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Justert prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt
FR 3-2019: Heilskapleg risiko- og verksemdstyring
Bakgrunn
Basert på fylkestinget sitt vedtak i møte 10. desember 2018 (i sak T-56/18),
vedtok kontrollutvalet (i møte 23. januar 2019, sak KO-6/19) å gjennomføre ei
undersøking (som forvaltningsrevisjon) knytt til «Heilskapleg risiko- og
verksemdstyring».
Med grunnlag i dette behandla kontrollutvalet prosjektplan utarbeida av revisor, og
gjorde følgjande vedtak i sitt møte 28. august 2019:
Samrøystes vedtak i Kontrollutvalet - 28.08.2019 (Sak KO-47/19)
Kontrollutvalet sluttar seg til den framlagde prosjektplana for prosjektet ”Heilskapleg
risiko- og verksemdstyring», og ber kontrollsjefen bestille prosjektet.

I kontrollutvalet sitt siste møte 28. januar 2020, blei det i referatsak RS-1/20
Oppfølgingsliste – kontrollsjef, drøfta om prosjektet burde utsettast og/eller
justerast, ettersom verksemdstyring er eit element og del i eit av underprosjekta i
administrasjonen sitt omstillingsprosjekt - Omstilling 2020.
Kontrollutvalet sin oppfatning var at forvaltningsrevisjonsprosjektet likevel burde
gjennomførast.
Med bakgrunn i drøftingane har revisor utarbeidd ein justert prosjektplan
(marginale endringar). Denne ligg vedlagt:
-

Vedlegg 1: Justert prosjektplan

Vurdering
Etter kontrollsjefen sin oppfatning avvik fokus i forvaltningsrevisjonsprosjektet frå
hovudfokus i administrasjonen sitt arbeidet som gjeld verksemdstyring i
omstillingsprosjektet – Omstilling 2020. Når det gjeld revisjonskriteria er disse
vurdert av revisor. Sjå vedlagte prosjektplan for nærare innhald og omtale av
problemstillingane.

Side 2

Kontrollsjefen har bedt oppdragsansvarleg revisor kort orientere nærare om
prosjektet og innhaldet.
Kontrollsjefen tilrår at kontrollutvalet sluttar seg til prosjektplana slik den no ligg
føre.
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalet sluttar seg til den framlagde prosjektskissa for prosjektet
”Heilskapleg risiko- og verksemdstyring», og ber kontrollsjefen gjennomføre
prosjektet hos Møre og Romsdal Revisjon SA i samsvar med vedlagte
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
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