saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

22.01.2018

6529/2018

Tor Harald Hustad

Saksnr

Utval

Møtedato

Kontrollutvalet

28.02.2018

Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 1/2018: Svart
økonomi, arbeidslivskriminalitet og "sosial dumping"
Bakgrunn
Etter forslag frå kontrollutvalet slutta fylkestinget seg til i møte 11. desember 2017
sak T-60/17, at det i 2018 skal gjennomførast ei undersøking (forvaltningsrevisjon)
knytt til fylkeskommunen sitt arbeid i høve «Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet
og sosial dumping»
Det ligg ei klar forventning om at offentlege oppdragsgjevarar ved tildeling og
oppfølging av kontraktar, skal sjå til at leverandørane føl lovar og reglar.
-

Vedlegg 1: Artikkel - Skjerpet kamp mot arbeidslivskriminalitet

Hovudføremålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er soleis å få avklart om
og i kva omfang Møre og Romsdal fylkeskommune følgjer opp forskrift om lønnsog arbeidsvilkår og forskrift om krav om bruk av lærlingar i offentlege kontraktar,
for å bekjempe arbeidslivskriminalitet/sosial dumping.
I dette ligg å få avklart
 Stiller fylkeskommunen dei kontraktuelle krav som er nødvendig for å
ivareta dei lovpålagte krav som blir stilt ved offentlege anskaffingar
 Har fylkeskommunen etablert tilfredsstillande system og intern kontroll for å
ivareta ovannemnde
 Følger fylkeskommunen opp at kontraktklausulane faktisk blir etterlevd frå
leverandørene sin side
Med bakgrunn i dette har revisjonsselskapet Møre og Romsdal Revisjon IKS
utarbeidd utkast til prosjektskisse som ligg vedlagt.
-

Vedlegg 2: Prosjektplan

Side 2

Vurdering
Problemstillingar:
I samband med å utforme problemstillingar har kontrollsjefen tatt initiativ til felles
arbeids- og diskusjonsmøte med revisjonen og representantar frå administrasjonen.
Det er i denne prosessen vore dialog med juridisk-/innkjøpsavdeling samt bygg- og
eigedomsavdelinga, derunder gjennomført felles informasjons- og orienteringsmøte
for å skaffe til veie breiast mogleg informasjon om tematikken.
Grunnlaget for utforminga av prosjektplana med tilhøyrande problemstillingar og
kriterier, er soleis utarbeida på basis av vedlagte presentasjon frå fellesmøte samt
vedlagte grunnlagsdokument med tilhøyrande vedlegg:
-

Vedlegg 3: Presentasjon frå fellesmøte
Vedlegg 4: Grunnlagsdokument

Til grunnlagsdokumentet som er utarbeida av kontrollsjefen, er det lagt ved fleire
vedlegg.
Når det gjeld revisjonskriteria er disse vurdert av revisor.
Levering:
I samsvar med framdrifts- og leveringsplan skal endeleg prosjektrapport leverast til
kontrollsjefen seinast 15. mai 2018, med påfølgjande behandling i kontrollutvalet
sitt møte 30. mai 2018.
Rapporten vil deretter bli lagt fram til behandling i fylkestinget sitt møte i juni 2018.
Tidsomfang:
Antatt tidsbruk er i størrelsesorden ca 300-400 timar.
Oppsummering:
Føremål og innretninga av forvaltningsprosjektet i form av dei utforma
problemstillingane, samt tidspunkt for tenkt gjennomføring av prosjektet, er godt
forankra i administrasjonen.

Side 3

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet sluttar seg til den framlagde prosjektskissa for prosjektet ”Svart
økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping» og ber kontrollsjefen
bestille prosjektet hos Møre og Romsdal Revisjon IKS i samsvar med vedlagde
prosjektplan.
2.

Kontrollsjefen får fullmakt til å gjere presiseringar og/eller mindre justeringar
om innhald og gjennomføring som ikkje er av prinsipiell karakter, med melding
tilbake til kontrollutvalet.
Tor Harald Hustad
kontrollsjef
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