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Tilbakemelding til rapporten FR 2/16 "Drift og vedlikehald av
skolebygg"
Bakgrunn
Fylkestinget behandla i møte 12. juni 2017 i sak T-15/17,
forvaltningsrevisjonsrapporten «Drift og vedlikehald av skolebygg». Fylkestinget
gjorde der følgjande vedtak:
Samrøystes vedtak i Fylkestinget - 12.06.2017
Fylkestinget tek revisjonsrapporten «Drift og vedlikehald av skolebygg» til etterretning, og
forventar at funna i rapporten blir følgde opp.

Deretter vedtok kontrollutvalet i sak KO 39/17 å oversende rapporten til
fylkesrådmannen for utarbeiding av ei prioritert handlingsplan som viser tiltak for å
følgje opp revisor sine konklusjonar og tilrådingar. Kontrollutvalet gjorde slikt
samrøystes vedtak:
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.08.2017
1. Med bakgrunn i forvaltningsrevisjonsrapporten «drift og vedlikehald av skolebygg» blir
fylkesrådmannen bedt om å gi tilbakemelding til kontrollutvalet om på kva måte følgande
anbefalingar vil bli følgt opp:
a. Omarbeide og tydeleggjere vedlikehaldsplana ytterlegare, derunder forankre denne i
økonomiplana
b. Avklare kva som er vedlikehald og kva som er investering/påkost, slik at det kan
etablerast retningslinjer som gir klar skilnad mellom desse
c. Etablere tydeleg rapporteringsrutine til politisk nivå i samsvar med nemnde
retningslinjer. Dette for å sikre klar skilnad mellom investering og vedlikehald og
einheitleg omgrepsbruk
d. Etablere system for oppfølging av skolane vedkomande bruk og korrekt etterleving av
Risk Manager
2.

Frist for tilbakemelding er 5. november d.å.

Kontrollsjefen har mottatt tilbakemelding frå fylkesrådmannen v/byggje- og
eigedomsavdelinga. Tilbakemeldinga ligg vedlagt. For ordens skuld er også
saksframlegget ved behandlinga av revisjonsrapporten lagt ved. I dette kjem og
fram revisor sine observasjonar/funn i forvaltningsrevisjonsrapporten.
-

Vedlegg 1: Tilbakemelding frå administrasjonen
Vedlegg 2: Revisor sine observasjonar og tilrådingar

Vurdering
Kontrollsjefen har gått igjennom tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen v/bygg- og
eigedomsavdelinga, og vurdert skisserte tiltak mot revisor sine observasjonar i knyt
til problemstillingane i prosjektet. Problemstillingane i forvaltningsrevisjonsprosjektet kjem elles fram av vedlagte saksframlegg ved behandlinga av
revisjonsrapporten.

Side 2

Kontrollsjefen har vidare også deltatt i møte med bygg- og eigedomsavdelinga, og
gjennom desse fått kjennskap til arbeidet som er satt i gang for å utvikle styring og
oppfølging av vedlikehaldet på eigedomsportefølja.
Etter kontrollsjefen sin vurdering har fylkesrådmannen i all hovudsak gitt synspunkt
og tiltak på revisor sine tilrådingar. Kontrollsjefen er også av den oppfatning at
tiltaka også er godt eigna for å lukka dei forholda som revisor observerte.
Når det gjeld tiltak for tydeliggjøring av vedlikehaldsplana, er dette arbeid som er
under utvikling. Noverande vedlikehaldsplan er ikkje so detaljert som ønskelig, men
det er no i ei startfase lagt størst vekt på gjennomføring av vedlikehaldet for å
lukke avvik med størst behov. I eigedomsstrategien er det vidare etablert årshjul
for arbeid med styring og oppfølging av vedlikehaldet, som mellom vil bidra til
forankring av vedlikehaldsplana med økonomiplana.
Når det gjeld tiltak for å avklare grensedragning mellom påkost og vedlikehald,
samt sikre einheitleg omgrepsbruk i rapporteringa, er det utført tiltak gjennom
utarbeiding av ei eiga økonomihandbok. Vidare er det satt i verk tiltak som krev
betre dokumentasjon av påkost/investeringar, som vil underbygge faglege
vurderingar for valet som blir gjort. Økonomihandboka er elles lagt ved.
-

Vedlegg 3: Økonomihandbok

Når det gjeld rapporteringsrutine til politisk nivå, er dette under utvikling, og vil
utvikle seg i samsvar med implementering av rutinar jamfør økonomihandboka.
Kva gjeld tiltak for oppfølging av skolane vedkomande bruk og etterleving av Risk
Manager er dette ikkje svara ut. Kontrollsjefen vil følgje dette opp særskild.
På grunnlag av tilbakemeldinga samt informasjon mottatt i møte, meiner
kontrollsjefen at det vil vere riktig å akseptere tilsvaret om tiltaka som er gjeve, og
tilrår kontrollutvalet å ta denne til etterretning. Samtidig vil kontrollsjefen rå til at
kontrollutvalet på eit seinare tidspunkt følgjer opp gjennomføringa av tiltaka.
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen om oppfølginga av
rapporten «Drift og vedlikehald av skolebygg» til etterretning.
2.

Kontrollutvalet vil på eit seinare tidspunkt følje opp gjennomføringa av tiltaka i
samsvar med det mottekne tilsvaret.
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