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Oppfølgingsliste - kontrolldirektør orienterer
1. Arbeid med verksemdplan
Verksemdplan - Plan for kontrollverksemda for 2021- 2024 vil bli lagt fram for behandling til
fylkestinget i april 2021. Eit utkast til plana vil bli lagt fram til drøfting i kontrollutvalet i dette møte,
med påfølgande sluttbehandling i kontrollutvalet sitt mars-møte.
Når det gjeld «Plan for forvaltningsrevisjonar og undersøkingar», vil denne plana bli lagt fram for
behandling til fylkestinget i april 2021.
Risiko- og vesentligheitsanalysa (ROV) som er grunnlaget for «Plan for forvaltningsrevisjonar,
og undersøkingar m.m», vil bli lagt fram for drøfting i kontrollutvalet sitt møte 19. mars d.å
med påfølgande sluttbehandling i kontrollutvalet sitt ekstramøte 7. april d.å
Når det gjeld «Plan for eigarskapskontrollar og forvaltningsrevisjonar i selskap (selskapskontroll)», vil
denne plana bli lagt fram for behandling til fylkestinget i juni 2021 (alternativt oktober).
Risiko- og vesentligheitsanalysa (ROV) som er grunnlaget for «Plan for eigarskapskontrollar og
forvaltningsrevisjon i selskap», vil bli lagt fram for drøfting i kontrollutvalet sitt møte 19. mars
d.å (alternativt 3. juni-møtet) med påfølgande sluttbehandling i kontrollutvalet sitt møte i
3. juni (alternativt i møtet 25. august)
Kontrolldirektøren vil orientere nærare om arbeidet 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.
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3. Kompetanseutvikling
Sidan sist møte har ikkje kontrolldirektøren deltatt på nokon kompetanseutviklingsaktivitetar.
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. januar 2020.
Der deltok nærare 50 deltakarar (kontrollsekretariat og kontrollutval). På FKT sin
sekretariatskonferanse 16.-17. mars 2021 vil rettleiaren bli presentert.
5. Dialogmøter
Det er gjennomført 2 dialogmøter sidan kontrollutvalet sitt møte i januar.
Leiar av kontrollutvalet og kontrolldirektøren hadde 5. februar 2021 møte med Møre og Romsdal
Revisjon SA (MRR). MRR var representert ved styreleiar, dagleg leiar og oppdragsansvarleg revisor.
Møtet var MRR sitt initiativ.
Agenda var oppgitt å vere:
 Kommunikasjon mellom MRR og Kontrollutvalget

Økonomiske forhold

Oppdragsmengde på forvaltningsrevisjon - forventningsavklaring

Eventuelt
Vidare hadde leiar av kontrollutvalet og kontrolldirektør møte med fylkesordførar 11. februar 2021.
Agenda var eigarmøte i Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR) 12. februar d.å. i høve ein pågåande
strategiprosess i MRR.
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