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Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - FR 2/2018
"Regionale utviklingsmidlar"
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 «Regionale utviklingsmidlar»
Av tabellen under går det fram at fylkeskommunen har hatt 504,1 mill. kroner til
disposisjon for regional utvikling i 5-års perioden 2013-2017. Av dette er
451,6 mill. kroner øyremerka frå KMD som 13.50 midlar. I tillegg er 52,5 mill.
kroner frå fylkeskommunen si prioritering gjennom eigen økonomiplan
(tiltaksfondet).

Regionale utviklingsmidler
KMF - 13.50
Tiltaksfond
SUM

SUM
451 620
52 452
504 072

2017
77 050
10 929
87 979

2016
77 500
10 705
88 205

2015
84 410
10 470
94 880

2014
86 700
10 300
97 000

2013
125 960
10 048
136 008

Fordelt til eksterne aktører
- Innovasjon Norge
- Kommunale næringsfond
SUM

219 270
84 010
303 280

34 170
15 000
49 170

37 500
12 500
50 000

43 000
15 000
58 000

44 600
15 000
59 600

60 000
26 510
86 510

Til egne ordninger (MRFK)

200 792

38 809

38 205

36 880

37 400

49 498

Ein betydeleg del av midlane er tildelt eksterne aktørar for forvaltning av disse. Av
de 504,1 million kronene som har vore til disposisjon, er det i perioden 2013-2017
overført 219,3 mill. kroner til Innovasjon Norge og 84,0 mill. kroner til
kommunenes næringsfond. Til saman er dermed 303,3 mill. kroner overført til
forvaltning av eksterne aktørar.
Skal midlane brukast effektivt og i samsvar med fylkeskommunens
handlingsprogram, krev dette at fylkeskommunen er tydeleg i sine krav og
prioriteringar i oppdragsbreva til eksterne forvalterar - IN (Innovasjon Norge) og KF
(kommunale næringsfond). I tillegg krev dette oppfølging og måling av effekten
ved bruk av midlane. Dette er avgjørande skal man lykkes i å få ønska effekt av
bruken av midlane.

Side 2

I dei årlege oppdragsbreva frå KMD går det fram at fylkeskommunen i stor grad
sjølv står fritt til å organisere og prioritere bruken av KMD-midlane innan dei ulike
programpostane. Vidare er det også lagt opp til at fylkeskommunen skal ha
leiaransvaret for utvikling, samordning og koordinering samt oppfølging av dei
regionale måla og for strategiane lokalt.
Hovudføremålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å få avklart om bruken av
dei regionale utviklingsmidlane i perioden 2013 – 2017, har gitt addisjonalitet
(resultateffekt). Dett går også fram av kontrollsjefen sitt grunnlagsdokument /
prosjektmandat som bygger på overordna analyse.
På grunnlag av kontrollsjefen sitt grunnlagsdokument / prosjektmandat, har revisor
i vedlagte prosjektplan, operasjonalisert formål og problemstillingar i prosjektet på
denne måten:
«Hovedformålet er å undersøke hva regionale utviklingsmidler brukes til, i hvor stor grad
virksomhetene som får støtte skaper eller beholder arbeidsplasser, og fylkeskommunenes
rutiner og system knyttet til internkontroll, styring og oppfølging av disse midlene.
På bakgrunn av hovedformålet har revisjonen operasjonalisert følgende problemstillinger som
kan besvares i rapporten:







-

Hva brukes de regionale utviklingsmidlene til? (Kartlegging, deskriptiv problemstilling –
uten revisjonskriterier).
o
Oversikt over kategorier av satsinger/program og type mottakere
(sektorer/bransjer eller liknende) innen de ulike kategorier.
Har fylkeskommunen etablert tilfredsstillende systemer (ut i fra retningslinjer for
tildeling og liknende) og internkontroll for styring, kontroll og oppfølging av eksterne
forvaltere (Innovasjon Norge og Kommunale næringsfond)?
Er det utviklet nye arbeidsplasser eller opprettholdt eksisterende arbeidsplasser etter
at virksomheten har fått tildelt midler gjennom kommunale næringsfond?
På hvilken måte blir «Retningslinjer for kommunale næringsfond i Møre og Romsdal»
etterlevd?»

Vedlegg 2: Prosjektplan

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 regional- og næringsavdeling, derunder
gjennomført felles dialogmøte for å skaffe til veie breiast mogleg informasjon om
tematikken.
Problemstillingane som er operasjonalisert av revisor, går fram av vedlagte
prosjektplan (vedlegg 2). Grunnlaget for utforminga av prosjektplana med
tilhøyrande problemstillingar og kriterier, er utarbeida på basis av vedlagte
grunnlagsdokument/prosjektmandat samt den overordna analysa
-

Vedlegg 3: Grunnlagsdokument – prosjektmandat

Side 3

Til grunnlagsdokumentet som er utarbeida av kontrollsjefen, er følgjande vedlegg
lagt ved.
-

Vedlegg 3: KMD – Oppdragsbrev 2018
Vedlegg 4: KMD – Oppdragsbrev 2017
Vedlegg 5: KMD – Oppdragsbrev 2016
Vedlegg 6: KMD – Oppdragsbrev 2015
Vedlegg 7: KMD – Oppdragsbrev 2014
Vedlegg 8: KMD – Oppdragsbrev 2013
Vedlegg 9: NIBR/Oxford – Harmoni innen vide rammer
Vedlegg 10: Agenda Kaupang – Evaluering av regionale utviklingsmidler og
partnerskapsavtaler i Buskerud
Vedlegg 11: SSØ – Veileder for evaluering av statlige tilskuddsordninger
Vedlegg 12: Saksframlegg – kommunale næringsfond 2018
Vedlegg 13: Saksframlegg – kommunale næringsfond 2017
Vedlegg 14: Retningslinjer kommunale næringsfond

Når det gjeld revisjonskriteria er disse vurdert av revisor.
Levering:
I samsvar med framdrifts- og leveringsplan skal endeleg prosjektrapport leverast til
kontrollsjefen med frist 20. september 2018, med påfølgjande behandling i
kontrollutvalet sitt møte 3. oktober 2018. Rapporten vil deretter bli lagt fram til
behandling i fylkestinget sitt møte i oktober 2018.
Desse fristane er eit utgangspunkt. Kontrollsjefen vil allereie no gjere merksam på
at framdrifta i dette revisjonsprosjektet, vil kunne bli påverka av kontakten med dei
ulike kommunale næringsfonda. Denne kontakten krev kontrakt med fleire
kommuneadministrasjonar. Spesielt vil i dette tilfellet ferieavvikling kunne gjere at
endeleg levering kan bli noko utsett.
Tidsomfang:
Antatt tidsbruk er i størrelsesorden ca 450 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. Kontrollsjefen tilrår derfor kontrollutvalet å slutte seg
til prosjektplana slik den ligg føre.
Samtidig vil framdrift i dette prosjektet også bero på administrative forhold i ulike
kommunar som forvaltar kommunale næringsfond. Framdriftsplana oppgitt ovanfor,
er det derfor hefta noko usikkerheit om.
Samtidig ser kontrollsjefen at i nettopp dette revisjonsprosjektet vil aktuelle
problemstillingar som er relevant å få svara ut, kunne endre seg undervegs i
gjennomføringa. Blant anna som følgje av at slik prosjektet no er lagt opp, er det
mange aktørar involvert. Det kan derfor oppstå behov for å justere kurs undervegs
i prosjektet. For då å sikre tilstrekkeleg framdrift utan unødig opphald for å avklare
endringar, er det ønskelig for kontrollsjefen i dette spesifikke prosjektet å ha
fullmakt til å kunne gjere mindre endringar i innhald, innretning og gjennomføring
av prosjektet, etter avklaring med leiar av kontrollutvalet.

Side 4

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet sluttar seg til den framlagde prosjektskissa for prosjektet
”Regionale utviklingsmidlar» 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 endringar i
innhald og gjennomføring, etter nærare avklaring med leiar av utvalet, med
melding tilbake til kontrollutvalet

Tor Harald Hustad
kontrollsjef

Vedlegg
1
Prosjektplan
2
Grunnlagsdokument - prosjektmandat
3
KMD - Oppdragsbrev 2018
4
KMD - Oppdragsbrev 2017
5
KMD - Oppdragsbrev 2016
6
KMD - Oppdragsbrev 2015
7
KMD - Oppdragsbrev 2014
8
KMD - Oppdragsbrev 2013
9
NIBR/Oxford - Harmoni innen vide rammer
10 Agenda Kaupang - Evaluering av regionale utviklingsmidler og
partnerskapsavtaler i Buskerud
11 SSØ - Veileder for evaluering av statlige tilskuddsordninger
12 Saksframlegg - kommunale næringsfond 2018
13 Saksframlegg - kommunale næringsfond 2017
14 Retningslinjer kommunale næringsfond

