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Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer

1. Oppfølging av prosjekt
Oversikt over prosjekt under oppfølging går detaljert fram av sak KO-39/19 «Statusmelding Oppfølging av forvaltningsrevisjonar, statlege tilsyn og andre kontrollar», som blei behandla i
kontrollutvalet 29. mai d.å. Det blir vist til denne saka for nærare omtale
2. Prosjekter under arbeid / Prosjekter under planlegging
Følgjande prosjekt er under arbeid:
Prosjekt under arbeid
(i gang satt)

Kontrollform

Kontraktsoppfølging av
ferjekontraktar

Forvaltningsrevisjon

Antatt tidspunkt for
behandling i
kontrollutvalet
Rapport levert desember
2019.
Sak blir lagt fram for
kontrollutvalet i februar
2020

Grunnlag for kontroll
Plan for forvaltningsrevisjon og prosjektplan
(KO-40/19 i møte
29.05.19)

Generell
eigarskapskontroll av
fylkeskommunen sin
forvaltning av
selskapsinteressene

Eigarskapskontroll

Februar 2020

Plan for selskapskontroll

Eigarskapskontroll Vigo
IKS

Eigarskapskontroll

Februar 2020

Plan for selskapskontroll

Oppfølging av NDLA

Undersøking

Mars 2020

KO-50/19 ( møte
02.10.19) og KO-69/19 (i
møte 27.11.19

Kontroll av
fylkeskommunedirektøren
sin etterleving av
fylkeskommunale vedtak
vedk. Tøndergård skoleog ressurssenter

Undersøking

Mai 2020

Henvending til
kontrollutvalet RS-7/19
(i møte 22.02.19)

Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundvegen 9 ● Telefon: 71 28 00 00
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no

Prosjekt under arbeid
(i gang satt)

Kontrollform

Grunnlag for kontroll

Undersøking

Antatt tidspunkt for
behandling i
kontrollutvalet
Mai 2020

Styring, kontroll og
oppfølging, derunder
rapporteringsstruktur og
–innhald i
investeringsprosjektet Fv
659 Nordøyvegen
Heilskapleg risiko- og
verksemdstyring

Forvaltningsrevisjon

Mai 2020

Plan for
forvaltningsrevisjon og
KO-47/19 (i møte
28.08.19)

Oppfølging av NDLA

Undersøking

Mars 2020

KO-50/19 ( møte
02.10.19) og KO-69/19 (i
møte 27.11.19

Budsjett- og
økonomistyring i
fylkeskommunen

Undersøking

Mai 2020

Plan for
forvaltningsrevisjon og
KO-43/18 (i møte
29.08.18)

Fagskolen i Ålesund

Undersøking

Mai 2020

KO-61/19 og KO-63/19
samt T-79/19

Sak KO-38/19 i møte
29.05.19

Følgjande prosjekt er under planlegging/førebuing/sendt tilbodsinvitasjon på:
Prosjekt under
planlegging
Attestasjon – Forvaltning
av leigeavtalar

Kontrollform

Antatt levering

Grunnlag for kontroll

Attestasjon av intern
kontroll ISAE 3000

Vår

KO-61/18 (i møte
31.10.18)

Styring, kontroll og
oppfølging av
drift/vedlikehald av
fylkesveg

Undersøking

Mai 2020

KO-45/19 (i møte
28.08.19)

Delegasjonsreglement

Undersøking

Haust 2020

KO-43/18 (i møte
29.08.18)

I tillegg arbeider kontrollsjefen med følgjande:

Oppdatering av reglement for kontrollutvalet, kontrollutvalet sitt sekretariat og
revisjonsordninga

Plan for verksemda (verksemdplan)

Overordna analyse som grunnlag for forvaltningsrevisjon og andre kontroller

Overordna analyse som grunnlag for eigarskaps- og selskapskontrollar

Elles har kontrollutvalet også til oppfølging ei rekke tidlegare forvaltningsrevisjonsprosjekt, statlege
tilsynsrapportar og rapportar frå selskapsgjennomgangar. Kontrollsjefen arbeider med oppfølging av
disse prosjekta:
Forvaltningsrevisjonsprosjekt
o FR 2-16 Drift og vedlikehald av skolebygg
o FR 3-17 Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs
o FR 1/18 Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
o FR 3/18 Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar
Selskapsgjennomgangar
o SK 2-18 Selskapsgjennomgang av Astero AS
Andre undersøkingar
o T 1-18 GDPR – fylkeskommunen sin tilpassing til nytt personvernreglement
o T 3-18 Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av transaksjoner med nærståande
i skolesektoren og ressurssentra
Status i oppfølginga vil bli rapportert til kontrollutvalet i mai 2020 for endeleg behandling i fylkestinget
i juni 2020.

3. Kompetanseutvikling
Kontrollsjefen har hittil i år deltatt på følgjande kurs/seminar:
-

Kursprogram: «Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon» ved
Handelshøyskolen BI. (7.-10. januar 2020)

4. Deltaking i andre fora
Arbeidsgruppe i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)
Kontrollsjefen er invitert inn i arbeidsgruppe i FKT. Mandatet er å utarbeide ein rettleiar for
kontrollutvala sin uttale til årsrekneskapet. Rettleiaren skal vere ferdigstilt ved utgangen av 2020.
Arbeidet er såvidt starta opp, og det har førebels vore eit arbeidsmøte.

5. Utvikling av kontroll- og tilsynsmetodikk
Kontrollsjefen arbeider med å etablere ein kontrollmetodikk for Møre og Romsdal fylkeskommune.
Denne er nær ferdigstilling. Arbeidet vil bli presentert i løpet av 2020.

