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Møte- og aktivitetsplan for kontrollutvalet i 2018
Bakgrunn
Kontrollutvalet behandla møteplana for kontrollutvalet sine møte i 2018 i sak
KO-40/17 i møte 30. august 2017. Det blei der gjort følgjande vedtak:
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.08.2017
Møteplan 2018 for kontrollutvalet blir fastsett slik:
- 24. januar
- 28. februar
- 20. mars
- 30. mai
- 29. august
- 3. oktober
- 31. oktober
- 28. november
I ettertid er møtet som opphaveleg var satt til den 20. mars 2018, blitt endra. Nytt
møtetidspunkt er der endra frå 20. mars 2018 til 3. april 2018.
Elles er det frå kontrollutvalet sin side signalisert ønske om å legge møta i
kontrollutvalet til ulike stader i fylket. Dette blei også drøfta i kontrollutvalet sitt
arbeids- og diskusjonsmøte 14. januar d.å
Med bakgrunn i dette har kontrollsjefen utarbeida forslag til møteplan. Denne ligg
vedlagt.
-
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Side 2

Vurdering
I Reglement for kontrollutvalet, kontrollutvalet sitt sekretariat og revisjonsordninga
i Møre og Romsdal fylkeskommune pkt 2.1, 2. ledd står omtale om kontrollutvalet
sine møte og saksbehandling:
«Møta blir i utgangspunktet haldne i fylkeshuset, men kan også leggjast til andre stader når
kontrollutvalet finn dette formålstenlig som eit ledd i å ivareta kontroll- og tilsynsansvaret»

Forslaget til møteplan og møtestad som går fram av vedlegg, har først og fremst
forsøkt å ta omsyn til kontroll- og tilsynselementet for val av møtestad. I dette ligg
følgjande element til grunn:
 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressursstyring av lærarar og
bruk av overtid i Fagskolen, ligg til grunn for val av møtestad på Fagskolen i
Ålesund (28. februar 2018)
 Campus Kristiansund er eit av fylkeskommunen sine fire store prosjekt og
satsingar dei komande åra. Oppfølging av status i denne satsinga ligg til
grunn for val av Kristiansund som møtestad (30. mai 2018)
 Undersøking av fylkeskommunen sin tilpassing til nytt personvernreglement,
ligg til grunn for val av Interkommunalt Arkiv (IKA) i Ålesund (29. august
2018).
I tillegg er eit møte føreslått lagt til Hareid. Kontrollsjefen viser til vedlagte møteog aktivitetsplan.
I kontrollutvalet sitt siste møte i 2018 vil det bli lagt fram møte- og aktivitetsplan
som skal gjelde for 2019. Det vil då bli arbeidd for å legge kontrollutvalet sine møte
til også andre stader i fylket.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalet sluttar seg til forslaget til møte- og aktivitetsplan for 2018 for
kontrollutvalet, og sluttar seg vidare til at denne blir lagt til grunn for planlegginga
av kontrollutvalets aktivitetar gjennom året.
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