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Statusmelding - Oppfølging av forvaltningsrevisjonar, statlege
tilsyn og andre kontrollar
Bakgrunn
Kontrollutvalet rapporterer årleg i eiga melding til fylkestinget om status på korleis
administrasjonen har i verksett og implementert anbefalte tiltak på grunnlag av
gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter samt selskaps- og
eigarskapskontroller.
Same melding omfattar også rapportering om i kva grad pålegg frå statlege
tilsynsrapportar er tilstrekkeleg handsama i administrasjonen og soleis lukka av den
aktuelle tilsynsmyndigheta.
Eit sentralt element ved forvaltningsrevisjon og selskaps-/eigarskapskontroller er å
bidra til opplæring og forbetring i forvaltninga. Det er difor ei viktig oppgåve for
kontrollutvalet å sjå til at tilrådingane frå rapportane vert teke omsyn til og på kva
måte.
For ytterlegare å forsterke elementet om å bidra med læring og forbetring i
administrasjonen, gjennomfører kontrollutvalet i tillegg eigne kontroll- og
tilsynsaktivitetar utover forvaltningsrevisjonar og selskapskontroller. Dette skjer i
form av mindre undersøkingar på avgrensa området. Disse generelle
tilsynsaktivitetane utføres i samsvar med eiga vedteken handlingsplan, vedtatt i
kontrollutvalet i sak KO-2/17 i møte 25. januar 2017. I vedlagte statusmelding blir
også status på disse undersøkingane omtalt.
Statusmeldinga omfattar følgjande element:
1.

Forvaltningsrevisjonar til oppfølging og
observasjon

Gjeld forvaltningsrevisjonsrapportar som er
behandla i fylkestinget

2.

Eigarskaps- og selskapskontroller til
oppfølging og observasjon

Gjeld tidlegare eigarskaps-, selskapskontroller
samt selskapsgjennomgangar som er behandla i
fylkestinget

3.

Statlege tilsynsrapportar til oppfølging
og observasjon

Gjeld orientering om statlege tilsyn av
fylkeskommunen si verksemd

4.

Andre undersøkingar

Gjeld orientering om undersøkingar og andre
kontrollar kontrollutvalet har føretatt.

Side 2

Vurdering
Prosjekt til oppfølging:
Kontrollsjef har utarbeidd statusmeldinga på grunnlag av eigne undersøkingar,
samt dialog med respektive fag- og stabsavdelingar, derunder vurdering av
innhenta dokumentasjon på gjennomførte tiltak. I tillegg er henta inn
fylkesrådmannen sine skriftlege vurderingar av korleis skisserte tiltak i
tiltaksplanane er gjennomført.
Oversikt over prosjekta under oppfølging og kontrollsjefens vurderingar kjem fram i
vedlagte statusmelding, i tillegg til at nokre av prosjekta er særskilt omtala
nedanfor. Det er henta inn skriftlige vurderingar frå fylkesrådmannen på
implementeringa av tiltaksplanane. Fylkesrådmannen sine tilsvar til det einskilde
prosjekt er lagt ved.
-

Vedlegg 1: Statusmelding

Kontrollsjefen sine kommentarar til spesifikke prosjekt:
Kontrollsjefen ønsker å trekke fram nokre prosjekt for nærare kommentarar. Det
gjeld følgjande prosjekt:


Fylkesveg – drift og vedlikehald
Kontrollsjefen registrerer at administrasjonen har arbeid godt med fleire av
tilrådingane. Likevel meiner kontrollsjefen at fleire av tiltaka som skulle
lukka tilrådingane, ikkje er fullstendig svara ut. Kontrollsjefen meiner
fylkeskommunen har stort forbetringspotensial kva gjeld styring og
oppfølging med forvaltninga av vegnettet som SVV utfører på
fylkeskommunen sine vegne. Vidare meiner kontrollsjefen at
fylkeskommunen ikkje i tilstrekkelig grad sikrar seg god nok
styringsinformasjon til å komme i styringsposisjon. Sistnemnte er svært
viktige i høve økonomiske styring av drift/vedlikehald. Dette punktet gjeld
uavhengig av om vegforvaltninga er outsourca som i dag (utføres av SVV)
eller om forvaltninga skjer internt. Styringsinformasjon må uansett hentes
inn. Av den grunn meiner kontrollsjefen at prosjektet bør stå til observasjon
og tett oppfølging, for å sikre at tilrådingane blir fullført.



Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs.
Kontrollsjefen ser at tiltak er satt i verk frå administrasjonen sin side på ein
god måte. Kontrollsjefen sin oppfatning er likevel at styring og planlegging
av lærarårsverk samt oppfølging av overtid, er svært sentralt og kan ha stor
økonomisk betydning for fylkeskommunen. Kontrollsjefen meiner derfor at
prosjektet bør stå til observasjon og tett oppfølging ytterlegare eit år. Det
for å sikre gevinstrealisering av prosjektet for fylkeskommunen.



Nordøyvegen – organisering, styring, kontroll og rapportering
Kontrollsjefen ser at tilrådingane i utgangspunktet er svara ut. Kontrollsjefen
er svært opptatt av at fylkeskommunen må stille seg i en posisjon, slik at
ein unngår kostnadsoverskridingar i byggeprosjektet. Kontrollsjefen vil
uttrykke bekymring over både organisering og ikkje minst
rapporteringsregimet slik det førebels er lagt opp. Kontrollsjefen vil derfor
legge opp til å gjøre andre undersøkingar av rapporteringa og
usikkerheitsstyringa i investeringsprosjektet. Kontrollsjefen meiner derfor at
sjølve oppfølginga av forvaltningsrevisjonsprosjektet kan avsluttast, under
føresetnad av at andre kontrollar kan bli utført.

Side 3



Norsk digital læringsarena (NDLA)
Når det gjeld oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet som er
gjennomført i NDLA, meiner kontrollsjefen at fylkesrådmannen fortsatt ikkje
har svara ut spørsmålet om å evaluere NDLA samarbeidet på generell basis
og av om selskapsforma er hensiktsmessig.
Med grunnlag i dei alvorlege forhold som blei avdekka i NDLA i den utførte
forvaltningsrevisjonen, er det gode grunner for fylkeskommunen å analysere
og evaluere samarbeidet. I det ligg både å vurdere omfanget av bruken av
digitale læremidlar (hos NDLA) ved fylket sine skolar (av lærarar og elevar),
vurdere økonomiske forhold (korleis har utgifter til skolemateriell/-bøker
utvikla seg i høve utgifter for deltakinga i NDLA og korleis har dei samla
utgiftene utvikla seg), samt i tillegg vurdere selskapsforma (i lys av dei
forholda som blei avdekka i revisjonen, og om selskapsforma er
hensiktsmessig i høve styring og kontroll).
Fylkesrådmannen har gitt signal til kontrollsjefen om at evalueringa truleg
blir ferdigstilt hausten 2019. Kontrollsjefen meiner derfor at prosjektet
fortsatt bør stå til observasjon og oppfølging.



Tilskot til andre sine investeringar – system og rutinar for oppfølging av
avtalar med kulturinstitusjonar
Dette tilsynet avdekka at det samla sett er utbetala 13,6 mill. kroner meir til
kulturinstitusjonar frå fylkeskommunen enn kva fylkestinget forutsatte
gjennom sine vedtak. Meirutbetalinga skuldast svakheiter i system for
oppfølging og kontroll med investeringstilskot til kulturinstitusjoner. Det er
no inngått avtalar med institusjonane for avrekning, og rutinar synes å vere
forbetra. Kontrollsjefen meiner derfor at tilsynet kan avsluttast.
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Oppsummering:
På grunnlag av vurderingar i statusmeldinga er kontrollsjefen ut i frå eit fagleg
perspektiv av den formeining at følgjande konklusjon kan trekkast:
Når det gjeld oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonsrapportar er det
kontrollsjefen sin vurdering at følgjande prosjekt bør stå til observasjon for vidare
oppfølging. Øvrege prosjekt kan avsluttast. For kontrollsjefen sine vurderingar blir
det vist til nærare omtale i vedlagte statusmelding (vedlegg 1 – punkt 1)
-

FR
FR
FR
FR
FR

2-16
1-17
3-17
1/18
3/18

Drift og vedlikehald av skolebygg
Fylkesveg – drift og vedlikehald
Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs
Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar

Når det gjeld oppfølging av tidlegare eigarskaps- og selskapskontroller er det
kontrollsjefen sin vurdering at følgjande prosjekt bør stå til observasjon for vidare
oppfølging. Øvrege prosjekt kan avsluttast. For kontrollsjefen sine vurderingar blir
det vist til nærare omtale i vedlagte statusmelding (vedlegg 1 – punkt 2)
-

SK 2-18 Selskapsgjennomgang av Astero AS
SK 3-17 Selskapskontroll av Vigo IKS

Når det gjeld oppfølging av statlege tilsynsrapportar er det kontrollsjefen sin
vurdering at følgjande prosjekt bør stå til observasjon for vidare oppfølging. Øvrege
prosjekt kan avsluttast. For kontrollsjefen sine vurderingar blir det vist til nærare
omtale i vedlagte statusmelding (vedlegg 1 - punkt 3)
-

NOKUT – Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund

Når det gjeld oppfølging av andre undersøkingar, er kontrollsjefen sin vurdering
at følgjande undersøkingar bør stå til observasjon for vidare oppfølging. Øvrege
prosjekt kan avsluttast. Det blir vist til nærare omtale i vedlagte statusmelding
(Vedlegg 1 – punkt 4)
-

T 1-18 GDPR – fylkeskommunen sin tilpassing til nytt personvernreglement
T 3-18 Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av transaksjoner med nærståande i
skolesektoren og ressurssentra

Statusmeldinga er elles lagt fram for fylkesrådmannen for kommentar.
Fylkesrådmannen har ingen merknadar til vedlagte statusmelding. Elles kjem
fylkesrådmannen sine vurderingar også fram i vedlegg.
Kontrollsjefen rår med grunnlag i vurderingane over kontrollutvalet til å treffe
følgjande vedtak:
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Forslag til vedtak:
1. Fylkestinget viser til vedlagte statusmelding punkt 1 – forvaltningsrevisjonar til
oppfølging og observasjon - og sluttar seg til at følgjande
forvaltningsrevisjonsprosjekt står til observasjon for vidare oppfølging
o
o
o
o
o

2.

Fylkestinget viser til vedlagte statusmelding punkt 2 – oppfølging av
eigarskaps- og selskapskontroller - og sluttar seg til at følgjande eigarskaps- og
selskapskontroller står til observasjon for vidare oppfølging
o
o

3.

SK 2-18 Selskapsgjennomgang av Astero AS
SK 3-17 Selskapskontroll av Vigo IKS

Fylkestinget viser til vedlagte statusmelding punkt 3 – oppfølging av statlege
tilsynsrapportar og sluttar seg til at følgjande statlege tilsyn står til observasjon
for vidare oppfølging
o

4.

FR 2-16 Drift og vedlikehald av skolebygg
FR 1-17 Fylkesveg – drift og vedlikehald
FR 3-17 Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs
FR 1/18 Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
FR 3/18 Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar

NOKUT – Tilsyn ved Fagskolen i Ålesund

Fylkestinget viser til vedlagte statusmelding punkt 4 – andre undersøkingar og
sluttar seg til at følgjande undersøkingar står til observasjon for vidare
oppfølging
o
o

T 1-18 GDPR – fylkeskommunen sin tilpassing til nytt personvernreglement
T 3-18 Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av transaksjoner med nærståande i
skolesektoren og ressurssentra

Tor Harald Hustad
kontrollsjef

Vedlegg
1
Statusmelding
2
Fylkesrådmannen
3
Fylkesrådmannen
4
Fylkesrådmannen
5
Fylkesrådmannen
elevar
6
Fylkesrådmannen
og rapportering
7
Fylkesrådmannen
8
Fylkesrådmannen
9
Fylkesrådmannen
10 Fylkesrådmannen
11 Fylkesrådmannen

sitt
sitt
sitt
sitt

tilsvar
tilsvar
tilsvar
tilsvar

-

Fylkesveg
Den kulturelle skolesekken
Ressurstyring av lærarar og bruken av overtid
Opplæringstilbodet til minoritetsspråklege

sitt tilsvar - Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll
sitt
sitt
sitt
sitt
sitt

tilsvar
tilsvar
tilsvar
tilsvar
tilsvar

-

NDLA
Eigarskapskontroll 2016
Eigarskapskontroll 2017
Tilskot investeringar kultur - brev av 21.03.18
Tilskot investeringar -brev av 15.05.19

