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Justering av prosjektplan vedkomande selskapskontroll
SK 3/17 Vigo IKS
Bakgrunn
Etter forslag frå kontrollutvalet slutta fylkestinget i møte 26. april 2017 i
sak T-1/17, seg til kontrollutvalet sin Plan for selskapskontroll. I den plana går det
fram at det i 2017/2018 skal gjennomførast selskapskontroll i selskapa
Vegamot AS, Varde AS og Vigo IKS. Vedtaket i fylkestinget var følgjande:
Samrøystes vedtak i Fylkestinget - 26.04.2017
1. Fylkestinget sluttar seg til kontrollutvalet sitt forslag for innretting og gjennomføring av
eigarskapskontroll.
2.

Fylkestinget sluttar seg til kontrollutvalet sitt forslag til selskapskontroll som
forvaltningsrevisjon av følgjande selskap:
- Vigo IKS
- Vegamot AS
- Varde AS
Fylkestinget sluttar seg til kontrollutvalet si liste over selskap som reserveprosjekt for
selskapskontroll
- Trafikkterminalen Kristiansund AS
- Astero AS
- Fylkeshuset AS

3. Fylkestinget gir kontrollutvalet fullmakt til å prioritere rekkjefølgja mellom prosjekta og
nærare avgjerd om utforming og gjennomføring, eventuell iverksetting av reserveprosjekt.

Kontrollutvalet i Trøndelag fylkeskommune har også som kjent planlagt å
gjennomføre selskapskontroll i dette selskapet, og inviterte på det grunnlaget
kontrollutvala i andre fylkeskommunar om å delta i felles selskapskontroll. Med
grunnlag i invitasjonen fatta kontrollutvalet i møte 31. mai 2017 i sak KO 31/17
positivt vedtak om å delta i felles selskapskontroll:
SAK KO-31/17 (I kontrollutvalet sitt møte 31. mai 2017)
1. Kontrollutvalet er positiv til invitasjonen frå Sør-Trøndelag, og vedtar med dette å delta i
felles selskapskontroll av Vigo IKS.
2. Kontrollutvalet føreset at Møre og Romsdal Revisjon IKS deltar med naudsynte ressursar i
prosjektet i samsvar med eigen avtale.

Kontrollutvala fikk moglegheit å komme med innspel til foreløpig prosjektplan
utarbeida i Trøndelag. Kontrollutvalet i Møre og Romsdal fatta følgjande vedtak:
SAK KO-38/17 (I Kontrollutvalet sitt møte 30. august 2017)
1. Kontrollutvalet tar informasjonen om selskapskontroll i Vigo IKS til orientering.
2. Kontrollsjefen får fullmakt til å sende over utarbeida problemstillingar i saksframlegget,
som innspel til prosjektskisse for selskapskontroll i Vigo IKS.

Side 2

Utarbeida problemstillingar som blei spelt inn frå kontrollutvalet i Møre og Romsdal
går fram av vedlagte innspel til prosjektplana:
-

Vedlegg 1: Innspel til prosjektplana

Innspela frå kontrollutvalet i Møre og Romsdal var:
Aktulle problemstillingar - innspel

Handtering av personopplysninger
o
Nytt personregelverk frå mai 2018
o
IT sikkerhet

Økonomireglement, budsjettrutiner og likviditetsforvaltning

IP rettigheter og avtaleverk i tilknytning til dette.

Samarbeidsavtaler og hensiktsmessig utforming av desse

Opphaveleg var det planlagd å gjennomføre den felles selskapskontrollen med
revisjonsressurser frå alle deltakande fylke, anslått å utgjere omkring 50 timar for
revisor i Møre og Romsdal fylkeskommune.
Fra KonSek Midt Norge (kontrollsekretariatet i Trøndelag) har kontrollsjefen no
mottatt ny plan for organisering og gjennomføring av selskapskontrollen. Dette går
fram av vedlagte dokumenter:
-

Vedlegg 2: Vedtaksbrev – ny plan for gjennomføring av selskapskontroll
Vedlegg 3: Justert prosjektplan

Vurdering
Kontrollsjefen har gjennomgått endringsforslaga frå kontrollutvalet i Trøndelag.
Den reelle endringa i prosjektet er at Revisjon Midt Norge no skal gjennomføre
selskapskontrollen (som forvaltningsrevisjon) i hovudsak med eige ressursar.
Vidare er prosjektet lagt opp slik at kontrollutvala som sluttar seg til
selskapskontrollen, må gjennomføre eigarskapskontrollen med eigne ressursar
(stipulert til ca 50 timar).
Den materielle endringa i prosjektet er marginal og/eller utan reell verknad. Elles
har deltakinga ingen økonomiske belastning for kontrollutvalet i Møre og Romsdal.
Kontrollsjefen har derfor ingen innvendingar til dei endra føresetnadane, og tilrår at
kontrollutvalet på nytt slutter seg til selskapskontrollen.

Side 3

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet tar melding om endring av føresetnadar for
prosjektgjennomføringa av felles selskapskontroll i Vigo IKS til orientering.
2.

Kontrollutvalet gjentek på nytt vedtak om å delta i felles selskapskontroll av
Vigo IKS.

3.

Kontrollutvalet ber kontrollsjef oversende tidligare utarbeida innspel til
problemstillingar i prosjektet til kontrollutvalet i Trøndelag, og ber vidare at
kontrollsjef ser til at desse blir innarbeida i endeleg prosjektplan.
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