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Statusmelding - Oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar, statlege tilsyn og andre undersøkingar
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


2.

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




3.




Det Interkommunale Brannvernet (DiB) – tilsyn på fylkeskommunale
vegtunellar
Fiskeridirektoratet – tilsyn ved Ålesund vgs
Mattilsynet – tilsyn ved Ålesund vgs

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




5.

SK 2-18 Selskapsgjennomgang av Astero AS
SK 3-17 Selskapskontroll av Vigo IKS
Selskapsgjennomgang av Vegamot AS – Oppfølging av bompengeavtalen

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


4.

FR 3/18 Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar
FR 2/19 Kontraktsoppfølging ferjekontraktar

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

Fylkestinget ser positivt på at kontrollutvalet set i verk avgrensa
tilleggsundersøkingar i tråd med saksframlegget, for følgjande prosjekt:

Side 2






Overtid i skolesektoren
Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
Informasjonstryggleik og fylkeskommunen sin tilpassing til nytt
personvernreglement
Transaksjonar med nærståande i skolesektoren

Bakgrunn
Kontrollutvalet rapporterer årleg i eiga melding til fylkestinget om status på korleis
administrasjonen har iverksett og implementert anbefalte tiltak på grunnlag av
gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter samt selskaps- og
eigarskapskontrollar.
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, selskaps-/eigarskapskontrollar og
andre undersøkingar, 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.
Statusmeldinga omfattar følgjande element:
1. Forvaltningsrevisjonar til
oppfølging og observasjon

Gjeld forvaltningsrevisjonsrapportar
som er behandla i fylkestinget

2. Eigarskaps- og
selskapskontrollar til oppfølging
og observasjon

Gjeld tidlegare eigarskaps-,
selskapskontrollar 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 3

Vurdering
 Prosjekt til oppfølging:
Ved behandlinga av statusmeldinga i fylkestinget sitt juni ting i 2019, fatta
fylkestinget vedtak om oppfølging av disse prosjekta:
1.

Forvaltningsrevisjonar
til oppfølging og
observasjon







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

2.

Eigarskaps- og
selskapskontrollar til
oppfølging og
observasjon




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

3.

Statlege
tilsynsrapportar til
oppfølging og
observasjon



NOKUT sitt tilsyn ved Fagskolen i Ålesund

4.

Andre undersøkingar



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



Kontrollsjefen har bedt revisor - Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR) om å gjere ei
vurdering gjennom ei undersøking, av om fylkesadministrasjonen har implementert
tilrådingane frå kontrollrapportane og om dei etterlev disse. Vidare er revisor bedt
om å gi ei anbefaling om prosjekta kan lukkas eller om dei bør stå til vidare
oppfølging/observasjon.
På grunnlag av revisor sin undersøkingar, kontrollsjefen sin dialog med revisor og
med respektive fag- og stabsavdelingar, har kontrollsjefen utarbeida ei
statusmelding. Oversikt over prosjekta under oppfølging og vurderingar av status,
kjem soleis fram i vedlagte statusmelding.
-

Vedlegg 1: Statusmelding

Grunnlaget for statusmeldinga er revisor sin oppfølging. Deira vurderingar og
anbefaling kjem fram i vedlagte rapportar:
-

Vedlegg 2: FR 2/16 Drift og vedlikehold skolebygg
Vedlegg 3: FR 3/17 Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs.
Vedlegg 4: FR 1/18 Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
Vedlegg 5: FR 3/18 Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar
Vedlegg 6: FR 1/19 Oppfølging av musea
Vedlegg 7: T 1/18 GDPR – Fylkeskommunen sin tilpassing til nytt
personvernreglement
Vedlegg 8: T 3/18 Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av
transaksjoner med nærståande i skolesektoren

Side 4

På grunnlag av vurderingar i statusmeldinga, er kontrollsjefen ut i frå eit fagleg
perspektiv, av den formeining at følgjande prosjekt bør stå til vidare
oppfølging/observasjon:
1.

Forvaltningsrevisjonar til
oppfølging og observasjon




FR 3/18 Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar
FR 2/19 Kontraktsoppfølging ferjekontraktar

2.

Eigarskaps- og
selskapskontrollar til
oppfølging og observasjon





SK 2-18 Selskapsgjennomgang av Astero AS
SK 3-17 Selskapskontroll av Vigo IKS
Selskapsgjennomgang av Vegamot AS – Oppfølging av
bompengeavtalen

3.

Statlege tilsynsrapportar
til oppfølging og
observasjon



Det Interkommunale Brannvernet (DiB) – tilsyn på
fylkeskommunale vegtunellar
Fiskeridirektoratet – tilsyn ved Ålesund vgs
Mattilsynet – tilsyn ved Ålesund vgs

Andre undersøkingar



4.






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

 Kontrollsjefen sine kommentarar til spesifikke prosjekt:
Kontrollsjefen ønsker å trekke fram nokre prosjekt for nærare kommentarar. Det
gjeld følgjande prosjekt:
Fylkesveg – drift og vedlikehald
Dette prosjektet stod til oppfølging, men er anbefalt lukka.
Kontrollsjefen meiner likevel at fylkeskommunen har forbetringspotensial kva gjeld
styring og oppfølging med forvaltninga av vegnettet. Vidare meiner kontrollsjefen
at fylkeskommunen ikkje i tilstrekkeleg grad sikrar seg god nok styringsinformasjon
til å komme i styringsposisjon. Sistnemnte er svært viktige i høve økonomiske
styring av drift/vedlikehald. Dette peika også forvaltningsrevisjonsprosjektet som
blei gjennomført i 2017 på.
Av denne grunn har kontrollutvalet allereie vedtatt satt i verk ei særskilt
undersøking, for å sette trykk på gjennomføring av tiltaka og bidra til forbetring.
Undersøkinga vil skje med ekstern bistand.
Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs.
Dette prosjektet er anbefalt lukka. Kontrollsjefen registrerer likevel at overtida i
skolesektoren er svært høg. Kontrollsjefen merkar seg mellom anna følgjande
vurdering frå revisor (i vedlegg 3)
Via observasjon og samtaler ser vi at området ivaretas via systemer, rutiner og rundskriv,
kontakt mellom partene, møter og rapporteringer, der økonomiske oversikter viser utfordringer
med utviklingen av overtid ved enkelte skoler og for enkelte lærere. Vi har observert til dels
svært store utbetalinger av overtid til enkeltlærere, som i særtilfelle kan beløpe seg opp mot
1,5 mill kroner over en 5-årsperiode. Dette er et usedvanlig høyt beløp, og bør være
gjenstand for nærmere undersøkelser (Min utheving).
Vi har ikke fått noen oversikt om skolene bruker lærere med livsfasetiltak til overtid. Dette er
et forhold som kan følges opp ved en senere anledning (Min utheving).

Side 5

Etter kontrollsjefen sitt syn er det indikasjonar på at kontrollutvalet bør gjere ei
avgrensa undersøking knytt til overtid og grunnlag for denne, samt praktisering av
uttak av livsfasetiltak.
Kontrollsjefen meiner undersøkinga bør skje med ekstern bistand.
Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
Dette prosjektet er anbefalt lukka. For fylkeskommunen er det sentralt å bidra til
eit seriøst arbeidsliv. Kontrollsjefen merkar seg derfor følgjande vurdering frå
revisor, som meiner det bør utførast kontrollar av løns- og arbeidsvilkår ute på
byggeplass (i vedlegg 4)
Vi mener at de forholdene som var til observasjon i dette prosjektet er ivaretatt og svart ut
både på området bygg- og anleggskontrakt og renholdkontrakter.
På bakgrunn av mottatt informasjon og via observasjon mener vi å ha godt grunnlag for å
avslutte oppfølgingen av dette prosjektet. Det kan imidlertid gjennomføres stikkprøver av
lønns- og arbeidsvilkår ved oppmøte hos leverandør på et senere tidspunkt.

Etter kontrollsjefen sitt syn bør kontrollutvalet bidra til at fylkeskommunen føl opp
seriøsitetsbestemmingane ved å gjennomføre ei avgrensa undersøking ute på
byggeplass. Her vil også kontroll i samband med ombygging av ferjekaiene også
vere særleg aktuelle.
Kontrollsjefen meiner undersøkinga bør skje med ekstern bistand.
GDPR – fylkeskommunen sin tilpassing til nytt personvernreglement
Dette prosjektet er anbefalt å stå til vidare oppfølging og observasjon.
Fylkeskommunen har ikkje fullført tilpassinga, og har utfordringar med å utarbeide
er fullstendig oversikt over behandlingsaktivitetar med risikovurderingar.
For å sette trykk på fullføringa meiner kontrollsjefen det bør gjennomførast ei
avgrensa undersøking med fokus på både tilpassinga til personvernreglementet og
informasjonstryggleiken i fylkeskommunen.
Kontrollsjefen meiner undersøkinga bør skje med ekstern bistand.

Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av transaksjonar med
nærståande i skolesektoren
Dette prosjektet er anbefalt å stå til vidare oppfølging og observasjon.
Fylkeskommunen har nylig fått på plass retningslinjer og rutinar.
Dette er eit særleg viktig område, og funna som blei gjort i den opphavelege
undersøkinga var alvorlege. For å sette trykk på etterlevinga, meiner kontrollsjefen
det bør gjennomførast ei avgrensa undersøking med skolebesøk med fokus på både
- Sal av elevarbeid
- Innleige av lærarar
- Andre kjøp/sal til lærarar og andre nærståande
Kontrollsjefen meiner undersøkinga bør skje med ekstern bistand.

Side 6

På grunnlag av kommentarane til dei spesifikke prosjekta over, er kontrollsjefen av
den oppfatning at kontrollutvalet bør hente inn ekstern bistand til å gjennomføre
avgrensa undersøkingar knytt til følgjande prosjekt:
Overtid i skolesektoren




Overtid, grunnlag for overtid
Praktisering av uttak av livsfasetiltak

Svart økonomi,
arbeidslivskriminalitet og
sosial dumping



Kontroll av leverandørar og underleverandørar på
byggeplass, med fokus på løns- og arbeidsvilkår
Særleg aktuelt er besøk på ferjekaier, i samband med
ombygging av disse

Informasjonstryggleik og
fylkeskommunen sin tilpassing
til nytt personvernreglement



Etterleving av personvernreglement og
informasjonstryggleiken

Transaksjonar med
nærståande i skolesektoren



Etterleving av nye retningslinjer og rutinar



 Oppsummering:
Kontrollsjefen er opptatt av at kontrollprosjekta bidrar til læring og forbetring i
organisasjonen. Gjennomføring av avgrensa undersøkingar vil kunne bidra til større
grad av implementering og etterleving av anbefalte tiltak.

Tor Harald Hustad
kontrollsjef

Vedlegg
1 Statusmelding
2 FR 2/16 Drift og vedlikehald skolebygg
3 FR 3/17 Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs
4 FR 1/18 Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
5 FR 3/18 Kvalitet i lærebedrifter og oppfølging av lærlingar
6 FR 1/19 Oppfølging av musea
7 T 1/18 GDPR - Fylkeskommunen sin tilpassing til nytt personvernreglement
8 T 3/18 Undersøking av system for styring, kontroll og oppfølging av
transaksjonar med nærståande i skolesektoren

