Møteprotokoll

Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:
Protokoll nr:

Kontrollutvalet
Kristiansund kommune, rådhuset, formannskapssalen
30.05.2018
10:00
4/2018

Faste medlemer som møtte:
Namn
Anders Riise
Knut Flølo
Mellvin Steinsvoll
Ann Kristin Sørvik
Torleiv Rogne

Funksjon
Leiar
Nestleiar
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
H
FRP
AP
SP
UVS

Frå Møre og Romsdal Revisjon IKS møtte på heile eller delar av møtet:
Namn
Stilling
Marianne Hopmark
fagansvarleg forvaltningsrevisjon
Ingrid Walstad Larsen
forvaltningsrevisor
Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet:
Namn
Stilling
Erik Brekken
fylkesutdanningssjef
Roland Mauseth
prosjektleiar Campus Kristiansund
Sekretariat:
Namn
Tor Harald Hustad
Gunn Elin Nygård

Stilling
kontrollsjef
konsulent

2

Kontrollutvalet sitt møte tok til kl. 10.00 på rådhuset, formannskapssalen,
Kristiansund kommune, under leiing av utvalsleiar Anders Riise (H).
Møtet vart sett med 5 medlemer.
Innkallinga vart godkjent utan merknader.
Saklista vart godkjent utan merknader.

Kommunikasjonssjef Tore Lyngvær, Kristiansund kommune, orienterte om
kommunen si satsing på digitalisering.
Prosjektleiar Roland Mauseth, Møre og Romsdal fylkeskommune, orienterte om
prosjektet Campus Kristiansund og om dei faglege satsingsområda i prosjektet.

Ettersendt:
 KO 31/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - FR 2/2018 "Regionale
utviklingsmidlar" med vedlegg.
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Saksnr

Innhald

KO 27/18

Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapporten "Norsk
digital læringsarena (NDLA)"
Tilsynsrapport frå Kompetanse Norge - "Tilsyn av
Partnarskap for karriererettleiing Møre og Romsdal"
Tilsynsrapport frå Arbeidstilsynet - "Tilsyn ved Kristiansund
vgs"
Forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2018 "Svart økonomi,
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping"
Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - FR 2/2018
"Regionale utviklingsmidler» (blir ettersendt)
Gjennomgang av saker for klagenemnda for offentlege
anskaffingar (KOFA)
Oppfølging av revisjonsrapport frå selskapsgjennomgang
SK 2/2017 "Varde AS"
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR 6/2017
"Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og
rapportering"
Statusmelding - "Kontrollutvalet sin oppfølging av tidlegare
forvaltningsrevisjonar og tilsynsrapportar"
Økonomirapport - Sentrale kontrollorgan pr 30. april 2018

KO 28/18
KO 29/18
KO 30/18
KO 31/18
KO 32/18
KO 33/18
KO 34/18
KO 35/18
KO 36/18
RS 13/18
RS 14/18
RS 15/18
RS 16/18
RS 17/18

Oppfølgingsliste 4/2018 - kontrollsjef orienterer
Representantskap- og eigarmøte i Møre og Romsdal Revisjon
IKS
Høyringsuttale til NKRF - "Forslag til rettleiar for
kontrollutvalssekretariata"
Høyringsuttale til FKT - "Rettleiar - kva kan kontrollutvala
forvente av oppgåveutføring og kompetanse frå
sekretariata"
Fagsamling kontrollutval
Godkjenning av protokoll

KO 27/18 Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapporten
"Norsk digital læringsarena (NDLA)"
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen om oppfølginga av
rapporten «NDLA 1 og II» til etterretning.
2.

Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen evaluere NDLA-samarbeidet og
organiseringa av denne, derunder selskapsforma, i tråd med fylkestinget sitt
vedtak og intensjon. Kontrollutvalet ber om slik tilbakemelding innan 1.
november 2018

3.

Kontrollutvalet vil elles på eit seinare tidspunkt følgje opp gjennomføringa av
tiltaka i samsvar med det mottekne tilsvaret.
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Behandling i Kontrollutvalet - 30.05.2018
Fylkesutdanningssjef Erik Brekken orienterte om tilbakemeldingane
som er gitt til forvaltningsrevisjonsrapporten «Norsk digital læringsarena
(NDLA)».
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
1. Kontrollutvalet tar tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen om oppfølginga av
rapporten «NDLA 1 og II» til etterretning.
2.

Kontrollutvalet ber fylkesrådmannen evaluere NDLA-samarbeidet og
organiseringa av denne, derunder selskapsforma, i tråd med fylkestinget sitt
vedtak og intensjon. Kontrollutvalet ber om slik tilbakemelding innan 1.
november 2018

3.

Kontrollutvalet vil elles på eit seinare tidspunkt følgje opp gjennomføringa av
tiltaka i samsvar med det mottekne tilsvaret.

KO 28/18 Tilsynsrapport frå Kompetanse Norge - "Tilsyn av
Partnarskap for karriererettleiing Møre og Romsdal"
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalet tar Kompetanse Norge sin tilsynsrapport av «Partnarskap for
karriererettleiing i Møre og Romsdal» til orientering.
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
Kontrollutvalet tar Kompetanse Norge sin tilsynsrapport av «Partnarskap for
karriererettleiing i Møre og Romsdal» til orientering.

KO 29/18 Tilsynsrapport frå Arbeidstilsynet - "Tilsyn ved
Kristiansund vgs"
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet tar Arbeidstilsynet sin tilsynsrapport av 1. mars 2018 frå tilsyn
ved Kristiansund vgs til orientering.
2.

Kontrollutvalet ber kontrollsjefen gjennomføre ei avgrensa undersøking i
samsvar med saksframlegget over, som del av oppfølginga av
forvaltningsrevisjonsprosjektet FR 2/2016 Drift og vedlikehald av skolebygg,
med melding tilbake til kontrollutvalet, seinast hausten 2019.

Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
1. Kontrollutvalet tar Arbeidstilsynet sin tilsynsrapport av 1. mars 2018 frå tilsyn
ved Kristiansund vgs til orientering.
2.

Kontrollutvalet ber kontrollsjefen gjennomføre ei avgrensa undersøking i
samsvar med saksframlegget over, som del av oppfølginga av
forvaltningsrevisjonsprosjektet FR 2/2016 Drift og vedlikehald av skolebygg,
med melding tilbake til kontrollutvalet, seinast hausten 2019.
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KO 30/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2018 "Svart
økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping"
Forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar rapporten «Svart arbeid, arbeidslivskriminalitet og sosial
dumping» til etterretning.
2.

Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide ei prioritert handlingsplan som
viser kva tiltak som skal bli sett i verk for å følgje opp konklusjonane og
tilrådingane i rapporten «Svart arbeid, arbeidslivskriminalitet og sosial
dumping».

Behandling i Kontrollutvalet - 30.05.2018
Fagansvarleg forvaltningsrevisjon Marianne Hopmark frå Møre og Romsdal Revisjon
IKS orienterte om observasjonar, funn og tilrådingar knyt til forvaltningsrevisjonsrapporten «Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping».
Forvaltningsrevisor Ingrid Walstad Larsen frå Møre og Romsdal Revisjon IKS var
tilstades under orienteringa.
Samrøystes tilråding frå Kontrollutvalet - 30.05.2018
1. Fylkestinget tar rapporten «Svart arbeid, arbeidslivskriminalitet og sosial
dumping» til etterretning.
2.

Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide ei prioritert handlingsplan som
viser kva tiltak som skal bli sett i verk for å følgje opp konklusjonane og
tilrådingane i rapporten «Svart arbeid, arbeidslivskriminalitet og sosial
dumping».

KO 31/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt –
FR 2/2018 "Regionale utviklingsmidler»
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

Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
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.
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KO 32/18 Gjennomgang av saker for klagenemnda for
offentlege anskaffingar (KOFA)
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalet tar gjennomgangen av saker for Klagenemnda for offentlege
anskaffingar (KOFA) mot Møre og Romsdal fylkeskommune til etterretning.
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
Kontrollutvalet tar gjennomgangen av saker for Klagenemnda for offentlege
anskaffingar (KOFA) mot Møre og Romsdal fylkeskommune til etterretning.

KO 33/18 Oppfølging av revisjonsrapport frå
selskapsgjennomgang SK 2/2017 "Varde AS"
Forslag til vedtak:
1. Med bakgrunn i revisjonsrapporten «SK 2/2017 Varde AS» og fylkestinget sitt
vedtak, blir styret i Varde AS bedt om å gi tilbakemelding til kontrollutvalet på
kva tiltak som vil bli utført for å følgje opp revisor sine tilrådingar.
2.

Vidare blir fylkesrådmannen bedt om å sjå til at Møre og Romsdal
fylkeskommune sine eigarrepresentantar i styret bidrar til at revisor sine
tilrådingar blir følgt opp.

3.

Frist for tilbakemelding til kontrollutvalet er 1. oktober 2018.

Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
1. Med bakgrunn i revisjonsrapporten «SK 2/2017 Varde AS» og fylkestinget sitt
vedtak, blir styret i Varde AS bedt om å gi tilbakemelding til kontrollutvalet på
kva tiltak som vil bli utført for å følgje opp revisor sine tilrådingar.
2.

Vidare blir fylkesrådmannen bedt om å sjå til at Møre og Romsdal
fylkeskommune sine eigarrepresentantar i styret bidrar til at revisor sine
tilrådingar blir følgt opp.

3.

Frist for tilbakemelding til kontrollutvalet er 1. oktober 2018.

KO 34/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR
6/2017 "Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og
rapportering"
Forslag til vedtak:
1. Med bakgrunn i forvaltningsrevisjonsrapporten «Nordøyvegen – organisering,
styring, kontroll og rapportering» og fylkestinget sitt vedtak, blir
fylkesrådmannen bedt om å utarbeide ein prioritert handlingsplan som viser
kva tiltak som vil bli sett i verk.
2.

Frist for tilbakemelding til kontrollutvalet er 24. september 2018.

7

Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
1. Med bakgrunn i forvaltningsrevisjonsrapporten «Nordøyvegen – organisering,
styring, kontroll og rapportering» og fylkestinget sitt vedtak, blir
fylkesrådmannen bedt om å utarbeide ein prioritert handlingsplan som viser
kva tiltak som vil bli sett i verk.
2.

Frist for tilbakemelding til kontrollutvalet er 24. september 2018.

KO 35/18 Statusmelding - "Kontrollutvalet sin oppfølging av
tidlegare forvaltningsrevisjonar og tilsynsrapportar"
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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Samrøystes tilråding frå Kontrollutvalet - 30.05.2018
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

KO 36/18 Økonomirapport - Sentrale kontrollorgan pr 30.
april 2018
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalet sluttar seg til saksframlegget over og tar økonomirapporteringa pr
30. april 2018 til orientering.
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
Kontrollutvalet sluttar seg til saksframlegget over og tar økonomirapporteringa pr
30. april 2018 til orientering.
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RS 13/18 Oppfølgingsliste 4/2018 - kontrollsjef orienterer
Behandling i Kontrollutvalet - 30.05.2018
Kontrollsjef Tor Harald Hustad orienterte om aktuelle oppfølgingssaker og svarte på
spørsmål.
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
Kontrollutvalet tek referatsaka til orientering.

RS 14/18 Representantskap- og eigarmøte i Møre og Romsdal
Revisjon IKS
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
Kontrollutvalet tek referatsaka til orientering.

RS 15/18 Høyringsuttale til NKRF - "Forslag til rettleiar for
kontrollutvalssekretariata"
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
Kontrollutvalet tek referatsaka til orientering.

RS 16/18 Høyringsuttale til FKT - "Rettleiar - kva kan
kontrollutvala forvente av oppgåveutføring og kompetanse frå
sekretariata"
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
Kontrollutvalet tek referatsaka til orientering.

RS 17/18 Fagsamling kontrollutval
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
Kontrollutvalet tek referatsaka til orientering.

Godkjenning av protokoll
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 30.05.2018
Kontrollutvalet gjekk gjennom og godkjente samrøystes protokollen frå møte
30.05.2018.

Møtet slutt kl. 13.00.

