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Forvaltningsrevisjon - Leveranse- og framdriftsplan for 2018
Bakgrunn
Etter forslag frå kontrollutvalet slutta fylkestinget seg til i møte 11. desember 2017
i sak T-60/17, at i 2018 skal det gjennomførast følgande forvaltningsrevisjonsprosjekt:





(FR
(FR
(FR
(FR

1/18)
2/18)
3/18)
4/18)

Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet, og «sosial dumping»
Regionale utviklingsmidlar
Kvalitet hos lærebedrifter og oppfølging av lærlingar
Budsjett- og økonomistyring

I tillegg bestilte kontrollutvalet i møte 4. oktober (sak KO 43/17) følgjande
prosjekt:


(FR 6/17) Nordøyvegen – organisering, styring og rapportering

Sistnemnde prosjekt (FR 6/17), blei i sak KO 43/17 vedtatt med forventa levering
for behandling i kontrollutvalet sitt møte 20. mars 2018. På det grunnlag blei frist
for rapportering frå revisor til kontrollsjef opphaveleg sett til 15. februar 2018.
Vurdering
I utkast til oppdragsavtale med MRR, som blei behandla av kontrollutvalet i møte
4. oktober 2017 i sak KO 46/17, er det lagt opp til en tenesteleveranse frå MRR
som i omfang utgjer 4 forvaltningsrevisjonsprosjekt og 2 selskapskontroller.
Etter dialog med administrasjonen og revisor, er det for forvaltningsrevisjonsprosjekta, lagt opp til følgjande leveranse- og framdriftsplan.
Forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2018
Prosjekt

Behandling i
kontrollutvalet

Behandling i
fylkesting

(FR 6/17) Nordøyvegen – organisering, styring og rapportering

Levering av
endeleg rapport til
kontrollsjef
15. februar 2018

20. mars 2018

April 2018

(FR 1/18) Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet, og «sosial dumping»

15. mai 2018

30. mai 2018

Juni 2018

(FR 2/18) Regionale utviklingsmidlar

20. september 2018

3. oktober 2018

Oktober 2018

(FR 3/18) Kvalitet hos lærebedrifter og oppfølging av lærlingar

16. november 2018

28. november 2018

Desember 2018

(FR 4/18) Budsjett- og økonomistyring

1. mars 2019

xx. mars 2019

April 2019

Side 2

Med bakgrunn i leveranse- og framdriftsplana over, vil det bli levert 4
forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2018. Dette inneber 1 – eit –
forvaltningsrevisjonsprosjekt til kvart fylkesting.
I samsvar med utkast til oppdragsavtale med MRR, skal det også gjennomførast 2
selskapskontroller. I 2017 var dette Vegamot AS og Varde AS. Kontrollsjef vil
komme attende med ei eiga sak for kontrollutvalet som gjeld leveranse- og
framdriftsplan for selskapskontrollar i 2018.
Som ledd i å sikre at forvaltningsrevisjonsprosjekta blir levert i samsvar med
bestilling, har kontrollsjefen i møte med oppdragsansvarleg revisor, diskutert ulike
forbetringstiltak i prosessen for forvaltningsrevisjon. Dette gjeld:
 Planleggingsfasen av prosjekta (felles møte for utforming av
problemstillingar)
 Gjennomføringsfasen av prosjekta (undervegsrapportering til kontrollsjef)
 Rapporteringsfasen av prosjekta (tiltak for å sikre moglegheit for innspel frå
kontrollsjef til rapport før endeleg rapport)
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet sluttar seg til framlegget til leveranse- og framdriftsplan for
forvaltningsrevisjonar i 2018.
2.

Kontrollutvalet vil presisere viktigheita av at forvaltningsrevisor held seg til
oppgitte leveringstidspunkt i leveranse- og framdriftsplana, som kjem fram av
saksframlegget.

3.

Kontrollutvalet vil be om at forvaltningsrevisor skal halde kontrollsjefen
oppdatert om prosjekta underveis i revisjonsarbeidet.

4.

Kontrollutvalet ber også om at kontrollsjefen snarleg legg fram ei eiga
leveranse- og framdriftsplan når det gjeld selskapskontroller i 2018.

Tor Harald Hustad
kontrollsjef

