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Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 2/2019
Kontraktsoppfølging av ferjekontraktar
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 «Kontraktsoppfølging på
samferdselsområdet innan kollektivtrafikk og ferjer».
I den overordna analysen som grunnlag for val av temaet som
forvaltningsrevisjonsprosjekt, kom tilnærming til prosjektet og moglege
nøkkelpunkt til uttrykk på følgjande vis:






I kva grad er det etablert system og rutinar for kartlegging av kontraktsrisiko i
kontraktsportefølja
På kva måte er kontraktsoppfølging organisert og er organiseringa hensiktsmessig
I kva grad er det etablert forsvarleg system og rutinar for vurdering og oppfølging av
kontraktsrisiko
System og rutinar, kriteriar i høve anbodsprosess
Er fylkeskommunen organisert hensiktsmessig i høve kontraktsadministrasjon

Vurdering
Hovudføremål og problemstillingar:
Føremål og innretninga av forvaltningsprosjektet i form av den utforma
problemstillinga, samt tidspunkt for tenkt gjennomføring av prosjektet, er utarbeidd
i samråd med revisor og i dialog med administrasjonen, og er godt forankra.
Etter drøftingar er prosjektet avgrensa til ferjekontrakter. Det overordna målet med
undersøkinga er soleis å undersøke kontraktsoppfølginga og kontraktsrisikoen på
samferdselsområdet innan ferjedrift. Revisor har på grunnlag av dette utarbeidd
utkast til prosjektplan. Denne ligg vedlagt:
-
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Side 2

Problemstillinga er av revisor operasjonaliserte på følgjande måte:
Hvordan ivaretar fylkeskommunen kontraktsrisiko på fergedrift?





På hvilken måte er kontraktsoppfølgingen organisert og er
organiseringen hensiktsmessig og forsvarlig?
I hvilken grad er det etablert system og rutiner for kartlegging av
kontraktrisiko i kontraksporteføljen?
o Er det etablert interne kontroller for å avdekke dem?
I hvilken grad er det etablert forsvarlig system og rutiner for
vurdering og oppfølging av kontraktsrisiko?

Inkludert i de tre foreslåtte underproblemstillingene vil revisor også utarbeide ein
beskrivende del om avviksrapportering, og hvordan dette rapporteres videre
administrativt og politisk.
Når det gjeld revisjonskriteria er disse vurdert av revisor.
Levering:
I samsvar med framdrifts- og leveringsplan skal endeleg prosjektrapport
behandlast i kontrollutvalet 2. oktober 2019 og bli lagt fram til behandling i
fylkestinget sitt møte 14. oktober 2019. Endeleg rapport må derfor leverast til
kontrollsjef 20. september.
Tidsomfang:
Antatt tidsbruk er i størrelsesorden ca 300 timar.
Oppsummering:
Føremål og innretninga av forvaltningsprosjektet i form av den utforma
problemstillinga, samt tidspunkt for tenkt gjennomføring av prosjektet, er no godt
forankra i administrasjonen.
Kontrollsjefen tilrår derfor kontrollutvalet å slutte seg til prosjektplana slik den ligg
føre.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalet sluttar seg til den framlagde prosjektplana for prosjektet
”Kontraktsoppfølging av ferjekontraktar», og ber kontrollsjefen bestille prosjektet.
Tor Harald Hustad
kontrollsjef
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