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Statusmelding - "Kontrollutvalet sin oppfølging av tidlegare
forvaltningsrevisjonar og tilsynsrapportar"
Bakgrunn
Kontrollutvalet rapporterer årleg i eigen melding til fylkestinget om status på korleis
administrasjonen har i verksatt og implementert anbefalte tiltak på grunnlag av
gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter samt selskaps- og
eigarskapskontroller.
Same melding omfattar også rapportering om i kva grad pålegg frå statlege
tilsynsrapportar er tilstrekkeleg handsama i administrasjonen og soleis lukka av den
aktuelle tilsynsmyndigheta.
Eit sentralt element ved forvaltningsrevisjon og selskaps-/eigarskapskontroller er å
bidra til opplæring og forbetring i forvaltninga. Det er difor ei viktig oppgåve for
kontrollutvalet å sjå til at tilrådingane frå rapportane vert teke omsyn til og på kva
måte.
For ytterlegare å forsterke elementet om å bidra med læring og forbetring i
administrasjonen, gjennomfører kontrollutvalet i tillegg eigne kontroll- og
tilsynsaktivitetar utover forvaltningsrevisjonar og selskapskontroller. Dette skjer i
form av mindre undersøkingar på avgrensa området. Disse generelle
tilsynsaktivitetane utføres i samsvar med eiga vedteken handlingsplan, vedtatt i
kontrollutvalet i sak KO-2/17 i møte 25. januar 2017. I vedlagte melding omtalast
også status på disse undersøkingane
Statusmeldinga omfattar følgande element:
1. Forvaltningsrevisjonar til oppfølging og observasjon
 tidlegare behandla forvaltningsrevisjonsrapportar i fylkestinget)
2. Selskapskontroller til oppfølging og observasjon
 tidlegare behandla selskaps- og eigarskapskontroller i fylkestinget
3. Oppfølging av statlege tilsynsrapportar
4. Andre undersøkingar
Statusmelding kjem fram i vedlagte melding:


Vedlegg 1: Statusmelding

Side 2

Forvaltningsrevisjonsrapportar til observasjon frå tidlegare år:
 Ingen
Nye forvaltningsrevisjonsrapportar:
 Drift og vedlikehald av skolebygg
 Fylkesveg – drift og vedlikehald
 Den kulturelle skolesekken (DKS)
 Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs
 Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen
 Opplæringstilbodet til minoritetsspråklege elevar
 Nordøyvegen – organisering, styring, kontroll og rapportering
 Norsk digital læringsarena (NDLA)
Nye selskaps- og eigarskapskontroller:
 Eigarskapskontroll – kontroll av eigarskapsforvaltninga i 2016
 Selskapsgjennomgang av Vegamot AS
 Selskapsgjennomgang av Varde AS
Andre undersøkingar til observasjon frå tidlegare år:
 Meirverdiavgift – kompensasjonsrett og tidspunkt for forelding
 Tilskot til andre sine investeringar –system og rutinar for oppfølging av
avtaler med kulturinstitusjonar
 Forskotering av fylkesveg –system og rutinar for oppfølging av
forskoteringsavtaler
Statusmeldinga er elles lagt fram for fylkesrådmannen for kommentar.
Fylkesrådmannen har ingen merknadar til vedlagte statusmelding.
Vurdering
Kontrollsjef har utarbeidd statusmeldinga på grunnlag av eigne undersøkingar.
Dette omfattar dialog med respektive fag- og stabsavdelingar samt vurdering av
dokumentasjon på gjennomførte tiltak.
Når det gjeld oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonsrapportar er det
kontrollsjefen sin vurdering at samtlege prosjekt bør stå til observasjon for vidare
oppfølging. Det blir vist til nærare omtale i vedlagte statusmelding (punkt 1 –
vedlegg 1)
Når det gjeld oppfølging av tidlegare eigarskaps- og selskapskontroller er det
kontrollsjefen sin vurdering at samtlege prosjekt bør stå til observasjon for vidare
oppfølging. Det blir vist til nærare omtale i vedlagte statusmelding (punkt 2 –
vedlegg 1)
Når det gjeld oppfølging av statlege tilsynsrapportar er det kontrollsjefen sin
vurdering at desse ikkje treng nærare oppfølging på noverande tidspunkt. Det blir
likevel vist til vedlagte statusmelding (punkt 3 – vedlegg 1).
Når det gjeld andre undersøkingar, er kontrollsjefen sin vurdering at samtlege
undersøkingar bør stå til observasjon for vidare oppfølging. Det blir vist til nærare
omtale i vedlagte statusmelding (punkt 4 – vedlegg 1)

Side 3

Forslag til vedtak:
1. Fylkestinget viser til vedlagte statusmelding punkt 1 – forvaltningsrevisjonar til
oppfølging og observasjon - og sluttar seg til at følgjande
forvaltningsrevisjonsprosjekt står til observasjon for vidare oppfølging

Prosjekt FR 2/16 Drift og vedlikehald av skolebygg

Prosjekt FR 1/17 Fylkesveg – drift og vedlikehald

Prosjekt FR 2/17 Den kulturelle skolesekken (DKS)

Prosjekt FR 3/17 Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs

Prosjekt FR 4/17 Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i
Fagskolen

Prosjekt FR 5/17 Opplæringstilbodet til minoritetsspråklege elevar

Prosjekt FR 6/17 Nordøyvegen – organisering, styring, kontroll og
rapportering

Norsk digital læringsarena (NDLA)
2.

Fylkestinget viser til vedlagte statusmelding punkt 2 – oppfølging av
eigarskaps- og selskapskontroller - og sluttar seg til at følgjande eigarskaps- og
selskapskontroller står til observasjon for vidare oppfølging

Eigarskapskontroll – kontroll med eigarskapsforvaltninga i 2016

Prosjekt SK 1/17 Vegamot AS

Prosjekt SK 2/17 Varde AS

3.

Fylkestinget viser til vedlagte statusmelding punkt 3 – oppfølging av statlege
tilsynsrapportar og tar orienteringa til etterretning.

4.

Fylkestinget viser til vedlagte statusmelding punkt 4 – andre undersøkingar og
sluttar seg til at følgjande undersøkingar står til observasjon for vidare
oppfølging

Meirverdiavgift – kompensasjonsrett og tidspunkt for forelding

Tilskot til andre sine investeringar –system og rutinar for oppfølging av
avtaler med kulturinstitusjonar

Forskotering av fylkesveg –system og rutinar for oppfølging av
forskoteringsavtaler
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