saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

19.03.2018

40244/2018

Tor Harald Hustad

Saksnr

Utval

Møtedato

Kontrollutvalet

03.04.2018

Tilsyn med rettstvistar i Møre og Romsdal fylkeskommune pr
31. desember 2017
Bakgrunn
Som ledd i å halde seg oppdatert om omfang og type rettssaker/-tvistar
fylkeskommunen er involvert i, har kontrollsjefen bedt juridisk avdeling om ein
oversikt over dei rettstvistar fylkeskommunen er involvert pr 31. desember 2017.
Hensikta med tilsynet er å sikre kontrollutvalet kunnskap om kva type og omfang
av rettssaker fylkeskommunen er involvert i, samt eventuelt gi indikasjonar på om
tvisteomfang/-saker er teikn på systemsvikt eller svakheiter i rutinar og/eller intern
kontroll i fylkeskommunen.
Vidare er også hensikta å sjå til om fylkeskommunen har tilfredsstillande system for
oppfølging av tvistar.
Oversikta som er mottatt frå juridisk avdeling følgjer vedlagt. Oversikta er
utarbeida av fylkeskommunen sin eksterne advokatforbindelse. I tillegg er oversikta
over moglege framtidige rettstvistar også nærare omtalt av juridisk sjef i vedlagte
epost.
-

Vedlegg 1: Oversikt over rettstvistar i Møre og Romsdal
fylkeskommune
Vedlegg 2: Omtale av moglege rettstvistar

Vurdering
Kontrollsjefen har vurdert mottatt oversikt, i tillegg til også å ha diskutert
oppstillinga over rettssaker med juridisk sjef.
Kontrollutvalet hadde også liknande sak oppe når det gjaldt status for rettstvistar
pr 31. august 2017. Ingen nye tvistesaker er komen til.
Etter kontrollsjefen sin vurdering er omfanget av tvistesaker i rettsapparatet
beskjeden. Etter kontrollsjefen sin oppfatning synes det heller ikkje å føreligge
indikasjonar på systemsvikt eller svak intern kontroll i fylkeskommunen knytt til
rettstvistane.
Oppfølginga av sakene synes også å vere tilfredsstillande frå fylkeskommunen sin
side. I tillegg er aktuelle saker tilfredsstillande omtala i årsrekneskapen (note 19)
Fylkeskommunen er heller ikkje pr dags dato involvert i saker for rettsapparatet.

Side 2

Etter kontrollsjefen sin oppfatning føreligg ikkje forhold som krev nærare oppfølging
frå kontrollutvalet sin side.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalet tar rapportering av rettstvistar som fylkeskommunen er involvert i,
til etterretning.
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