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Tilbakemelding til rapporten FR 4/2017 "Ressursstyring av
lærarar og bruken av overtid i Fagskolen"
Bakgrunn
Fylkestinget behandla i møte 11. desember 2017 i sak T-56/17,
forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i
Fagskolen». Fylkestinget gjorde der følgjande vedtak:
Samrøystes vedtak i Fylkestinget - 11.12.2017
1. Fylkestinget tar rapporten «Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen» til
etterretning.
2.

Fylkestinget ser alvorleg på det revisjonsrapporten avdekker og ber om at Fagskolestyret
utarbeider ein prioritert handlingsplan som viser kva tiltak som skal bli sett i verk for å
følgje opp konklusjonane og anbefalingane i rapporten «Ressursstyring av lærarar og
bruken av overtid i Fagskolen».

Deretter vedtok kontrollutvalet i sak KO-5/18 å sende rapporten til fagskolestyret
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 - 24.01.2018
1. Med bakgrunn i forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressursstyring av lærarar og bruken av
overtid i Fagskolen» samt fylkestinget sitt vedtak, blir fagskolestyret bedt om å utarbeide
ein prioritert handlingsplan som viser kva tiltak som skal bli sett i verk for å følgje opp
konklusjonane og tilrådingane i rapporten.
2.

Frist for tilbakemelding til kontrollutvalet er 27. april 2018.

Etter samtale med fylkesutdanningssjef, er det lagt opp til behandling av tiltaksplan
i fagskolestyret sitt møte 15. februar 2018. Det er derfor semje om at frist for
tilbakemelding er 16. februar 2018.
Kontrollsjefen har mottatt tilbakemelding frå fagskolestyret. Handlingsplana
omfattar fagskolestyret sitt vedtak i fagskolestyremøtet 15. februar d.å, med
tilhøyrande saksframlegg og vedlegg. Denne tilbakemeldinga ligg vedlagt.
Fagskolestyret viser elles i sitt vedtak spesielt til i gangsett
organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess) som det mest sentrale tiltaket for å
svare ut revisjonen sine tilrådingar. Løysingsforslag til OU plan ligg også ved.

Side 2

For ordens skuld er også revisor sine observasjonar/funn i
forvaltningsrevisjonsrapporten med tilhøyrande anbefalingar lagt ved.
Vedlegg 1: Fagskolestyret sin handlingsplan
Vedlegg 2: OU plan
Vedlegg 3: Revisor sine funn og tilrådingar
Vurdering
Kontrollsjefen har gått igjennom tilbakemeldinga frå fagskolestyret, derunder det
tilhøyrande saksframlegg, og på det grunnlaget vurdert skisserte tiltak mot revisor
sine tilrådingar til kvar problemstilling. Kontrollsjefen har også hatt møte med
fylkesutdanningssjefen og drøfta tiltaka oppgitt i vedtak og saksframlegg.
Problemstillingane i forvaltningsrevisjonsprosjektet var:
1. Har Møre og Romsdal fylkeskommune system på overordna nivå for
ressursstyring av Fagskolen?
2. Har fagskolane gode system for ressursstyring og bruk av overtid?
a. Kartlegge bruken av overtid
b. Kartlegge bakgrunn for bruk av overtid
c. Samanlikne bruken av overtid med andre fagskoler
Opphavelig prosjektplan ligg vedlagt:
-

Vedlegg 4: Prosjektplan

Etter kontrollsjefens vurdering har fagskolestyret i all hovudsak gitt synspunkt og
tiltak på revisor sine tilrådingar. Kontrollsjefen er også av den oppfatning at
handlingsplana med tiltak kan være eigna for å lukka dei svakheitene som revisor
observerte.
Kontrollsjefen legg elles merke til at når det gjeld revisor sin tilråding om at fullt
uttak av livsfasetiltak og fast overtid ikkje bør kombinerast, er det ikkje gitt
spesifikke tiltak i fagskolestyret sitt vedtak eller i saksframlegg. Det er nettopp
denne kombinasjonen som mellom anna er årsaka til dei store overtidsbetalingane
ved fagskolen. Redusert innslagspunkt for berekning av overtid er ikkje i samsvar
med intensjonen i den lokale arbeidsavtalen. Av saksframlegget for fagskolestyret
står at mellombels er utbetaling av overtidstillegg stoppa. Frå saksframlegget er
henta:
Kva har vi gjort hittil
Personalavdelinga i fylkeskommunen har etter at desse funna vart kjent stoppa utbetaling av
overtidstillegget for tilsette med seniortiltak ved Fagskolen i Ålesund inntil naudsynt
dokumentasjon ligg føre.

Dette er ikkje å sjå på som eit reelt tiltak av varig karakter, og etter kontrollsjefen
sin oppfatning må kontrollutvalet følgje opp nettopp denne problemstillinga
spesifikt.
Når det gjeld OU plana har ikkje kontrollsjefen spesielle synspunkt, men merkar
seg at den kan vere relevant i høve å svare ut revisjonen sine tilrådingar.

Side 3

På grunnlag av momenta over 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, og då med spesiell fokus på korleis
arbeidsavtalen for seniortiltak blir praktisert ved fagskolen.
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå fagskolestyret om oppfølginga av
rapporten «Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen» til
etterretning.
2.

Kontrollutvalet vil på eit seinare tidspunkt følgje opp gjennomføringa av tiltaka
i samsvar med det mottekne tilsvaret.
Tor Harald Hustad
kontrollsjef
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