånet avdras maksimalt som
investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge
midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår.
Det tas opp lån til finansiering av investeringer på inntil 99 mill. kr. Renter og
avdrag påløper og forfaller etter ordinære vilkår. Lån kan gjøres avdragsfrie iht.
finansieringsstrategi. Samlede utgifter til avdrag skal imidlertid være i samsvar
med summen av avdrag på utlån, iht. vedtak for det enkelte investeringsprosjekt.
I tillegg til ovenstående kan det også komme formidlingslån til bompengeselskap.
4. Etter at fylkestinget har vedtatt de økonomiske rammene for 2016, skal
Fylkesutvalget, Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø og Hovedutvalget
for kultur og utdanning vedta fordelingen av budsjettet innenfor de definerte
rammeområdene der utvalgene har fordelingsfullmakt (jf. Reglement for
delegering i budsjettsaker). Dersom fylkestinget vedtar å endre årsbudsjettet på
rammenivå, skal utvalgene vedta ny fordeling av de endrede rammene
5. Konsesjonskraftinntekter utover budsjettert nivå i skal avsettes på eget ubundet
driftsfond (konsesjonskraftfond). Oppbyggingen av fondet pågår løpende inntil
dette utgjør 50 mill. kr. Vedtak om avsetning til konsesjonskraftfond foretas av
fylkestinget i forbindelse med årsavslutningen.
6. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå budsjett- og ytelsesavtaler med
driftsenhetene i fylkeskommunens organisasjon og tilknyttede virksomheter.
7. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å omfordele fellesposter som renter, avdrag,
husleie og drift og vedlikeholdskostnader mellom rammeområder, i samsvar med
Reglement for delegasjon i budsjettsaker. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å
endre anslaget for bompengefinansiering, dersom dette skyldes endringer i
fremdrift i prosjektene.
Saksordfører: Tore Askildsen
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126/15 Økonomiplan 2016-2019
Saksgang
1 Fylkesutvalget
2 Fylkestinget

Møtedato
24.11.2015
15.12.2015

Saknr
126/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget vedtar økonomiplan 2016-2019. Mål og strategier i
økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for 2016-2019,
sidene 1 til 37. Forslaget til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer
(i 2016-kr):
Inntekter - driftsbudsjettet
Tall i 1000 kr
2016
2017
2018
2019
-2 200 686 -2 204 572 -2 208 458 -2 212 344
Skatt og rammetilskudd
-25 000
-25 000
-23 000
-23 000
Konsesjonskraftinntekter
Kapitalutgiftsrefusjon
-10 423
-11 200
-12 586
-12 073
skolebygg, transporttiltak
-2 236 109 -2 240 772 -2 244 044 -2 247 417
Sum fellesinntekter
Utgifter – driftsbudsjettet
Rammeområder (tall i 1000 kr)
Folkevalgte, styrings- og
kontrollorgan
Utdanning

2016

2017

2018

2019

19 891
1 164 525

20 441
1 163 359

97 514

99 205

99 179

99 330

Regionale tjenester

716 161

716 380

718 613

722 246

Stabsenheter og fellestjenester

152 264

152 154

152 148

152 148

Korreksjon for fordelte kapitalutg.

-105 369

-106 003

-107 914

-118 270

Sum utgifter på rammeområder
Renteinntekter
Renteutgifter

2 044 986
-14 200
36 035

2 045 536
-14 200
33 101

Avdrag på lån

69 334

72 902

78 809

84 355

Netto finansutgifter

91 169

91 803

93 714

104 070

Tannhelse

19 891
21 341
1 163 969 1 169 641

2 045 886 2 046 436
-14 200
-14 200
29 105
33 915

SUM
2 136 155 2 137 339 2 139 600 2 150 506
Finansiering av investeringer og avsetning til disposisjonsfond
Tall i 1000 kr
2016
2017
2018
2019
-2 236 109 -2 240 772 -2 244 044 -2 247 417
Inntekter driftsbudsjettet
2 136 155 2 137 339 2 139 600 2 150 506
Utgifter driftsbudsjettet
-99 954
-103 433
-104 444
-96 911
Netto driftsresultat
99 954
103 433
104 444
96 911
Finansiering av investeringer
0
0
0
0
SUM mer/mindreforbruk
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Investeringsformål
Tall i 1 000 kr
Utdanning
Miljø- og klimatiltak skolebygg
Skolebruksplanen
Tannhelse
Regional
Listerpakken, fylkesvei
Samferdselsp. 1 Kristiansand
Hidra landfast
Fv45 i Sirdal
Øvrige veiinvesteringer
Bussanlegg Kristiansand
SUM fylkeskommunen

Finansiering av investeringer
Tall i 1000 kr
Overføring av midler fra
driftsbudsjettet
Momskompensasjon
investeringer
Bompenger mv.
Lån i lånefondet
Sum finansiering

2016

2017

2018

2019

70 000

135 000

110 000

110 000

10 000

35 000

10 000

10 000

60 000

100 000

100 000

100 000

11 000

3 000

1 000

2 000

243 000

277 000

206 000

166 000

52 000

54 000

10 000

10 000

3 000

8 000

16 000

16 000

132 000

125 000

100 000

100 000

30 000

80 000

40 000

324 000

415 000

317 000

278 000

2016

16 000

2017

2018

2019

99 954

103 433

104 444

96 911

48 000

74 000

53 000

47 000

78 000
98 046
324 000

64 000
173 567
415 000

10 000
149 556
317 000

10 000
124 089
278 000

Momskompensasjon på investeringer brukes til avkorting av låneopptak.
Investeringene fratrukket momskompensasjonen, bompenger, evt. tilskudd og
overføring av driftsmidler, finansieres ved lån som maksimalt avdras som
investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig
eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. Budsjettert driftsfinansiering og
annen finansiering skal benyttes før lånemidler.
På tross av strammere økonomiske rammer, er det prioritert å budsjettere med et
relativt høyt positivt netto driftsresultat i økonomiplanperioden. Dette er begrunnet
med at en stor del av fylkesveimidlene gis som et bidrag til investeringer. I tillegg gir
dette fylkeskommunen mulighet til å holde et fortsatt høyt investeringsnivå. Det er
økonomisk fornuftig å arbeide for reduksjon og stabilisering av fylkeskommunens
gjeldsgrad.
Møtebehandling
Økonomisjef Lise Solgaard orienterte om saken
Sak nr. 125/15 Årsbudsjett 2016 og 126/5 Økonomiplan 2016-2019 ble behandlet
under ett.
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Representanten Randi Øverland la frem følgende alternative budsjettforslag:
Årsbudsjettet 2016 for Vest-Agder fylkeskommune.
Som i fylkesrådmannens innstilling, med følgende endringer.
Drift:
Utdanning, Fagopplæring
«Vg3 fagopplæring i skole»

kr. 19.00 mill.

Samfunns- og næringsutvikling
Folkehelse og levekår
Helsesøstertjenesten ved vgs
(Nye stillinger dekkes med 50% fra 1.1.2016)
Heltidsprosjektet (org 3410)
(Vest-Agder fylke og 4 kommuner inngår i prosjektet)
Fylkesrådmannens stab
Økning på 21 lærlinger i
Vest-Agder fylkeskommune
Investeringer økonomiplan:
Hidra landfast 2016
Hidra landfast 2017
Hidra landfast 2018

kr. 3.00 mill.
kr. 5.00 mill.

kr. 3.50 mill.
kr. 7 mill.
kr. 16 mill.
kr. 16 mill.

INNDEKNING
Avsetningen fra drift til investeringer reduseres med kr. 30,5 mill.
i 2016, til kr 69.5 mill..
Økt lån på kr 7 mill. til investering av Hidra landfast i 2016.
Vi beregner virkningen av renter og avdrag for 2017 å ville utgjøre
kr 2.5 mill. ved ytterligere lånefinansiering der lånene går på 20 års nedbetaling.
Budsjettforslag for 2016:
Forslag 1.
Budsjettforslaget for 2017 legges fram i fylkestinget oi oktober/november 2016.
Sammen med budsjettet legges det fram en prognose for inneværende års budsjett.
Forslag 2.
Vg2-elever fra yrkesfag som ønsker læreplass tas ut av ordinært opptak.
Innen 1. februar må fylkeskommunen ha oversikt over antall ønskede læreplasser.
Innen 1.mai må hoveddelen av lærlingeopptaket være gjennomført.
Planlegging av «Vg3 fagopplæring i skole» må starte senest
1.mai 2016
og være godt planlagt og på plass senest
30.juni 2016
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Elever som har opplæringsrett, ønsker lærlingeplass og ikke får det, skal ha tilbud om
et godt og kvalitativt skoletilbud (gjerne med opplæring i samarbeid med ulike
bedrifter), innen utgangen av juni mnd. 2016.
Forslag 3.
Vest-Agder fylkeskommune dekker 50% av driftsutgiftene til hver ny
helsesøsterstilling ved de videregående skolene i Vest-Agder fra 1.1.2016.
Forslag 4.
Vest-Agder fylkeskommune øker inntaket av lærlinger i egen virksomhet fra 45
lærlinger i 2015 til 66 lærlinger i løpet av 2016.
Forslag 5.
Vest-Agder fylkeskommune inngår i prosjektet «For heltidskultur» i samarbeid med
minst 4 andre kommuner i Vest-Agder.
Songdalen kommune inngår som en av 4 kommuner i prosjektet slik
fylkesrådmannens budsjettforslag viser.
Forslag 6.
Søgne videregående skole må planlegges med sikte på å gi et vesentlig bidrag til
«det grønne skiftet».
Miljø, klima og energi i samspill med lokal matproduksjon og bærekraftig bruk av jord
og skog bør være sentralt i undervisningen.
Det bør vurderes å etablere anlegg for alternativ energi ved skolen på Tangvall.
Søgnetunets bygninger oppgraderes og gir plass til videreutvikling av dagens tilbud
innenfor programområdet for landbruk og gartneri.
Forslag 7
Vest-Agder fylkeskommune legger fram en plan over framtidige ladestasjoner for elbiler i løpet av første halvår 2016.
Forslag 8.
Vest-Agder fylkeskommune tar initiativ overfor fylkesmannen for at regionens totale
ressurser til flyktninger kartlegges, gjerne i samarbeid med fylkesmannen og
fylkeskommunen i Aust-Agder. En slik kartlegging bør omfatte blant annet
helsestasjoner, barnevern, traumebehandling, frivillige organisasjoner, krisesenteret
og SMSO-tiltak.
For å kunne gi de nødvendige tiltak til flyktningene i alle kommuner, vil det være
avgjørende at kommunene får rask tilgang til nødvendige ressurser.
De regionale ressursene må kunne benyttes fleksibelt, slik at pengene kommer ut til
kommuner som har behov.
Forslag 9.
Kollektivtilbudet mellom sentrene i Lister på kveld og i helger er nærmest
fraværende.
Fylkeskommunen vil derfor i løpet av 2016 utrede de økonomiske konsekvensene på
tiltak som kan gi økt tilbud på kveld og i helger.
Forslag 10.
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Vest-Agder fylke utreder de økonomiske konsekvensene ved å opprette tannlegevakt
vest i fylket.
Utredningen legges fram i god tid før budsjettet for 2017 skal behandles.
Representanten Tore Askildsen fremmet følgende felles endringsforslag fra H,
KrF, FrP, V og Sp:
Som fylkesrådmannens innstilling, med følgende endringer:
1.
Lærlinger:
Antall lærlinger økes slik at VAF har 60 lærlinger i egen regi innen 2018. Vi ser det
som naturlig med en økning på 5 i 2016 og ytterligere 5 i 2017 og 5 i 2018.
2.
Lærlingetilskudd:
Det etableres et lærlingetilskudd på 1 mill. hvert år i økonomiplanperioden. Tilbudet
rettes mot nye private lærebedrifter. Saken utredes nærmere i HKU.
3.
Folkehelse:
Rammen til friluftstiltak styrkes med kr. 300.000,- pr. år i økonomiplanperioden.
4.
Idrettsstipend:
Det opprettes 2 nye idrettsstipend - hvert på kr. 40.000,- for årlig utdeling.
5.
Disposisjonskonto FU:
Fylkesutvalgets disposisjonskonto styrkes med kr. 100.000,- hvert år i
økonomiplanperioden.
6.
Snakk om mobbing:
Prosjektet "Snakk om Mobbing" i regi av Blå Kors mottar et årlig tilskudd på kr.
100.000,- årlig i økonomiplanperioden.
7.
Innovasjon og næringsutvikling:
Rammen til innovasjon og næringsutvikling styrkes med 1,5 mill. årlig i
økonomiplanperioden. Det legges særlig vekt på å styrke samarbeidet med
eksisterende fagmiljø.
8.
Oppfølging av samarbeidsavtaler med kommunene:
Rammen for oppfølging av samarbeidsavtaler med kommunene styrkes med kr. 2
mill. årlig i
økonomiplanperioden.
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9.
Investeringsbudsjett:
Rammen til øvrige veiinvesteringer økes med kr. 20 mill. i perioden 2016-2019.
Økningen ønskes primært rettet mot gang- og sykkelvei og asfaltering av grusvei.
Økonomisk oversikt
ENDRINGER DRIFT
5 nye lærlinger hvert år til 60 i 2018
Tilskuddsordning til nye private lærebedrifter
Økt ramme til friluftsliv
2 nye idrettsstipend
Blå Kors Chattetelefon "Snakk om mobbing
Økt ramme til Fylkesutvalgets
disposisjonskonto
Næringsutv. og innovasjon eksisterende
fagmiljø
Samarbeidsprosjekter i kommunene
Økt rente/avdrag som følge av låneopptak

2016
0,7
1,0
0,3
0,1
0,1
0,1

2017
1,4
1,0
0,3
0,1
0,1
0,1

2018
2,1
1,0
0,3
0,1
0,1
0,1

2019
2,1
1,0
0,3
0,1
0,1
0,1

1,5

1,5

1,5

1,5

2,0
0,1

2,0
0,7

2,0
1,1

2,0
1,6

Sum endringer driftsbudsjett

6,9

8,2

9,3

9,8

ENDRING INVESTERING
Veiinvesteringer

8,0

4,0

4,0

4,0

Inndekning.
Drift
Økte driftskostnader dekkes inn ved reduksjon i overføringene til
investeringsbudsjettet (ca. 0,4 %) med de konsekvenser det får for låneopptak til
investeringer.
Investeringer
Økte veiinvesteringer dekkes ved økt låneopptak.
Verbalforslag:
1.
I løpet av 2016 skal det utredes økonomisk konsekvens av å redusere pris på
busskort til
ungdomssegmentet.
2.
Vi bestiller en utredning om behovet for utearealer som stimulerer til fysisk aktivitet i
videregående skoler.
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3.
Vi ønsker å prøve ut tiltak som kan øke andelen som gjennomfører og består
videregående opplæring. Vi ber derfor om at det utredes om en kan øke
gjennomføringen ved å tilby et kryssløp fra VG1 ST til VG2 yrkesfag. Utredningen
ønskes klar slik at eventuelle forslag kan iverksettes fra skoleåret 2017/2018.
4.
Det opprettes en egen post i budsjettet ved neste rullering av økonomiplanen som
SAM utvalget kan disponere til mindre trafikksikkerhetsprosjekter, som ikke er en del
av Handlingsprogram for vedlikehold av fylkesveg. Fylkestinget ber om at det
utarbeides kriterier for hvordan midlene kan disponeres.
Votering
Det ble ikke votert over fylkesrådmannens innstilling.
Det ble votert over forslagene i sin helhet.
Ved alternativ votering mellom fellesforslaget og Aps forslag, ble fellesforslaget
vedtatt med 7 stemmer. 4 stemte for Aps forslag (Ap).
Fylkesutvalget rår fylkestinget til å treffe slikt vedtak:
1. Fylkestinget vedtar økonomiplan 2016-2019. Mål og strategier i
økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for 2016-2019,
sidene 1 til 37. Forslaget til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer
(i 2016-kr):
Inntekter - driftsbudsjettet
Tall i 1000 kr
Skatt og rammetilskudd
Konsesjonskraftinntekter
Kapitalutgiftsrefusjon
skolebygg, transporttiltak
Sum fellesinntekter

2016

2017

2018

2019

-2 200 686

-2 204 572

-2 208 458

-2 212 344

-25 000

-25 000

-23 000

-23 000

-10 423
-2 236 109

-11 200
-2 240 772

-12 586
-2 244 044

-12 073
-2 247 417

2016

2017

2018

Utgifter – driftsbudsjettet
Rammeområder (tall i 1000 kr)
Folkevalgte, styrings- og
kontrollorgan
Utdanning

20 091

20 641

1 165 524

1 164 359

97 514

99 205

99 179

99 330

Regionale tjenester

720 201

720 989

723 617

727 818

Stabsenheter og fellestjenester

152 964

153 554

154 248

154 248

Korreksjon for fordelte kapitalutg.

-105 509

-106 712

-109 018

-119 942

Sum utgifter på rammeområder
Renteinntekter
Renteutgifter

2 050 786
-14 200
36 175

2 052 036
-14 200
33 438

Avdrag på lån

69 334

73 274

79 480

85 354

Netto finansutgifter

91 309

92 512

94 818

105 742

Tannhelse

21

20 091

2019
21 541

1 164 969 1 170 641

2 053 086 2 053 636
-14 200
-14 200
29 538
34 588

SUM

2 142 095

2 144 548

2 147 904 2 159 378

Finansiering av investeringer og avsetning til disposisjonsfond
Tall i 1000 kr
2016
2017
2018
2019
-2 236 109 -2 240 772 -2 244 044 -2 247 417
Inntekter driftsbudsjettet
2 142 095 2 144 548 2 147 904 2 159 378
Utgifter driftsbudsjettet
-94 014
-96 224
-96 140
-88 039
Netto driftsresultat
94 014
96 224
96 140
88 039
Finansiering av investeringer
0
0
0
0
SUM mer/mindreforbruk

Investeringsformål
Tall i 1 000 kr
Utdanning
Miljø- og klimatiltak skolebygg
Skolebruksplanen
Tannhelse
Regional
Listerpakken, fylkesvei
Samferdselsp. 1 Kristiansand
Samferdselsp. 2 Kristiansand
Hidra landfast
Fv45 i Sirdal
Øvrige veiinvesteringer
Bussanlegg Kristiansand
SUM fylkeskommunen
Finansiering av investeringer
Tall i 1000 kr
Overføring av midler fra
driftsbudsjettet
Momskompensasjon
investeringer
Bompenger mv.
Lån i lånefondet
Sum finansiering

2016

2017

2018

2019

70 000

135 000

110 000

110 000

10 000

35 000

10 000

10 000

60 000

100 000

100 000

100 000

11 000

3 000

1 000

2 000

251 000

281 000

210 000

170 000

52 000

54 000

10 000

10 000
50 000

50 000

8 000

16 000

16 000

140 000

129 000

104 000

104 000

30 000

80 000

40 000

332 000

419 000

321 000

282 000

2016

2017

2018

2019

3 000
16 000

94014

96 224

96 140

88 039

48 000

74 000

53 000

47 000

78 000
111 986
332 000

64 000
184 776
419 000

10 000
161 860
321 000

10 000
136 961
282 000

Momskompensasjon på investeringer brukes til avkorting av låneopptak.
Investeringene fratrukket momskompensasjonen, bompenger, evt. tilskudd og
overføring av driftsmidler, finansieres ved lån som maksimalt avdras som
investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig
eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. Budsjettert driftsfinansiering og
annen finansiering skal benyttes før lånemidler.
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På tross av strammere økonomiske rammer, er det prioritert å budsjettere med et
relativt høyt positivt netto driftsresultat i økonomiplanperioden. Dette er begrunnet
med at en stor del av fylkesveimidlene gis som et bidrag til investeringer. I tillegg gir
dette fylkeskommunen mulighet til å holde et fortsatt høyt investeringsnivå. Det er
økonomisk fornuftig å arbeide for reduksjon og stabilisering av fylkeskommunens
gjeldsgrad.
Saksordfører: Tore Askildsen

127/15 Økonomisk avviksrapport per 31. oktober 2015
Saksgang
1 Fylkesutvalget
2 Fylkestinget

Møtedato
24.11.2015
15.12.2015

Saknr
127/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkestinget tar økonomisk rapport per 31. oktober 2015 med tilhørende anslag på
avviksprognoser ved årsslutt til orientering.
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Fylkestinget tar økonomisk rapport per 31. oktober 2015 med tilhørende anslag på
avviksprognoser ved årsslutt til orientering.
Saksordfører: Tore Askildsen

128/15 Revisjonsordningen i Vest-Agder fylkeskommune
Saksgang
1 Fylkesutvalget
2 Fylkesutvalg som administrasjonsutvalg
3 Fylkestinget

Møtedato
24.11.2015
24.11.2015
15.12.2015

Saknr
128/15
4/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget slutter seg til utredningsrapporten vedrørende ny revisjonsordning.

2. Vest-Agder fylkeskommune går inn som medeier i nye Agder kommunerevisjon
IKS fra 1.1.2016
3. Fylkestinget vedtar selskapsavtalen for Agder kommunerevisjon IKS.
4. Vest-Agder fylkeskommunes kapitalinnskudd i Agder Kommunerevisjon IKS på
kr. 250.000 belastes budsjettet til fylkesrevisjonen, org. nr. 201.
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5. Fylkestinget velger Agder kommunerevisjon IKS som ny revisor for
fylkeskommunen fra 01.01.2016.
Møtebehandling
Fylkesordfører fremmet forslag om nytt punkt 6:
Fylkestinget foretar valg av medlem og varamedlem til representantskapet i
desembertinget.
Representanten Sally Vennesland (H) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt
punkt 7 og som endring i selskapsavtalens § 7:
(§5)Representantskapets medlemmer velges for 4 år, og følger den
fylkeskommunale og kommunale valgperioden.
(§7)Styrets medlemmer velges for 4 år, og følger den fylkeskommunale og
kommunale valgperioden.
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslagene til nye punkt 6 og 7 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Fylkestinget slutter seg til utredningsrapporten vedrørende ny revisjonsordning.
2. Vest-Agder fylkeskommune går inn som medeier i nye Agder kommunerevisjon
IKS fra 1.1.2016
3. Fylkestinget vedtar selskapsavtalen for Agder kommunerevisjon IKS.
4. Vest-Agder fylkeskommunes kapitalinnskudd i Agder Kommunerevisjon IKS på
kr. 250.000 belastes budsjettet til fylkesrevisjonen, org. nr. 201.
5. Fylkestinget velger Agder kommunerevisjon IKS som ny revisor for
fylkeskommunen fra 01.01.2016.
6. Fylkestinget foretar valg av medlem og varamedlem til representantskapet i
desembertinget.
7.
(§5) Representantskapets medlemmer velges for 4 år, og følger den
fylkeskommunale og kommunale valgperioden.
(§7) Styrets medlemmer velges for 4 år, og følger den fylkeskommunale og
kommunale valgperioden.
Saksordfører: Even Tronstad Sagebakken
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129/15 Status - lærlinger Vest-Agder fylkeskommune
Saksgang
1 Fylkesutvalget

Møtedato
24.11.2015

Saknr
129/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkesutvalget tar saken til orientering
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Fylkesutvalget tar saken til orientering

130/15 Reglement - yrkesopplæringsnemda
Saksgang
1 Hovedutvalg for kultur og utdanning
2 Fylkesutvalget
3 Fylkestinget

Møtedato
17.11.2015
24.11.2015
15.12.2015

Saknr
76/15
130/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Reglement for yrkesopplæringsnemda vedtas.
Møtebehandling
Fylkesordfører informerte om at sak Reglement yrkesopplæringsnemnda, tas ut av
sakskartet. HKU vedtok i møte 17.11.15 at den først skal behandles i
yrkesopplæringsnemnda. Saken kommer deretter til ny behandling i hovedutvalg for
kultur og utdanning, fylkesutvalget og fylkestinget på nyåret 2016
Vedtak
Saken utsettes.

131/15 Tilbudsstruktur for Fagskolen i Kristiansand 2016-2017
Saksgang
1 Fylkesutvalget

Møtedato
24.11.2015

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering
Møtebehandling
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

25

Saknr
131/15

Vedtak
Saken tas til orientering

132/15 Regional planstrategi for Agder 2016-2020 Kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde
Saksgang
1 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder
2 Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i Vest-Agder
3 Hovedutvalg for kultur og utdanning
4 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
5 Fylkesutvalget
6 Ungdommens fylkesting
7 Fylkestinget

Møtedato
16.11.2015
16.11.2015

Saknr
5/15
7/15

17.11.2015
18.11.2015
24.11.2015
14.12.2015
15.12.2015

79/15
117/15
132/15
9/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget vedtar å utarbeide en felles regional planstrategi for Agder for
perioden 2016-2020.
2. Fylkestinget sender dokumentet ”Regionale utviklingstrekk for Agder” på
høring og ber kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner
komme med synspunkter på hva som er viktige regionale utfordringer og
utviklingsmuligheter for Agder, og hva som bør prioriteres gjennom regional
planlegging i perioden 2016-2020.
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalget rår fylkestinget til å treffe slikt vedtak:
1. Fylkestinget vedtar å utarbeide en felles regional planstrategi for Agder for
perioden 2016-2020.
2. Fylkestinget sender dokumentet ”Regionale utviklingstrekk for Agder” på
høring og ber kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner
komme med synspunkter på hva som er viktige regionale utfordringer og
utviklingsmuligheter for Agder, og hva som bør prioriteres gjennom regional
planlegging i perioden 2016-2020.
Saksordfører: Christian Eikeland
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133/15 Status per 03.11.2015 - Fv 469 Hidra fastlandsforbindelse Flekkefjord
Saksgang
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
2 Fylkesutvalget
3 Fylkestinget

Møtedato
18.11.2015
24.11.2015
15.12.2015

Saknr
112/15
133/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Fylkestinget tar saken til orientering og gir sin tilslutning til at det jobbes videre med
avklaringer knyttet til Fv 469 Hidra fastlandsforbindelse slik det fremkommer i
saksfremlegget.
Møtebehandling
Representanten Christian Eikeland (FrP) fremmet følgende alternative forslag:
Fylkestinget tar saken til orientering.
Fylkestinget ber om at det igangsettes arbeid med å utarbeide en finansieringsplan
for Hidra landfast umiddelbart.
Fylkestinget ber om at det igangsettes arbeid med anbudspapirer umiddelbart.
Representanten Sally Vennesland fremmet følgende alternative fellesforslag fra
H, KrF, Sp, V:
Fylkestinget tar saken til orientering. Fylkestinget mener det er viktig at det holdes
god fremdrift i arbeidet med å utarbeide en finansieringsplan og å forberede
anbudsdokumentene. På den måten kan arbeidet med å realisere prosjektet sikres
på best mulig måte i det øyeblikk alle nødvendige avklaringer er på plass.
Votering
Det ble ikke tatt stilling til fylkesrådmannens forslag.
Ved alternativ votering mellom FrPs forslag og fellesforslaget, ble fellesforslaget
vedtatt med 6 stemmer. 5 stemte for FrPs forslag (Ap, FrP).
Fylkesutvalget rår fylkestinget til å treffe slikt vedtak:
Fylkestinget tar saken til orientering. Fylkestinget mener det er viktig at det holdes
god fremdrift i arbeidet med å utarbeide en finansieringsplan og å forberede
anbudsdokumentene. På den måten kan arbeidet med å realisere prosjektet sikres
på best mulig måte i det øyeblikk alle nødvendige avklaringer er på plass.
Saksordfører: Sally Vennesland
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134/15 Status for prosjekt nytt bussanlegg desember 2015
Saksgang
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
2 Fylkesutvalget
3 Fylkestinget

Møtedato
18.11.2015
24.11.2015
15.12.2015

Saknr
113/15
134/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkestinget godkjenner fylkesrådmannens forslag til eierskapsmodell slik den
framkommer i saksframstillingen.
2. Forslag til arealdisponering av eiendommen og rom- og funksjonsprogram
fremmes for Fylkestinget i april 2016.
3. Prosjektet holdes innenfor fastsatte økonomiske rammer som vedtas i
økonomiplan for perioden 2016-2019.
4. For å sikre nødvendig fremdriften i prosjektet gis Fylkesutvalget fullmakt til å
godkjenne skisse- og forprosjekt, gitt at prosjektet holdes innenfor fastsatt
økonomisk ramme.
Møtebehandling
Representanten Christian Eikeland (FrP) fremmet følgende alternative forslag:
Fylkestinget tar saken til orientering.
Fylkestinget ønsker å skrinlegge videre arbeid med bussanlegg på Dalane og ber om
at det igangsettes arbeid med å klargjøre tomta for salg.
Votering
Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og FrPs forslag, ble
innstillingen vedtatt med 10 stemmer. En stemte for FrPs forslag (FrP).
Fylkesutvalget rår fylkestinget til å treffe slikt vedtak:
1. Fylkestinget godkjenner fylkesrådmannens forslag til eierskapsmodell slik den
framkommer i saksframstillingen.
2. Forslag til arealdisponering av eiendommen og rom- og funksjonsprogram
fremmes for Fylkestinget i april 2016.
3. Prosjektet holdes innenfor fastsatte økonomiske rammer som vedtas i
økonomiplan for perioden 2016-2019.
4. For å sikre nødvendig fremdriften i prosjektet gis Fylkesutvalget fullmakt til å
godkjenne skisse- og forprosjekt, gitt at prosjektet holdes innenfor fastsatt
økonomisk ramme.
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135/15 Planprogram - regional plan for kollektivtrafikken i
Kristiansandsregionen 2017 - 2030(2050) - høringsutkast
Saksgang
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
2 Fylkesutvalget

Møtedato
18.11.2015
24.11.2015

Saknr
114/15
135/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1.

Vest-Agder fylkeskommune legger planprogram for Regional plan for
kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 2017 – 2030(2050) ut på høring.

2.

Fylkeskommunen forutsetter at Kristiansand kommune prioriterer prosjektet
"Buss i sentrum" høyt slik at planprosessen ikke blir forsinket.

3.

Høringsfristen settes til 15. februar 2016.

Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Vest-Agder fylkeskommune legger planprogram for Regional plan for
kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 2017 – 2030(2050) ut på høring.
2. Fylkeskommunen forutsetter at Kristiansand kommune prioriterer prosjektet "Buss
i sentrum" høyt slik at planprosessen ikke blir forsinket.
3. Høringsfristen settes til 15. februar 2016.

136/15 Godkjenning av regional plan for vannforvaltning for
vannregion Rogaland 2016 - 2021, med tiltaksprogram og
handlingsprogram
Saksgang
1 Fylkesutvalget
2 Fylkestinget

Møtedato
24.11.2015
15.12.2015

Saknr
136/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 8.4 vedtar Vest-Agder fylkeskommune
følgende dokumenter:
 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021
 Regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016-2021
 Handlingsprogram for 2016 – 2018 til regional plan for vannforvaltning i
vannregion Rogaland 2016-2021
2. Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at staten legger vannforvaltningsplanene
og tiltaksprogrammene til grunn for det videre arbeid med vannforvaltning i
vannregionen.
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3. Vest-Agder fylkeskommune anmoder staten om å følge opp med økonomiske
midler slik at vannforvaltningsplanene lar seg gjennomføre i tråd med føringer i
vannforskriften.
4. Vest-Agder fylkeskommune som vannregionmyndighet er positive til at det mot
neste planperiode (2021-2027) jobbes med at vannforekomsten Blåsjø
(vannforekomstnr.035-24083-L) blir en del av vannregion Rogaland.
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalget rår fylkestinget til å treffe slikt vedtak:
1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 8.4 vedtar Vest-Agder fylkeskommune
følgende dokumenter:
 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021
 Regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016-2021
 Handlingsprogram for 2016 – 2018 til regional plan for vannforvaltning i
vannregion Rogaland 2016-2021
2. Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at staten legger vannforvaltningsplanene
og tiltaksprogrammene til grunn for det videre arbeid med vannforvaltning i
vannregionen.
3. Vest-Agder fylkeskommune anmoder staten om å følge opp med økonomiske
midler slik at vannforvaltningsplanene lar seg gjennomføre i tråd med føringer i
vannforskriften.
4. Vest-Agder fylkeskommune som vannregionmyndighet er positive til at det mot
neste planperiode (2021-2027) jobbes med at vannforekomsten Blåsjø
(vannforekomstnr.035-24083-L) blir en del av vannregion Rogaland.
Saksordfører: Stein Inge Dahn

137/15 Oppfølging av knutepunktavtalen til Sørlandets
Kunstmuseum
Saksgang
1 Hovedutvalg for kultur og utdanning
2 Fylkesutvalget

Møtedato
17.11.2015
24.11.2015

Saknr
81/15
137/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Vest-Agder fylkeskommune inngår avtale om regional finansiering av årlige
driftsstilskudd til Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum med Kristiansand
kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Avtalen erstatter tidligere avtale "Ny
funksjonsdeling – standardavtale" gjeldene fra 01.01.2003.
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2. Avtalen gjelder fra 01.01.2016 til 31.12.2019, og blir automatisk fornyet for
perioder på fire år dersom den ikke blir sagt opp senest 18 måneder før
utløpet av perioden.
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Vest-Agder fylkeskommune inngår avtale om regional finansiering av årlige
driftsstilskudd til Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum med Kristiansand
kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Avtalen erstatter tidligere avtale "Ny
funksjonsdeling – standardavtale" gjeldene fra 01.01.2003.
2. Avtalen gjelder fra 01.01.2016 til 31.12.2019, og blir automatisk fornyet for
perioder på fire år dersom den ikke blir sagt opp senest 18 måneder før
utløpet av perioden.

138/15 Invitasjon til regionalt samarbeid i Fuzz- fondet for film og
spill
Saksgang
1 Hovedutvalg for kultur og utdanning
2 Fylkesutvalget

Møtedato
17.11.2015
24.11.2015

Saknr
82/15
138/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Vest-Agder fylkeskommune deltar i partnersamarbeid med Fuzz fra og med
2016.
2. Vest-Agder fylkeskommune inngår en intensjonsavtale om et treårig
samarbeid.
3. Tilskuddet for 2016 tas fra ansvar 3410A70 – Prosjekter regionalutvikling.
Tilskuddet for 2017 og 2018 vedtas i det årlige budsjettarbeidet.
Møtebehandling
Fylkesordfører fremmet følgende alternative forslag til punkt 3 og nytt punkt 4:
3. Tilskuddet for 2016 på kr 180 000 tas fra ansvar 3410A70 – Prosjekter
regionalutvikling. Tilskuddet for 2017 og 2018 vedtas i det årlige
budsjettsamarbeidet.
4. Tilskuddet fordeles mellom regionale parter på samme måte som til Sørnorsk
filmsenter, dvs Kristiansand 40 %, Vest-Agder 30 %, Aust-Agder 20 % og
Arendal 10 %.
Votering
Punkt 1 og 2 i fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom pkt 3 i fylkesrådmannens innstilling og fylkesordførers
forslag, ble fylkesordførers forslag vedtatt med 11 stemmer.
Punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Vest-Agder fylkeskommune deltar i partnersamarbeid med Fuzz fra og med
2016.
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2. Vest-Agder fylkeskommune inngår en intensjonsavtale om et treårig
samarbeid
3. Tilskuddet for 2016 på kr 180 000 tas fra ansvar 3410A70 – Prosjekter
regionalutvikling. Tilskuddet for 2017 og 2018 vedtas i det årlige
budsjettsamarbeidet.
4. Tilskuddet fordeles mellom regionale parter på samme måte som til Sørnorsk
filmsenter, dvs Kristiansand 40 %, Vest-Agder 30 %, Aust-Agder 20 % og
Arendal 10 %.

139/15 Prosjekt heltidskultur i Songdalen kommune. Treårig
samarbeid, og søknad om tilskudd
Saksgang
1 Fylkesutvalget

Møtedato
24.11.2015

Saknr
139/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Vest-Agder fylkeskommune inngår prosjektsamarbeid med Songdalen
kommune om prosjektet Heltidskultur i Songdalen kommune 2016-2018. Dette
innebærer blant annet erfaringsdeling og formidling fra prosjektet i regionale
nettverk og samlinger.
2. Det gis tilsagn om tilskudd på inntil 475.000 kr. for 2016
3. Dersom framdrift og rapportering i henhold til prosjektbeskrivelsen er
tilfredstillende, er intensjonen å delta med tilsvarende tilskudd i 2017 og 2018.
Dette behandles som en del av den vanlige budsjettprosessen i
fylkeskommunen.
4. Songdalen kommune oppfordres til å søke kompetansemidler til
forskning/dokumentasjon knyttet til prosjektet. Dersom slike midler utløses,
avkortes fylkeskommunens tilskudd tilsvarende.
5. Tilskuddet belastes rammen til Seksjon for samfunns- og næringsutvikling
ansv. 3410A72
Møtebehandling
Det ble foreslått at saksbehandler i et senere møte i fylkesutvalget kan gi en
orientering om saken, eventuelt i forbindelse med et besøk i Songdalen kommune.
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Vest-Agder fylkeskommune inngår prosjektsamarbeid med Songdalen
kommune om prosjektet Heltidskultur i Songdalen kommune 2016-2018. Dette
innebærer blant annet erfaringsdeling og formidling fra prosjektet i regionale
nettverk og samlinger.
2. Det gis tilsagn om tilskudd på inntil 475.000 kr. for 2016
3. Dersom framdrift og rapportering i henhold til prosjektbeskrivelsen er
tilfredstillende, er intensjonen å delta med tilsvarende tilskudd i 2017 og 2018.
Dette behandles som en del av den vanlige budsjettprosessen i
fylkeskommunen.
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4. Songdalen kommune oppfordres til å søke kompetansemidler til
forskning/dokumentasjon knyttet til prosjektet. Dersom slike midler utløses,
avkortes fylkeskommunens tilskudd tilsvarende.
5. Tilskuddet belastes rammen til Seksjon for samfunns- og næringsutvikling
ansv. 3410A72

140/15 Kommune- og regionreformen: Nabosamtaler og videre
prosess
Saksgang
1 Fylkesutvalget
2 Fylkestinget

Møtedato
24.11.2015
15.12.2015

Saknr
140/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. I forbindelse med kommune- og regionreformen gjennomføres nabosamtaler
for å avklare grunnlaget for sammenslåing og/eller forsterket samarbeid
mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner.
2. En arbeidsgruppe bestående av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og
opposisjonsleder gis mandat til å følge opp dette videre. Fylkesrådmennene er
sekretariat for arbeidsgruppen.
Møtebehandling
Fylkesordfører fremmet følgende alternative forslag til punkt 1 (endring i
uthevet tekst):
I forbindelse med kommune- og regionreformen gjennomføres nabosamtaler for å
utrede/avklare grunnlaget for sammenslåing og/eller forsterket samarbeid mellom
Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner.
Representanten Christian Eikeland (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 3.
Parallelt ønsker fylkestinget at det gjennomføres nabosamtaler også med Rogaland.
Representanten Sally Vennesland avga følgende stemmeforklaring på vegne av
H, V, KrF:
En nabosamtale med Rogaland vil komme som en del av allerede vedtatt og skissert
prosess, og må forberedes som egen sak.
Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre stiller seg positiv til en slik samtale.
Votering
Ved alternativ votering mellom punkt 1 i fylkesrådmannens innstilling og
fylkesordførers forslag, ble innstillingen vedtatt med 6 stemmer. 5 stemte for
fylkesordførers forslag (H, KrF, V).
Punkt 2 i fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FrPs forslag til nytt punkt 3 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, KrF, V).
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Vedtak
1. I forbindelse med kommune- og regionreformen gjennomføres nabosamtaler
for å avklare grunnlaget for sammenslåing og/eller forsterket samarbeid
mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner.
2. En arbeidsgruppe bestående av fylkesordfører, fylkesvaraordfører og
opposisjonsleder gis mandat til å følge opp dette videre. Fylkesrådmennene er
sekretariat for arbeidsgruppen
3. Parallelt ønsker fylkestinget at det gjennomføres nabosamtaler også med
Rogaland.
Saksordfører: Randi Øverland

141/15 Regionale konsekvenser av forsvarssjefens fagmilitære råd
2015
Saksgang
1 Fylkesutvalget

Møtedato
24.11.2015

Saknr
141/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Vest-Agder fylkeskommune ser med stor bekymring på de anbefalinger som
forsvarssjefens faglige råd 2015 gir i forhold til forsvarets fremtidige
manglende tilstedeværelse på Sørlandet.
2. Vest-Agder fylkeskommune ber Regjering og Storting om å opprettholde
luftforsvarets skolesenter på Kjevik (LSK) samt vurdere hvordan det kan
legges til rette for et kompetansesenter med utgangspunkt i næringslivet,
Universitetet i Agder og Forsvaret.
Møtebehandling
Representanten Gunvor Birkeland (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 3:
Vest-Agder fylkeskommune mener Heimevernet er svært viktig både for den militære
og sivile beredskapen, og er bekymret over den foreslåtte reduksjonen av HVsoldater fra 42 000 til 30 000.
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Sps tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Vest-Agder fylkeskommune ser med stor bekymring på de anbefalinger som
forsvarssjefens faglige råd 2015 gir i forhold til forsvarets fremtidige
manglende tilstedeværelse på Sørlandet.
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2. Vest-Agder fylkeskommune ber Regjering og Storting om å opprettholde
luftforsvarets skolesenter på Kjevik (LSK) samt vurdere hvordan det kan
legges til rette for et kompetansesenter med utgangspunkt i næringslivet,
Universitetet i Agder og Forsvaret.
3. Vest-Agder fylkeskommune mener Heimevernet er svært viktig både for den
militære og sivile beredskapen, og er bekymret over den foreslåtte
reduksjonen av HV-soldater fra 42 000 til 30 000.

142/15 Søknad om tilskudd til utvikling og drift av Lister Nyskaping
2015
Saksgang
1 Fylkesutvalget

Møtedato
24.11.2015

Saknr
142/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Vest-Agder fylkeskommune bevilger Lister Nyskaping AS et tilskudd på kr.
1.600.000,- for 2015 i henhold til framlagte planer.
2. Beløpet belastes «ansvar 3410A20 Næringsutvikling og kjøp av tjenester» med
kr. 550.000,- og «ansvar 3410A21 - kap.551.Post 60 Regionale utviklingsmidler»
med kr. 1.050.000,-.
3. Nærmere vilkår for tilskuddet fastsettes av fylkesrådmannen.
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Vest-Agder fylkeskommune bevilger Lister Nyskaping AS et tilskudd på kr.
1.600.000,- for 2015 i henhold til framlagte planer.
2. Beløpet belastes «ansvar 3410A20 Næringsutvikling og kjøp av tjenester» med
kr. 550.000,- og «ansvar 3410A21 - kap.551.Post 60 Regionale utviklingsmidler»
med kr. 1.050.000,-.
3. Nærmere vilkår for tilskuddet fastsettes av fylkesrådmannen.

143/15 Fremtidig drift av Tingvatn fornminnepark og besøkssenter
IKS
Saksgang
1 Hovedutvalg for kultur og utdanning
2 Fylkesutvalget

Møtedato
17.11.2015
24.11.2015

Saknr
78/15
143/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkesutvalget slutter seg til at Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS
inngår avtale med Vest-Agder-museet IKS om drift av besøkssenteret.
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2. Fylkeskommunen bevilger et driftstilskudd til Tingvatn fornminnepark og
besøkssenter på kr. 618 000,- fra 2016. Bevilgningen for belastes rammen til
utviklingsprosjekter i kommunene (ansvar 3410A74) med kr. 369 000,-. Det
resterende beløpet på kr. 249 000,- belastes rammen til partnerskapsavtaler
(ansvar 3435A11).
3. Bevilgninger etter 2016 tas i forbindelse med fylkeskommunens årlige
budsjetthandling.
4. På bakgrunn av budsjettet for 2016 revideres nåværende driftsavtale med
Hægebostad kommune og legges frem til politisk godkjenning.
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Fylkesutvalget slutter seg til at Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS
inngår avtale med Vest-Agder-museet IKS om drift av besøkssenteret.
2. Fylkeskommunen bevilger et driftstilskudd til Tingvatn fornminnepark og
besøkssenter på kr. 618 000,- fra 2016. Bevilgningen for belastes rammen til
utviklingsprosjekter i kommunene (ansvar 3410A74) med kr. 369 000,-. Det
resterende beløpet på kr. 249 000,- belastes rammen til partnerskapsavtaler
(ansvar 3435A11).
3. Bevilgninger etter 2016 tas i forbindelse med fylkeskommunens årlige
budsjetthandling.
4. På bakgrunn av budsjettet for 2016 revideres nåværende driftsavtale med
Hægebostad kommune og legges frem til politisk godkjenning.

144/15 Tilskudd til Lindesnes fyrmuseum til forvaltning, drift og
vedlikehold av M/S Gamle Oksøy
Saksgang
1 Hovedutvalg for kultur og utdanning
2 Fylkesutvalget

Møtedato
17.11.2015
24.11.2015

Saknr
77/15
144/15

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Pkt.1
Vest-Agder fylkeskommune bevilger kr. 200 000,- til Lindesnes fyrmuseum til
forvaltning, drift og vedlikehold av M/S Gamle Oksøy i 2016. Det forutsettes at skipet
sertifiseres i tråd med gjeldende krav og forskrifter.
Pkt. 2
Bevilgningen prioriteres innenfor rammen av fylkeskonservatorens budsjett for 2016
(ansvar 3435A04 – kulturarv og bygningsvern).
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Pkt. 3
Bevilgninger utover 2016 vurderes på bakgrunn av søknad og tas inn i de årlige
budsjettbehandlinger.
Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (H).
Vedtak
Pkt.1
Vest-Agder fylkeskommune bevilger kr. 200 000,- til Lindesnes fyrmuseum til
forvaltning, drift og vedlikehold av M/S Gamle Oksøy i 2016. Det forutsettes at skipet
sertifiseres i tråd med gjeldende krav og forskrifter.
Pkt. 2
Bevilgningen prioriteres innenfor rammen av fylkeskonservatorens budsjett for 2016
(ansvar 3435A04 – kulturarv og bygningsvern).
Pkt. 3
Bevilgninger utover 2016 vurderes på bakgrunn av søknad og tas inn i de årlige
budsjettbehandlinger.

Referatsaker
Saknr Arkivsak

Tittel

21/15

09/01530-5

Kvinesdal kommune - Søknad om konsesjon for
Trælandsfos kraftverk - Kvina - Høring

22/15

11/03085-24

Kopi: Clemens Kraft AS – søknad om tillatelse til
Drangsåna kraftverk - Drangsåna - oversendelse av
vedtak

Det var ingen merknader til referatsakene.
Eventuelt
Fylkesordfører orienterte om at det for tiden blir gjort en kartlegging av
fylkeskommunens bygninger for å vurdere om noen av disse egner seg for mottak av
flyktninger.
Så langt er det ikke funnet noe som er egnet til boligformål, men kartleggingen
fortsetter.
Drift av eventuelle mottak skal ikke utføres i regi av fylkeskommunen.
Representanten Nils Harald Rennestraum spurte om fylkesutvalgets møte 8.
desember vil bli avholdt.
Fylkesordfører bekreftet dette, og sa samtidig at møtet, som holdes på fylkeshuset,
vil bli brukt til å ta et dypdykk i temaet internasjonalt arbeid i fylkeskommunen.
Administrerende direktør ved Sørlandets Europakontor, Stig Marthinsen, vil være
tilstede i møtet.
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