■ notat
Frå:

Til:

Kontrollsjef,
Tor Harald Hustad

Kontrollutvalet,

Dato:

Ref:

01.02.2020

10455/2020,

Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer
1. Planarbeid
Kontrollutvalet skal utarbeide planer for sitt arbeid. Vedlagt ligg oversikt over reglement og
plandokument som skal utarbeidast framover, med antatt tidspunkt for behandling.
-

Vedlegg 1: Overordna planarbeid

2. Oppfølging av prosjekt
I tråd med forskrift om kontrollutval og revisjon, har kontrollutvalet ansvar å sjå til korleis fylkestinget
sine vedtak om kontrollprosjekt blir fulgt opp av administrasjonen. Kontrollutvalet skal rapportere til
fylkestinget om vedtaka blir følt opp.
Kontrollutvalet fremmer derfor årleg ei statusmelding til fylkestinget (til juni-tinget), om status kva
gjeld administrasjonen sin implementering av fylkestinget sine vedtak knyt til kontroll- og
tilsynsrapportar som tidlegare er behandla, og ikkje er avslutta.
Ein ny statusmelding skal fremmast til fylkestinget i juni- møtet 2020. I vedlegg er det utarbeidd ei
oversikt over tidlegare kontroll- og tilsynsprosjekt som er til oppfølging.
Som kommunisert i kontrollutvalet sitt møte 28. januar 2020, har kontrollsjefen bedt Møre og
Romsdal Revisjon SA (MRR) om å følgje opp disse prosjekta, og rapportere status til kontrollutvalet
sitt mai-møte d.å
Oversikta over prosjekt til oppfølging ligg vedlagt.
-

Vedlegg 2: Tidlegare kontrollprosjekt til oppfølging
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3. Prosjekt under arbeid
Kontrollsekretariatet har ei rekkje prosjekt under arbeid (prosjektportefølje).
Kontrollutvalet vil utover året derfor få framlagt ei rekke kontrollprosjekt til behandling. I all hovudsak
er dette prosjekt som var i arbeid/førebuing når kontrollutvalet blei konstituert i oktober 2019.
I vedlagte oversikt er det utarbeidd oversikt over desse prosjekta, med antatt tidspunkt for
behandling i kontrollutvalet.
-

Vedlegg 3: Prosjekt i arbeid

4. Prosjekt under planlegging
Kontrollutvalet i førre valperiode har over tid hatt 3 prosjekt under førebuing for kontroll og
oppfølging. Desse prosjekta vil bli gjennomført i løpet av året. Sjå oversikt i vedlegg.
-

Vedlegg 4: Prosjekt under planlegging

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



7.-10. januar 2020 - Kursprogram: «Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon»
ved Handelshøyskolen BI.– Samling 3 av 5
21.-22. januar 2020 - Folkevaldopplæring for kontrollutval på Solstrand. Samling for
kontrollutvala i Rogaland f.k, Vestland f.k og Møre og Romsdal f.k

6. 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.

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

Vedlegg
1 Overordna planarbeid
2 Tidlegare kontrollprosjekt til oppfølging
3 Prosjekt i arbeid
4 Prosjekt under planlegging

