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Oppfølgingsliste - kontrolldirektør orienterer
1. Arbeid med verksemdplan
Kontrolldirektøren informerte i førre møte 25.11.20 at arbeidet med «Verksemdplan - Plan for
kontrollverksemda» vil bli lagt fram for behandling til fylkestinget i april 2021. Eit utkast til plana vil
bli lagt fram til drøfting i kontrollutvalet sitt møte i februar, med påfølgande sluttbehandling i
kontrollutvalet sitt mars-møte.
Tilsvarande gjeld også «Plan for forvaltningsrevisjonar, eigarskapskontrollar og undersøkingar». I
førre møte 25.11.20 informerte kontrolldirektøren at denne plana vil bli lagt fram for behandling til
fylkestinget i april 2021 (evt juni-tinget). Risiko- og vesentligheitsanalysa (ROV) som er grunnlaget for
Plan for forvaltningsrevisjonar, eigarskapskontrollar m.m, vil bli lagt fram for drøfting i kontrollutvalet
sitt møte i februar (evt i mars), med påfølgande sluttbehandling av Plan for forvaltningsrevisjonar
m.m i kontrollutvalet sitt møte i mars (evt juni).
Kontrolldirektøren vil i møtet gjere greie for det pågåande arbeidet med både «Verksemdplana» og
«Risiko- og vesentligheitsanalysa» i møtet.
2. Prosjekt under arbeid og under planlegging
Kontrollutvalet har ei stor portefølje av prosjekt under planlegging (prosjektportefølje). Nokre av
prosjekta er overheng frå det førre kontrollutvalet, medan fleire av prosjekta er prosjekt som det
noverande fylkestinget har bedt kontrollutvalet utføre.
I vedlagte oversikt er det utarbeidd oversikt over desse prosjekta. Som følgje av Covid-19 har fleire
av prosjekta blitt forseinka og ikkje hatt ønska framdrift. Det blir vist til vedlagte prosjektportefølje.
-

Vedlegg 1: Prosjektportefølje
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3. Kompetanseutvikling
Kontrolldirektøren har hittil i år deltatt på følgjande kurs/seminar:
-

13. januar 2021: «Revisjon av tilskotsforvaltning» ved IIA (Institute of Internal Auditors)

4. Deltaking i andre fora
Arbeidsgruppe i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Kontrolldirektøren deltar i ei arbeidsgruppe i FKT.
Mandatet er å utarbeide ein rettleiar for kontrollutvala sin uttale til årsrekneskapet. Høyringsutkast til
ferdigstilt. Arbeidsgruppa haldt presentasjon av høyringsutkastet i eit høyringsmøte 14.01.20. Der
deltok nærare 50 deltakarar (kontrollsekretariat og kontrollutval). Basert på tilbakemeldingane vil det
bli vurdert justeringar før utkastet blir sendt på høyring.
Vedlagt følger høyringsutkast slik det førebels ligg føre. Kontrolldirektøren i møte ser gjerne eventuelle
tilbakemeldingar til denne.
-

Vedlegg 2: Høyringsutkast – kontrollutvalet sin uttale
Vedlegg 3. Talanalyse som grunnlag for kontrollutvalet sin uttale

5. Dialogmøter
Kontrolldirektøren deltok 14.12.20 i fylkeskommunedirektøren sin toppleiarmøte. Der orienterte
kontrolldirektøren om kontrollutvalet sitt arbeid knytt til oppfølging av gjennomførte
forvaltningsrevisjonar/undersøkingar og om forventningar til fylkeskommunedirektøren sine
tilbakemeldingar (handlings-/tiltaksplanar), for å svare ut fylkestinget sine vedtak.
Vidare gjennomførte leiar av kontrollutvalet og kontrolldirektøren 15.01.20 møte med fylkesordførar
og fylkesvaraordførar. I møtet blei orientert generelt om kontrollutvalet sitt arbeid.
Kontrolldirektøren vil i møtet orientere nærare om innhaldet i disse dialogmøta.
6. Kommunikasjon:
Kontrolldirektøren mottok 18.12.20 brev frå innsendargruppa/prosjektgruppa som i februar 2020
sendte brev til kontrollutvalet om å undersøke nærare spørsmål om fylkeskommunal saksbehandling
og habilitet vedkomande kryssing av Romsdalsfjorden. Det blir vist til vedlagte brev.
-

Vedlegg 4: Brev frå prosjektgruppa
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