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Statusorientering - undersøking av «Budsjett- og
økonomistyringa i fylkeskommunen»
Bakgrunn
Fylkestinget vedtok i desember –tinget 2017 i sak T-60/17, «Plan for
forvaltningsrevisjon for 2018». I denne planen inngikk prosjektet «Budsjett- og
økonomistyring» som eit av fleire forvaltningsrevisjonsprosjekt til gjennomføring i
2018. Prosjektet «Budsjett- og økonomistyring» har vore utsett, og blei først starta
opp hausten 2019.
Hovudinnrettinga i prosjektet går fram av Plan for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalet har i etterkant, og særleg i sitt møte 29. august 2018, sak
KO-43/18, drøfta innhald og fokusområde i prosjektet, samt at prosjektet skulle bli
gjennomført som ei undersøking i staden for forvaltningsrevisjon. Tanken er at
dette er ei før-analyse til ei eventuell avgrensa forvaltningsrevisjon på eit seinare
tidspunkt.
I tilbodsførespurnaden som blei sendt ut til aktuelle tilbydarar, blei følgjande omtale
av ønska fokusområde i prosjektet tatt inn:
Møre og Romsdal fylkeskommune sin økonomiske situasjon er svært utfordrende.
Gode prosesser knytt til budsjett- og økonomistyringen vil derfor være kritisk
framover. Hensikten med prosjektet er som nevnt over å få kartlagt og vurdert
sentrale prosesser i fylkeskommunen sin budsjett- og økonomistyring, derunder få
en vurdering av kvaliteten i disse, samt få klare og tydelige forbedringspunkt.
Med bakgrunn i ovennevnte innretning ønsker kontrollutvalget i Møre og Romsdal
fylkeskommune tilbud fra aktuelle leverandører for kartlegging og vurdering av
fylkeskommunen sin budsjett- og økonomistyring.
Problemstillingene er kort skissert nedenfor.

Side 2

Med grunnlag i hensikten med prosjektet som er skissert over, skal følgende
problemstillinger bli svart ut:
1.

Budsjettprosess

-

Er fylkeskommunen sine målsettinger i budsjett- og økonomiplan egnet til å
gi føringer for hvilke prioriteringer som skal gjøres, og er budsjettprosessen
bygget opp slik at den gir politikere et godt grunnlag for å prioritere
ressursene? I dette inngår minst:
o

Kartlegging av gjeldende budsjettprosess for hvordan
budsjettrammer settes, herunder

Kartlegging av hvordan økonomiplanarbeidet og
budsjettarbeidet er organisert, samt hvilke prinsipp som
benyttes i budsjett- og økonomiplanarbeidet, og hvem som
blir involvert

Kartlegging av hvordan risikofaktorer blir hensyntatt og
estimert i økonomiplan/budsjett

Kartlegging av tidligere avlagte økonomiplaner, ved at
økonomiplaner sammenlignes med faktiske regnskapstall for
siste 5 års periode

Kartlegging av planlagt investeringer i økonomiplaner for
siste 5 årene, ved at disse sammenlignes med faktiske
investeringer

Kartlegging av prosedyrer for innsparinger og tiltaksplaner for
effektivisering i budsjett- og økonomiplanarbeidet

o

Vurdering av kvaliteten i gjeldende budsjett- og økonomiplanprosess
for hvordan budsjettrammer settes, herunder

Er det samsvar mellom mål og økonomiske ressurser

Er alle sentrale risikofaktorer med effekt på drifts- og
investeringsregnskapet hensyntatt med realisme i
langtidsplanleggingen (økonomiplan) og budsjett

o

Vurdering av om organiseringen av budsjett- og økonomiplanarbeidet
er hensiktsmessig, herunder

Er roller, ansvar og mynde tydelige og hensiktsmessig

Side 3

2.

Regnskaps- og rapporteringsprosess

-

Er prosessen egnet til å gi, relevant fullstendig og tidsriktig bilde av
økonomien og drift?
Er prosessen for utarbeidelse av prognoser hensiktsmessig og egnet som
grunnlag til å fatte korrektive tiltak? og
Er prosessen for rapporteringen til administrativt og politisk nivå egnet som
styringsverktøy?

-

I dette inngår minst:
o Kartlegging og vurdering av om kvaliteten i gjeldende prosedyrer for
periodisering og estimater (i perioderapportering) er hensiktsmessig
og sikrer relevante og pålitelige regnskapstall gjennom året.
o Kartlegging og vurdering av kvalitet i gjeldende prosedyrer for
løpende oppfølging av regnskaps- og driftsrapportering, samt
prognoser, fra avdelinger og underliggende enheter
o Kartlegging og vurdering av kvalitet i prosess for utarbeidelse av
prognoser
o Kartlegging og vurdering av prosess for analyse og vurdering av
tallgrunnlag med tanke på effektivisering og forbedringer
o Kartlegging og vurdering av kvalitet i rapportering til administrativt
og politisk nivå, derunder om denne er egnet til å fatte korrektive
tiltak og til å nå fastsatte mål.
o Vurdering av om organiseringen av regnskaps- og
rapporteringsprosessen er hensiktsmessig, derunder om roller,
ansvar, mynde og rapporteringslinjer i arbeidet er tydelig og
hensiktsmessig

Vurdering
Problemstillingane som skal svarast ut i prosjektet, er operasjonalisert på følgjande
måte:
1. Tilfredsstiller årsbudsjettet og økonomiplanen krav til innhald og utforming,
og er prosessane for utarbeiding hensiktsmessige og av god kvalitet?
2. Gir årsrapporten og tertialrapportene tilstrekkelig informasjon samanlikna
med krav i årsbudsjettet, og er prosessane for utarbeiding hensiktsmessige
og av god kvalitet?
3. Er rapportering på prosjektmål dekkande og av tilfredsstillande kvalitet?
Elles går prosjektet sitt føremål og nærare omtale av problemstillingane i prosjektet
fram av vedlagte oversikt.
-

Vedlegg 1: Kort om prosjektet – føremål og problemstillingar

Prosjektet har vore i arbeid gjennom hausten 2019. Det er lagt opp til at endeleg
rapport frå undersøkinga skal behandlast i kontrollutvalet sitt mai-møte i år, med
påfølgjande behandling i fylkestinget sitt juni-ting.

Side 4

Som følgje av at kontrollutvalet er nytt og at prosjektet blei vedtatt av det førre
kontrollutvalet, har kontrollsjefen bedt utførande selskap BDO om å gi ei nærare
orientering til kontrollutvalet i møtet om status, vidare framdrift og førebelse
funn/vurderingar i prosjektet.
Dersom det ikkje kjem fram spesielle moment i orienteringa, vil kontrollsjefen rå
kontrollutvalet til å treffe følgjande vedtak:
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalet tar orienteringa om status i undersøking av «Budsjett- og
økonomistyringa i fylkeskommunen», til etterretning.

Tor Harald Hustad
kontrollsjef
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