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SAK 27/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.APRIL 2017. 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.april 2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll 20.04.2017. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 
 
Dato: 20.04.2017 kl. 09:00 
Sted: Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg 
Arkivsak: 17/00017 
  
Tilstede:  Heidi Ørnlo, leder 

Rune Mathiassen, nestleder 
Øivind Reidar Bakke, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Hanne R. Eikeland, varamedlem 

  
Forfall:  Andreas Muri, medlem 

Elise Andersen, medlem 
  
Andre: Egil Johansen, fylkesrådmann, sak 17/17-18/17. 

Rune Hjertås, økonomisjef, sak 17/17-18/17. 
Tone Stabell, regnskapssjef, sak 17/17- 18/17. 
Jørn Rangnes, ass. direktør, sak 19/17. 
Daniel Maslø-Hansen, rådgiver, sak 19/17. 
Linn Therese Bekken, daglig leder VKR. 
Elisabeth Nilsen, forvaltningsrevisor VKR. 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS. 

  
Møteleder: 
 
 

Heidi Ørnlo 

  
 
Sekretær:                 Orrvar Dalby 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

17/17 17/00017-
25 Godkjenning av protokoll fra møte 02.03.17 2 

18/17 17/00107-1 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 for 
Vestfold fylkeskommune 3 

19/17 17/00011-
14 Redegjørelse om løyvetildeling 5 
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20/17 17/00099-3 Årsmelding til Kontrollutvalget 2016 fra Vestfold 
Kommunerevisjon 6 

21/17 17/00108-2 Revisors attestasjonsuttalelse om rutiner for finans- og 
gjeldsforvaltningen 6 

22/17 16/00197-9 Eierskapskontroll Tannhelsetjenesten 
kompetansesenter Sør IKS 7 

23/17 15/00157-
20 

Status pr 28.03.17 - oppfølging av eierskapskontroll 
Teater Ibsen AS 8 

24/17 17/00095-3 Sluttregnskap Erstatningsbygg Sandefjord vgs.  9 

25/17 16/00146-
10 

Nærmere undersøkelse vedr. transporttjenester til 
Østre Bolæren - anskaffelse for perioden 2015 -2016 10 

26/17 17/00018-6 Eventuelt VFK 20.04.17 10 

    

 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.09.00. 
 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
Leder varslet to saker under eventuelt. 
 
 
 
Saker til behandling 

17/17 Godkjenning av protokoll fra møte 02.03.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 20.04.2017 17/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 02.03.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
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Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 02.03.17 godkjennes. 
 
 
 
 
 
18/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 for Vestfold 
fylkeskommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 20.04.2017 18/17 

 
 
Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Vestfold fylkeskommunes årsregnskap og 
årsrapport for 2016: 
 
Kontrollutvalget har i møte 20.04.17 behandlet Vestfold fylkeskommunes 
årsregnskap og årsrapport for 2016. Grunnlaget for behandlingen har vært det 
avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 22.03.17, fylkesrådmannens 
årsrapport for 2016 og fylkesrådmannens saksframlegg til fylkestinget. 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning for 2016 er avlagt innen gjeldene 
frister. 
 
Revisor har avlagt en ren revisjonsberetning uten forbehold og bemerkninger. 
 
Fylkeskommunens årsregnskap for 2016 viser kr 2.365.084.854 til fordeling drift og 
et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 104.653.303. 
 
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på 294 mill. kr hvorav 67 mill. kr 
er lånefinansiert. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. 
 
Kontrollutvalget har merket seg følgende punkter fra årets regnskap: 

• Vestfold fylkeskommune oppnådde en økning på 7,7% i skatteinngang fra 
2015. Samlet ble det en økning i skatt og rammetilskudd på 51,1 mill. kr 
sammenlignet med vedtatt budsjett. 

• Alle sektorer oppnår mindreforbruk med unntak av deltagelse i selskaper der 
det er et merforbruk på 3 mill. kr. Samlet akkumulert mindreforbruk i sektorene 
utgjør 80 mill. kr. 

• God likviditet som følge av god skatteinngang og mindreforbruk i sektorene gir 
3,3 mill. kr mer i renteinntekter enn budsjettert. 

• Bufferfond er styrket med ca. 60 mill. kr. 
• Fylkeskommunens langsiktige lånegjeld er på 2.469 mill. kr som utgjør 80% av 

de samlede driftsinntektene i 2016. Gjelden er rentesikret for å redusere risiko. 
Samlede innbetalte låneavdrag overstiger kommunelovens bestemmelser om 
minsteavdrag. 
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• I tillegg til lånegjeld har Vestfold fylkeskommune pr. 31.12.16 en estimert 
pensjonsforpliktelse på 2.796 mill.kr. 

• Netto resultatgrad oppgis å utgjøre 4,7% av driftsinntektene. Anbefalt 
minstenorm for dette måltallet er 1,75%. Tallet viser fylkeskommunens evne til 
å betale renter og avdrag samt evne til å egenfinansiere investeringer. 

• Fylkeskommunen har tilfredsstillende likviditet. Likviditetsgrad 2 utgjør 1,51. 
Tallet bør være større enn 1. 

 
Kontrollutvalget har merket seg fylkesrådmannens omtale av egenkontrollen og etikk 
i årsrapporten og ser positivt på at områdene fokuseres. 
 
Kontrollutvalget har ingen ytterligere kommentarer til årsregnskapet 2016 for Vestfold 
fylkeskommune. 
 
 
Møtebehandling 
Fylkesrådmannen redegjorde for hovedpunkter i regnskapet og årsrapporten.  
Revisor gjennomgikk revisjonsberetningen. 
Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Vestfold fylkeskommunes årsregnskap og 
årsrapport for 2016: 
 
Kontrollutvalget har i møte 20.04.17 behandlet Vestfold fylkeskommunes 
årsregnskap og årsrapport for 2016. Grunnlaget for behandlingen har vært det 
avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 22.03.17, fylkesrådmannens 
årsrapport for 2016 og fylkesrådmannens saksframlegg til fylkestinget. 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning for 2016 er avlagt innen gjeldene 
frister. 
 
Revisor har avlagt en ren revisjonsberetning uten forbehold og bemerkninger. 
 
Fylkeskommunens årsregnskap for 2016 viser kr 2.365.084.854 til fordeling drift og 
et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 104.653.303. 
 
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på 294 mill. kr hvorav 67 mill. kr 
er lånefinansiert. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. 
 
Kontrollutvalget har merket seg følgende punkter fra årets regnskap: 

• Vestfold fylkeskommune oppnådde en økning på 7,7% i skatteinngang fra 
2015. Samlet ble det en økning i skatt og rammetilskudd på 51,1 mill. kr 
sammenlignet med vedtatt budsjett. 

• Alle sektorer oppnår mindreforbruk med unntak av deltagelse i selskaper der 
det er et merforbruk på 3 mill. kr. Samlet akkumulert mindreforbruk i sektorene 
utgjør 80 mill. kr. 
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• God likviditet som følge av god skatteinngang og mindreforbruk i sektorene gir 
3,3 mill. kr mer i renteinntekter enn budsjettert. 

• Bufferfond er styrket med ca. 60 mill. kr. 
• Fylkeskommunens langsiktige lånegjeld er på 2.469 mill. kr som utgjør 80% av 

de samlede driftsinntektene i 2016. Gjelden er rentesikret for å redusere risiko. 
Samlede innbetalte låneavdrag overstiger kommunelovens bestemmelser om 
minsteavdrag. 

• I tillegg til lånegjeld har Vestfold fylkeskommune pr. 31.12.16 en estimert 
pensjonsforpliktelse på 2.796 mill.kr. 

• Netto resultatgrad oppgis å utgjøre 4,7% av driftsinntektene. Anbefalt 
minstenorm for dette måltallet er 1,75%. Tallet viser fylkeskommunens evne til 
å betale renter og avdrag samt evne til å egenfinansiere investeringer. 

• Fylkeskommunen har tilfredsstillende likviditet. Likviditetsgrad 2 utgjør 1,51. 
Tallet bør være større enn 1. 
 

Kontrollutvalget har merket seg fylkesrådmannens omtale av egenkontrollen og etikk 
i årsrapporten og ser positivt på at områdene fokuseres. 
 
Kontrollutvalget har ingen ytterligere kommentarer til årsregnskapet 2016 for Vestfold 
fylkeskommune. 
 
 
 
 
 
 
 
19/17 Redegjørelse om løyvetildeling 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 20.04.2017 19/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Utskrift av behandlingen i særskilt klagenemnd var utsendt til medlemmene før 
møtet. 
Ass. dir. Jørn Rangnes og rådgiver Daniel Maslø-Hansen redegjorde for saken og 
konstaterte at partene hadde forskjellig oppfatning av realitetene i saken. 
 
Saken ble drøftet. 
 
Det ble foreslått å ta administrasjonens redegjørelse til orientering. 
 
Votering 
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Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
 
 
20/17 Årsmelding til Kontrollutvalget 2016 fra Vestfold 
Kommunerevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 20.04.2017 20/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmelding til kontrollutvalget fra Vestfold Kommunerevisjon tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk hovedpunktene i årsmeldingen og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Årsmelding til kontrollutvalget fra Vestfold Kommunerevisjon tas til orientering. 
 
 
 
 
21/17 Revisors attestasjonsuttalelse om rutiner for finans- og 
gjeldsforvaltningen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 20.04.2017 21/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Revisors attestasjonsuttalelse om rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor redegjorde for hovedpunktene i sin attestasjonsuttalelse. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Revisors attestasjonsuttalelse om rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen tas til 
orientering. 
 
 
 
 
 
22/17 Eierskapskontroll Tannhelsetjenesten kompetansesenter Sør 
IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 20.04.2017 22/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til rapport om eierskapskontroll Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Sør IKS og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger. 
 
Vestfold kommunerevisjon anbefaler Vestfold fylkeskommune å: 

• vurdere om det bør utarbeides eierstrategi for Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Sør IKS 

• vurdere å gi føringer for at det skal være vedtektsfestet valgkomite for 
selskapet ved valg av styremedlemmer, i tråd med KS` anbefalinger om 
eierskap m.m. 

• sikre at fylkesutvalget får behandlet møteinnkallelser i forkant av 
representantskaps-møtene 

 
Vestfold kommunerevisjon anbefaler Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør 
IKS å: 

• sikre at styret og representantskapet behandler årsregnskapet og årsberetning 
i henhold til frister i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 
interkommunale selskaper og selskapsavtale 

 
Fylkesrådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp innen 01.10.17. 
 
Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak vedrørende eierskapskontroll 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS. 
 
Fylkesrådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp innen 01.10.17. 
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Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Elisabeth Nilsen gjennomgikk forvaltningsrapporten og svarte på 
spørsmål. Rapporten ble drøftet. Det ble foreslått et tillegg til innstillingen om at 
kontrollutvalget er kjent med at fylkeskommunen vil vurdere organisering av denne 
tjenesten i lys av regionreformen. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget viser til rapport om eierskapskontroll Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Sør IKS og slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger. 
 
Vestfold kommunerevisjon anbefaler Vestfold fylkeskommune å: 

• vurdere om det bør utarbeides eierstrategi for Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Sør IKS 

• vurdere å gi føringer for at det skal være vedtektsfestet valgkomite for 
selskapet ved valg av styremedlemmer, i tråd med KS` anbefalinger om 
eierskap m.m. 

• sikre at fylkesutvalget får behandlet møteinnkallelser i forkant av 
representantskaps-møtene 

 
Vestfold kommunerevisjon anbefaler Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør 
IKS å: 

• sikre at styret og representantskapet behandler årsregnskapet og årsberetning 
i henhold til frister i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 
interkommunale selskaper og selskapsavtale 

 
Fylkesrådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp innen 01.10.17. 
 
Kontrollutvalget er kjent med at fylkeskommunen vil vurdere organisering av denne 
tjenesten i lys av regionreformen. 
 
Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak vedrørende eierskapskontroll 
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør IKS. 
 
Fylkesrådmannen bes rapportere skriftlig til kontrollutvalget om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp innen 01.10.17. 
 
 
 
 
23/17 Status pr 28.03.17 - oppfølging av eierskapskontroll Teater 
Ibsen AS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
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1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 20.04.2017 23/17 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Status for oppfølging av eierskapskontroll i Teater Ibsen AS tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretæren ga en kort redegjørelse for saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Status for oppfølging av eierskapskontroll i Teater Ibsen AS tas til orientering. 
 
 
 
 
 
24/17 Sluttregnskap Erstatningsbygg Sandefjord vgs.  
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 20.04.2017 24/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget har 20.04.17 behandlet sluttrapport for investering i erstatningsbygg 
ved Sandefjord videregående skole. 
 
Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til sluttregnskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte nærmere om sin uttalelse til sluttregnskapet og svarte på 
spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har 20.04.17 behandlet sluttrapport for investering i erstatningsbygg 
ved Sandefjord videregående skole. 
 
Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til sluttregnskapet. 
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25/17 Nærmere undersøkelse vedr. transporttjenester til Østre 
Bolæren - anskaffelse for perioden 2015 -2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 20.04.2017 25/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk kort sin rapport datert 18.april 2017 som var utsendt til 
medlemmene i kontrollutvalget i forkant av møtet. 
Saken ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisors rapport av 18.april 2017 til orientering. 
 
 
 
 
 
26/17 Eventuelt VFK 20.04.17 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 20.04.2017 26/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Leder orienterte om kjøreplanen for møtet 1.juni, hvor kontrollutvalget vil få 
presentert rapport 2 fra Deloitte om NDLA. Kontrollutvalget i Telemark 
fylkeskommune vil delta på presentasjonen, og det legges opp til et møte mellom de 
to utvalgene etter presentasjonen og i forkant av det ordinære kontrollutvalgsmøtet. 
 
Leder foreslo for øvrig å endre møteplanen slik at siste møte i år flyttes fra 
30.november til 23.november. 
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Sekretær ble bedt om å forberede en sak til neste møte om evt. studietur for 
kontrollutvalget. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Leders redegjørelse for kjøreplanen for møtet 1.juni tas til orientering. 
 
2.Kontrollutvalgets møteplan endres slik at møtet 30.november flyttes fram til 
23.november. 
 
3.Sekretær forbereder en sak til neste møte om evt. studietur for kontrollutvalget. 
 
 
 
 
Møtet slutt kl.10.45. 
 
Revetal 20.april 2017 
 
For leder i kontrollutvalget, Heidi Ørnlo 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær. 
 
 
 
 
 
 



28/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II - 16/00030-24 Forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II : Forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00030-24 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 01.06.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 28/17 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN NDLA II 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune tar forvaltningsrevisjonsrapporten Nasjonal 
digital læringsarena II (NDLA II) fra Deloitte til foreløpig orientering.  
 
Realitetsbehandlingen av rapporten skjer etter at vedtaket fra Hordaland fylkesting 
foreligger. 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjon NDLA II fra Deloitte. Sendt ut i egen sending. 
Saksframstilling til kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune 23.mai 2017. 
Henvendelse fra Hovedorganisasjonen Virke datert 18.mai 2017. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune behandlet i møte 16.02.16 en 
forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA). NDLA er et 
interkommunalt samarbeid organisert etter § 27 i kommuneloven. Selskapet eies av 
alle landets fylkeskommuner utenom Oslo, med Hordaland fylkeskommune som 
juridisk ansvarlig enhet for selskapet. NDLA tilbyr fritt tilgjengelige digitale 
læringsressurser for videregående opplæring. Forvaltningsrevisjonen avdekket en 
rekke avvik knyttet til anskaffelser. Rapporten ble sendt de øvrige fylkeskommunene 
til orientering. 
 
På bakgrunn av det som kom fram i den første rapporten, valgte kontrollutvalget i 
Hordaland fylkeskommune å be Deloitte om å gjennomføre en ny undersøkelse: 
«Forvaltningsrevisjon NDLA II». Formålet med dette prosjektet var å avdekke om 
NDLA sine innkjøp, samhandling med leverandører og arbeidsmiljø samsvarer med 
regelverk, interne rutiner og etiske retningslinjer. I forbindelse med gjennomføringen 
av forvaltningsrevisjon nr. 2 forespurte kontrollutvalget i Hordaland de øvrige eierne 
om å være med på å dekke kostnadene for prosjektet tilsvarende 1/18 (18 fylker eier 
selskapet). Det tilsvarer en bevilging på inntil kr 25.000,- eks. mva.  
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Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune behandlet denne henvendelsen i sitt møte 
14.april 2016, og fattet slikt vedtak: 
 
«Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune stiller seg positiv til å være med på å 
dekke utgifter til forvaltningsrevisjon nr. 2 av NDLA i tråd med forslaget fra 
kontrollutvalget i Hordaland og prosjektplanen fra Deloitte datert 04.03.16. 
Kontrollutvalget i Vestfold forutsetter en kostnad på inntil kr 25.000,- eks. mva. og at 
ferdig rapport oversendes så snart den foreligger.» 
 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II ble sterkt forsinket, av forskjellige grunner, 
og den ble først mottatt av sekretariatet 16.mai d.å. 
 
Forvaltningsrevisjonen konkluderer med at det er gjort et betydelig arbeid knyttet til 
forbedring av økonomisk internkontroll, siden første rapport ble lagt fram. Det er 
imidlertid fortsatt svakheter på enkelte områder av internkontrollen. Rapporten 
konkluderer med å tilrå at NDLA/Hordaland fylkeskommune: 

 
«1.Sikrar at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkelig informert om relevante 
rutinar og internkontrolltiltak knytt til anskaffingar og innkjøp. 
 
2.Etablerer rutinar for fakturahandsaming som sikrar at det blir utført kontroll 
av at fakturaar frå leverandørar innheld all naudsynt informasjon. 
 
3. Fullfører arbeidet med å etablere rutinar for kommunikasjon og rapportering 
mellom dagleg leiing og styret. 
 
4.Vurderer korleis ein kan tydeleggjere overfor medarbeidarene i NDLA kven 
som har kva roller i samarbeidet når det gjeld innkjøp, samt korleis NDLA er 
organisert med omsyn til bestilling og avgjerdsler rundt utviklingsarbeid. 
 
5.Går gjennom og avklarar med dei ulike involverte partane korleis 
handsaming av personopplysningar om NDLA sine brukarar skal organiserast 
og dokumenterast, og inngår databehandleravtaler som manglar for å sikre at 
handsaming av personopplysningar blir regulert i samsvar med gjeldande 
regelverk. 
 
6.Sikrar at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkelig informert om system og 
rutinar for: 
 1.Aviksmelding og -håndtering. 
 2.Varsling om kritikkverdige forhold 
 
7.Sikrar at medarbeidarar som varsler om kritikkverdige forhold i samsvar med 
arbeidsmiljølova, blir fulgt opp og teke hand om i samsvar med gjeldande 
føresegn om vern mot gjengjelding ved varsling.» 

 
Kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune som er oppdragsgiver, behandler 
rapporten i møte 23.mai d.å. og Hordaland fylkesting skal behandle den 14.juni d.å. 
Kontrollutvalgets vedtak vil bli framlagt i møtet. Saksframstillingen til kontrollutvalget i 
Hordaland vedlegges. 
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I tillegg vedlegges en henvendelse fra Hovedorganisasjonen Virke datert 18.mai 
2017 med kopi av deres brev til Hordaland fylkeskommune v/utdanningskomiteen. 
 
Den 22.mai d.å. mottok sekretariatet, via sekretariatet i Hordaland fylkeskommune, 
en skriftlig kommentar fra varslerne til revisjonsrapporten. Her rettes det kritikk mot 
flere forhold som er omtalt i revisjonsrapporten og mot forhold som varslerne savner i 
rapporten, jfr. vedlegg.  
 
Ansvaret for oppfølgingen av denne forvaltningsrevisjonsrapporten vil primært ligge 
på Hordaland fylkeskommune, og styre og ledelse i NDLA. 
 
Slik sekretariatet ser det, bør ikke realitetsbehandling av denne rapporten skje før 
vedtaket fra Hordaland fylkesting foreligger. Det foreslås derfor å ta saken til 
foreløpig orientering i denne omgang, og at realitetsbehandlingen utsettes til etter at 
dette vedtaket foreligger. 
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HORDALAND
FY LKESKO M M U NE Kontrollutvalet

Arkivnr: 2015/2073—134

Saksbehandlar: Roald Breistein

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato

Kontrollutvalet

Fylkestinget

Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital  Iaeringsarena  (NDLA) Del ll -
Revisjonsrapport

Kontrollutvalet bestilte  16.02.16  forvaltningsrevisjon av NDLA, Del II med slikt føremål:

«Føremålet med prosjektet er å avdekke om  NDLA  sine innkjøp, samhandling med leverandører og
arbeidsmiljø samsvarer med regelverk, interne rutiner og etiske retningslinjer. »

Med bakgrunn i prosjektet sitt føremål er det formulert følgjande problemstillingar:

1. Er det etablert system, rutiner og kontrollar (økonomisk internkontroll) som førebyggjer og hindrar at
korrupsjon og mislegheiter kan førekomme?

2. ! kva grad er  NDLA  sine innkjøp frå leverandør av tekniske tenesteri tilstrekkeleg grad

dokumenterte og etterprøvbare, med behovsvurdering, spesifisert faktura med tilhøyrande bilag,

fakturadokumentasjon fra underleverandør mm. ?
3. ] kva grad er innkjøp frå andre leverandører  NDLA  har hatt avta/ar med tilstrekkeleg dokumenterte

og etterprøvbare gjennom behovsvurdering, spesifisert faktura med tilhøyrande bilag,

fakturadokumentasjon frå underleverandør mm. ?
4.  /  kva grad har samhandling/interaksjon med leverandør av tekniske tenester og andre utvalde

aktørar blitt handtert på ein profesjonell og forretningsetisk måte, og i  samsvar med regelverk og ev.

interne rutinar og retningsliner?
5. Korleis og i kva grad har ekstern leverandør av tekniske tenester vore involvert i dagleg teknisk drift

av  NDLA ?
a.  I  kva grad har ekstern leverandør av tekniske tenester hatt tilgang til og vore involvert i etablering av

intern kommunikasjon som e—postsystem og andre interne kommunikasjonsverktøy?

b. [ kva grad har  NDLA  inngått databehandlaravtale med ekstern leverandør av tekniske tenester i dei

tilfella der dette har vore aktuelt?

Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks 7900. 5020 Bergen  — Telefon 55 23 90 00

Direkte telefon 55239447  —  Mobil 97505152  -  E-postadresse: RoaldBreistein hfkno eller kontrollutvalet@hfk.no

Bankgironr. 5201 06 74239 — Foretaksnr. NO 938 626 367 mva.
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0. l kva grad har NDLA sikra tilstrekkeleg vern av sensitiv  informasjon  knytt til innkjøp,

leverandørinformasjon mv.?

6. lkva grad har NDLA sikra eit forsvarleg arbeidsmiljø?
a. l kva grad er det etablert system og rutinar for a' legge forhold til rette for varsling?

b. l kva grad har NDLA sikra tilstrekkeleg tilrettelegging og handtering av melding/varsel om
kritikkverdige forhold i organisasjonen?

6. l kva grad har det vore varsla om kritikkverdige forhold i organisasjonen?

d. i kva grad er ev. varsling l NDLA gjennomført på ein forsvarleg måte?
e. ! kva grad har NDLA følgt opp og behandla tilsette som har meldt fra om kritikkverdige

forhold i organisasjonen i samsvar med gjeldande regelverk?

Det er gledeleg at 11 fylkeskommuner har gjeve økonomisk bidrag for å gjennomføre denne

forvaltningsrevisjonen.

Drøfting:
Deloitte har no gjort ferdig forvaltningsrevisjon av NDLA, Del Il, revisjonsrapport er levert og ligg ved som
vedlegg til saka. Revisjonsrapporten er også send i posten til dei møtende medlemmene i kontrollutvalet.
Rapporten har vore send til uttale hjå fylkesrådmannen og NDLA. NDLA har gjeve uttale som går fram av
vedlegg 1  i rapporten.

Revisjonsrapporten skulle etter planen ha vore levert innan  31.08.2016.  Grunnen til at det er vorte forseinka
med ca.  8  månader skuldasti hovudsak krevjande kommunikasjon med NDLA og usemje med NDLA rundt
gjennomføring av spørjeundersøking og handsaming av personoppiysningar. Kontrollutvalet har vorte

orientert om utviklinga i forvaltningsrevisjonen med jamne mellomrom. På bakgrunn av denne utviklinga har
kontrollutvaiet også måtte løyve fleire timartii prosjektet enn det som låg i den opphavlege bestillings.

Deloitte skildrar forseinkinga av  revisionsrapporten  slik  i  punkt 1.3  i rapporten:

«Gjennomføringa av revisjonen har tatt ein del lenger tid enn det som var planlagt. Dette skuldasti
hovudsak to utfordringar: kommunikasjon isamband med oppstart av forvaltningsrevisjonen og usemje
rundt gjennomføring av spørjeundersøking og handsaming av personopplysningari samband med denne.
i samband med oppstart av forvaltningsrevisjonen, oppnemnte NDLA ein innleidd innkjøpsrådgjevar som
verksemda sin kontaktperson ovanfor revisjonen. Dette medførte ein del uklarheiter knytt til igangsetting og
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, og gjorde at revisjonen måtte bruke tid og ressurser på å avklare
ei rekke praktiske forhold før arbeidet kunne bli sett i gang. i samband med verifisering blir det opplyst frå
NDLA at så snart det blei gjort kjent for NDLA at bruk av ekstern ressurs skapte uklarheiter knytt til
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, blei kontaktperson skifte ut og dagleg leiar tok på seg rolle som
kontaktperson for revisjonen. Det blir vidare opplyst i samband med verifisering at NDLA sin bakgrunn for å
foreslå ein ekstern ressurs, var eit ønske om å sikre kvalitet i revisjonsprosessen.

! samband med gjennomføring og bruk av spørjeundersøkinga revisjonen hadde planlagt som ein del av
datainnsamlinga iforvaitningsrevisjonen, blei det frå NDLA stilt spørsmål ved respondentane i undersøkingar
var sikra tilstrekkeleg anonymitet, om Deloitte som Hordaland fylkeskommune sin revisor hadde inngått

databehandlers vtalar med fylkeskommune som regulerte innsamling av ev. personopplysningar og

sensitive personopplysningar som kunne komme fram som ein del av undersøkinga, og om Deloitte hadde
konsesjon frå Datatilsynet for å gjennomføre denne typen spørjeundersøkingar. Revisjonen gjorde fleire
forsøk på å avklare dette med NDLA, og inkluderte også fylkesrådmann og kontrollutval i denne prosessen,
utan at NDLA var nøgd med dei svara revisjonen kom med knytt til handsaming av personopplysningar;
rolleavklaring knytt til databehandling, behov for databehandlaravtaie mellom fylkeskommunen, samt ev.
konsesjonsplikt.
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Deloitte har rutinar både for  å  melde om innsamling av personopplysningar og for  å  inngå
databehandlaravtalar. Dette inkluder mellom anna databehandlaravtale med Questback, ettersom Deloitte

n yttar deira system for  å  gjennomføre spørjeundersøkingar.

NDLA har ikkje vore einige idei premissene som har vore lagt til grunn i denne prosessen. Dette gjeldt
særleg grad premissen om at Deloitte som revisor kan vere behandlings—ansvarleg for dei data som blir

samle inn isamband med spøneundersøkinger.

For  å  få rettleiing knytt til rollefordeling innan databehandling isamband med gjennomføring av
forvaltningsrevisjon ikommunar og fylkeskommuner, kontakta Deloitte Datatilsynet. Datatilsynet har
stadfesta (i ein ikkje—bindende uttale) at revisjonen sin praksis er i samsvar med gjeldende regelverk.

Datatilsynet understrekar likevel at kven som skal vurderast som bebendllngsensvarleg må vere ei
vurdering som blir gjort i kvart enkelt tilfelle, og at rollene som behandlingsansvarleg og databehandlari
revisjonssamanneng kan vere vanskeleg å  plassere.

i samband med verifisering blir det opplyst frå NDLA at NDLA sine innspel i prosessen rundt gjennomføring

av spørjeundersøking var motivert ut frå to omsyn. Det eine var at dei jun'diske råd NDLA fekk innhente i
samband med gjennomføring, tilsa at det var behov for  å  få avklart om kontrol/utvalet sin praksis med  å  gi
Deloitte rolle som behandlingsansvarleg var riktig. Det andre omsynet var at medarbeidarar i NDLA ga

uttrykk for at dei opplevde spørjeundersøkinga som uklar med omsyn til anonymitet og personvern.»

Deloitte har i denne forvaltningsrevlsjonen nytta dokumentanalyse, intervju, spørjeundersøking,
stikkprøvekontroll, innsyn i elektronisk kommunikasjon og verifiseringsprosesser som metoder. Etter
sekretariatet si vurdering her Deloitte levert ein god rapport som er i samsvar med kontrollutvelet sl

bestilling.

Sekretariatet har merke seg at Deloitte ma. konkluderer slik i punkt  9  Konklusjon og tilrådingari
rapporten:

«Revisjonen meiner dei grepa NDLA har tatt med omsyn til  å  styrke kontroll med anskaffingar og innkjøp på
rammeavtaler er gode og riktig, og vidare at dei rutinene og kontrollene som er innført med omsyn til

gjennomføring av anskaffingar og innkjøp er hensiktsmessige med tanke på sikre etterleving av regelverk
om offentlege anskafflngar. Undersøkinga viser at NDLA i stor grad har etter/evd regelverk om offentlege
enskaffingari dei tre konkurransene som er gjennomført etterat nye system og rutiner blei etablert.
Gjennom sitt arbeid med utvikling av system og rutiner for økonomisk internkontroll har NDLA, etter

revisjonen si vurdering, også sørga for  å  redusere moglegheitsrommet knytt til mislegheitar og korrupsjon. »

«l undersøkinge kjem det fram at NDLA har dekt kostnader til konferensedeltaking for tilsette hos
leverandør av tekniske tenester. Etter revisjonen si vurdering har dette ikkje hatt dekning i dei
underliggende kontraktene NDLA har hatt med leverandøren. Revisjonen meiner at så lenge dette ikkje har
hatt dekning i kontrakt mellom NDLA og leverandøren, utgjer praksisen NDLA har hatt med  å  dekke
kostnader for leverandører med omsyn til kompetanse— og kunnskapsutvikling ei Ulovleg dlrekteanskaffing
som ikkje er i samsvar med regelverk om offentlige anskaffingar.»

«Undersøkinga viser at medarbeidareri NDLA ved fleire tilfelle har tatt opp kritikkverdige forhold.
Revisjonen meiner det er god grunn til  å  sjå dei medarbeidarane som har tatt opp kritikkverdige forholdt
NDLA som varslarar. Slik revisjonen vurderer det, er det i alle tilfelle varsla på ein forsvarleg mate.
Revisjonen meiner at det i eitt tilfelle har foregått gjengjelding overfor den eine varsleren, istrid med
føresegn iarbeidsmiljølova  §  2—5. Videre meiner revisjonen at det i eitt tilfelle er grunn til  å  stille spørsmål

ved om det har foregått gjengjelding overfor ein varsler, istrid med føresegn iarbeidsmiljølova  §  2—5.»
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Sekretariatet  har  vidare merka  seg at  Deloitte kjem  med  slike  tilrådingar  til NDLA i  punkt  9
Konklusjon og tilrådingar i  rapporten:

i . Sikrer at alle medarbeidarari NDLA er tilstrekkeleg informert om relevante rutiner og
internkontrolltiltak knytt til anskaffinger og innkjøp.

2. Etablerer rutiner for fakturahandsaming som sikrer at det blir utført kontroll av at fakturaer fra
leverandører inneheld all naudsynt informasjon.

3. Fullfører arbeidet med  å  etablere rutinar for kommunikasjon og rapportering mellom dagleg leiing
og styret.

4. Vurderer korleis ein kan tydeleggjere overfor medarbeidarane iNDLA kven som har kva rolleri
samarbeidet når det gjeld innkjøp, samt korleis NDLA er organisert med omsyn til bestilling og
avgjersler rundt utviklingsarbeid.

5. Går gjennom og avklarer med dei ulike involverte partane korleis handsaming av
personopplysningar om NDLA sine brukarar skal organiserast og dokumenterast, og inngår

databehandlaravtalar som mangler for  å  sikre at handsaming av personopplysningar blir regulert i
samsvar med gjeldende regelverk.

6. Sikrer at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om system og rutinar for:

?. Avviksmelding og -handterlng.

2, Varsling om kritikkverdige forhold.

7. Sikrer at medarbeidarar som varsler om kritikkverdige forhold i samsvar med arbeidsmiyølova, blir
følgt opp og teke hand om i samsvar med gjeldande føresegn om vern mot gjengjelding ved
varsling.

Konklusjon:
Kontrollutvalet har eit særskilt ansvar for  å  følgje opp at fylkestinget sine vedtaki samband med
handsaming av rapportar om forvaltingsrevisjon vert følgd opp. Det vert vist til «Forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner»  §  12 «Oppfølging av forvaltningsrevisjoner» der det står dette:

«Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av
rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller
fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om
tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.»

Forslag til innstilling i saksframlegget, byggjer på forslag til tiltak i rapporten, og punkta er sett opp i prioritert
rekkefølge. På bakgrunn av dette vert det tilrådd at kontrollutvalet innstiller på at fylkestinget ber
fylkesrådmannen syta for  å  laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet som viser kva tiltak som skal
setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha
ansvaret for iverksettinga.
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Forslag til innstilling

På bakgrunn av forvaltningsrevlsjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) — Del ll ber fylkestinget
fylkesrådmannen og NDLA om syta for å:

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om relevante rutinar og internkontroiltiltak
knytt til anskaffingar og innkjøp.

Etablere rutiner for fakturahandsaming som sikrar at det blir utført kontroll av at fakturaer frå
leverandører inneheld all naudsynt informasjon.
Fullføre arbeidet med å etablere rutinar for kommunikasjon og rapportering mellom dagleg leiing og
styret

Tydeleggjere overfor medarbeidarane i NDLA kven som har kva roller i samarbeidet når det gjeld
innkjøp, samt korleis NDLA er organisert med omsyn til bestilling og avgjersler rundt utviklingsarbeid.
Gå gjennom og avklarer med dei ulike involverte partane korleis handsaming av personopplysningar
om NDLA sine brukarar skal organiserast og dokumenterast, og inngår databehandlaravtalar som

manglar for å sikre at handsaming av personopplysningar blir regulert i samsvar med gjeldande
regelverk

Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om system og rutinar for:
1. Avviksmelding og —handtering.

2. Varsling om kritikkverdige forhold.
Sikre at medarbeidarar som varsler om kritikkverdige forhold i samsvar med arbeidsmiljølova, blir følgt
opp og teke hand om i samsvar med gjeldande føresegn om vern mot gjengjelding ved varsling.
Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.11.2017 som viser kva tiltak som skal
setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha
ansvaret for iverksettinga.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein

utvalgssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Vedlegg
1 Forvaltningsrevisjon —Hordaland fylkeskommune  -  NDLA ll
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Hordaland fylkesting  

v/ Utvalg for opplæring og helse 

 

Forespørsel om møte vedrørende Nasjonal digital læringsarena  

Vi tillater oss med dette å be om et møte med utvalg for opplæring og helse i forlengelsen av 
en ny granskningsrapport fra Deloitte knyttet til Nasjonal digital læringsarena.  I likhet med 
rapporten som ble overlevert kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune i 2015, viser også 
denne rapporten alvorlige svakheter og mangler ved NDLA. Dette bør også komiteen for 
opplæring være oppmerksom på, og vurdere selvstendige tiltak i forlengelsen av. Konkret 
anmoder vi komiteen om å vurdere om det er hensiktsmessig å videreføre satsingen på NDLA 
i sin nåværende form. Her bidrar vi gjerne med innsikt som kan føre til en kvalifisert 
diskusjon om dette blant fylkestingets/komiteens medlemmer.  

Nærmere om vår henvendelse  
Som representant for elever, lærere, forlag og norske utdanningsteknologiaktører er vi 
bekymret for måten NDLA er organisert på, og hvordan denne organiseringen bidrar til å 
ødelegge for et mangfoldig læremiddelmarked som fremmer størst mulig læringslyst blant 
elever innen videregående opplæring. Vi opplever også at et enstemmig Storting deler denne 
bekymringen i forlengelsen av et nylig behandlet representantforslag, der det blant annet heter 
følgende: «Komiteen vil påpeke at det er pedagogiske vurderinger som skal ligge til grunn 
ved kjøp av læremidler. Det er bekymringsfullt hvis markedsmessige forhold eller NDLA 
begrenser den pedagogiske valgfriheten1».  

Slik vi ser det, er særlig følgende forhold problematisk i forlengelsen av NDLA: 

 NDLA er til hinder for at elever og lærere fritt kan velge hvilke digitale læremidler og 
læringsressurser de skal benytte seg av. Når fylkeskommunen finansierer NDLA 
direkte, er beslutningen om læremidler flyttet fra skolene til fylkesadministrasjonen. 
Dette er uheldig sett med bakgrunn i at lærerne historisk har valgt læremidler basert på 
egne, nære erfaringer knyttet til hva som gir mest og best læringsutbytte.  
 

 Måten NDLA er finansiert på, medfører at konkurransen i markedet for digitale 
læremidler ødelegges. Dette ved at forlagene og utdanningsteknologiaktørene må 
konkurrere mot en løsning som på skolenivå fremstår som «gratis» å benytte fordi den 
allerede er finansiert. Motsatt må skoler som ønsker å benytte digitale læremidler fra 
forlagene eller andre private teknologimiljøer bekoste dette over eget budsjett. Dette 
skaper en uheldig konkurransevridning som ødelegger for et mangfoldig tilbud av 
ulike digitale læringsmidler og læringsressurser. Private aktører våger ikke å satse i 
markedet for digitale læremidler så lenge NDLA ødelegger for at det er kvaliteten på 
produktene som avgjør hvem som blir valgt som leverandør av digitale læremidler.   
 

 Vi tillater oss også å peke på at NDLA i liten grad tilfredsstiller de krav og 
forventninger man bør ha til digitale læremidler. NDLA inneholder ikke teknisk 

                                                           
1 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-
201617-224s/?m=1 
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funksjonalitet som innbyr til responsiv eller adaptiv læring, og er i stor grad en 
videreføring av tradisjonelle læremidler i digitalt format. Vi tror manglende bruk av 
moderne digitale læremidler/læringsressurser svekker elevenes læringsevne og gir 
mindre individuelt tilpasset opplæring enn hva som alternativt kunne vært oppnådd.  
 

Vi håper komiteleder stiller seg positiv til en videre dialog om overnevnte forhold i nær 
fremtid, og eksempelvis lar oss møte komiteen i forbindelse med neste fylkestingssamling. 
Her vil vi utdype våre synspunkter og foreslå tiltak som kan bidra til endringer til det positive 
for elever, lærere og alle andre som er opptatt av digitale læremidler.  

 

Oslo, 18.mai 2017  

Norsk Lektorlag 
Elevorganisasjonen 
Forleggerforeningen 
Ikt-Norge 
Abelia  
Hovedorganisasjonen Virke  

 

Virke v/fagsjef Iman Winkelman kan kontaktes i anledning denne henvendelsen:  
E-post: iw@virke.no  
Tlf: +47 97677528.  
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Til: Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune, <kontrollutvalet hfk.no>

Kopi: Kontrollutvalget  i  Telemark fylkeskommune, <  ostmottak temark.no>

Kontrollutvalget  i  Nord-Trøndelag fylkeskommune, <  ost komsek.no>

Kontrollutvalgeti Rogaland fylkeskommune, <mette.'ensen.moen ro fk.no>

Fra: Rune Mathisen

Annemor Korsnes

Trine Merethe Paulsen

Liv Heidrun Heskestad

Einar Berg

Laila Molland

Dato: 2017—05-22

Sak: Kommentarer til rapport fra forvaltningsrevisjon ll av NDLA

Vi har lest Deloittes rapport for forvaltningsrevisjon II av NDLA, som er lagt inn som

saksdokument til møte i Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune den 23. mai 2017. Vi er

glade for at revisjonen slår fast at medarbeiderne som tok opp kritikkverdige forhold skal

sees på som varslere, og vi merker oss at rapporten på flere punkter bekrefter de forhold

som vi på ulike måter hadde påpekt i forkant av varslingen. Vi er likevel skuffet over at

revisjonen har kommet til at det bare i ett tilfelle har foregått gjengjeldelse mot varslerne.

Påkjenningen har vært så stor for varslerne at alle nå har sluttet i NDLA.

Vi registrerer også med forundring at de forhold vi påpekte, og som begge rapportene har

slått fast at det var grunn til å varsle om, blir bagatellisert og til dels benektet av daglig leder,

styret og styreleder. Vårt inntrykk er også at arbeidet med revisjon II har blitt trenert av daglig

leder og styret. Usikkerheten og utryggheten rundt behandlingen har vært vanskelig å leve

med, og vi håper nå på en avslutning der vi får en rettferdig behandling.

Det oppleves tungt at vår innsats og kompetanse i ettertid blir underkjent. Vi mener selv at vi

var kompetente og lojale, og at vi utførte oppgavene våre på en profesjonell måte. Det er

derfor skuffende å lese dette i NDLAs årsmelding for 2015:

”I løpet av kort tid fikk organisasjonen profesjonaliseit sin administrasjon og

sentra/isert funksjoner og ansvar. Økt kompetanse kom på plass. Nye fagfolk hari

2015  tilført liv og optimisme i organisasjonen.”

Det kostet oss mye å gå til det skrittet å varsle. Vi var utrolig glade ijobbene våre i NDLA, og

derfor prøvde vi på alle måter å få orden på det vi så at måtte endres. Det var i desperasjon

at vi til slutt varslet styret, for vi ville ikke sitte med ansvar for og kunnskap om at NDLA ikke

opptrådte riktig i forhold til lov- og regelverk.

1
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Fordi vi opplever at daglig leder får stor plass og en tydelig stemme  i  rapporten, ønsker vi å

komme med noen presiseringer på områder der vi ikke kjenner oss igjen. Vi vil påpeke

føigende:

'l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vi reagerer på argumentet om personvernhensyn som årsak til at revisjonen har tatt

så lang tid. Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkeise i NDLA høsten 2014,

og da ville ledeise og styret ha “en sporbar undersøkelse" (de tillot ikke at

respondentene var anonyme). Dette er det et styrevedtak i NDLA om, noe revisjonen

har btitt gjort kjent med.

Revisjonsrapport Ii påpeker flere ganger at det i etterkant av forrige revisjon har blitt

gjort et omfattende arbeid for å etablere de rutiner og systemer som kreves. Dette er

selvsagt bra. Det forundrer oss likevei at revisjonen ikke går dypere inn i de

avdekkede lovbruddene og inhabiliteten, og ser på hvilke konsekvenser dette har

hatt (både økonomisk for fylkeskommunene og personlig for varslerne). Revisor ser

heller ikke ut til å gjøre noe forsøk å plassere ansvar for de avdekkede lovbruddene.

Under arbeidet med årsrapporten for 2013 gikk daværende styreleder i NDLA inn og

ba om at en spesifikk graf ble slettet. med begrunnelsen: "...styreieiar si vurdering var

at dette var av ein detaljeringsgrad som normalt ikkje biir omtale i ei årsmelding”.

Revisjonen slår seg til ro med denne forklaringen. Den omtatte grafen blir ikke vist.

Dette er svært betenkelig, da grafen på en god måte illustrerer de problemene

varslerne forsøkte å ta opp (en skjevfordeling av midler til leverandørene).

Revisjonen burde vurdert innholdet i denne grafen, og problematisert rundt andre

mulige forklaringer på at styreleder ikke ønsket at den skulle bli offenttiggjort.

Når det gjelder manglende rutiner for akseptanse av leveranser fra Corpus. så ble

dette ved flere anledninger tatt opp fra varslernes side før 2015. Disse initiativene ble

avvist av daglig leder. Revisor har blitt gjort kjent med dette, men unnlater å nevne

det i rapporten.

Revisjonen fremhever at det i etterkant av NDLA i er utarbeidet et  " Teknologisk

veikart for NDLA”. Vi har påpekt at det fortsatt er tette bånd mellom NDLAs ledelse

og teknisk leverandør, og finner det merkelig at dette ikke blir problematisert i større

grad. Det omtaite "veikartet" fremhever en spesifikk teknologi (H5P), som bare en

enkelt leverandør kan tilby. Denne leverandøren (Joubel AS) er eid av Cerpus, og

teknisk leder (som skrev "veikartet") har tidligere vært styremedlem i det samme

selskapet.

Revisjonen omtaler ved flere anledninger den tidligere produksjonslederen i NDLA,

og anfører korrekt at han var (og er) ansatt i Corpus. Det revisjonen ikke nevner er at

han også er en av eierne i Cerpus. Dette er viktig informasjon iforhold til

habititetsspørsmål. Han eier 30  %  av selskapet Cerpus Holding AS gjennom

selskapet Valheim AS.

En person som ikke omtales i revisjonsrapporten er styreleder i Cerpus og tidligere

teknisk leder i NDLA. Denne personen har vært svært sentral i mange avgjørelser

som har vært viktige for å befeste Cerpus sin stilling i NDLA. Den tidligere tekniske

2
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dokumentasjon på alt disse hendelsene, men har valgt å utelate alt dette fra

rapporten.

14. lrapporten er NDLAs deltakelse på Drupal—konferanser nevnt, der ekstern

leverandør deltok med flere personer enn NDLA selv. Daglig leder skal ha sagt at det

var kjent i organisasjonen hvem som deltok på disse, men det stemmer ikke med

varslernes erfaring. Det ble stilt spørsmål internt da man rent tilfeldig ble klar over

hvem som deltok, og daglig leder fraskrev seg da ansvar for saken. I stedet viste han

til leder for applikasjonsforvaltning, en ansatt i Cerpus.

15. Revisor har korrekt anført at ansatte i både Cerpus og andre leverandører (ofte

datterselskaper av Cerpus) har hatt full tilgang til saksbehandlingssystemet Jira, og

på den måten fått (og til dels styrt) anskaffelsesprosesser i NDLA. Revisor har også

mottatt en rekke Google-dokumenter hvor det kommer tydelig frem at Cerpus hadde

fullt innsyn og endog var initiativtakere for mange andre interne prosesser i NDLA.

Disse dokumentene var viktige for arbeidsprosessen i NDLA, men vi registrerer at

revisor har valgt å ikke omtale dette.

16. Cerpus fikk av daglig leder ansvar for å skrive et policy-dokument for produksjon av

innhold på NDLA. Da en av varslerne stilte spørsmål til daglig leder om hvorfor dette

skulle gjøres av Cerpus, fikk denne til svar at "...det harikke du noe med".

17. Varslerne opplevde flere episoder hvor de ikke kan komme til noen annen forklaring

enn at noen må ha lest e-posten deres. Revisjonen konkluderer med at det ikke var

mulig for administrator av e—postsystemet til NDLA (som på det tidspunktet var

Cerpus) å lese denne e—posten. Dette er feil. Her har revisjonen gjort en svært dårlig

jobb. Et raskt søk på Internett viser at det er flere mulige løsninger for å gi

administrator tilgang til brukernes e-postkontoer.2 3  4

18. Til slutt har vi behov for å presisere at det ikke ble satt i gang noen endringer av noe

slag før etter det nevnte styremøtet i november 2014. Vi presiserer fordi både

styreleder og daglig leder kan tolkes dit hen at de satte i gang endringsprosesser før

varsling. Det er ikke tilfelle.

tt Sil/su ort. oo le.com/a/answer/2618874?hl=en

3htt 5:// roductforums. oo lecom/forum/iilms  /  mail/CatOMUv/eZahl/WVWXA AJ
4

htt s://www. old arora.com/how- ou-can-access- our-users-email-without—knowln -their- assword-in

-googIe-apps/

4
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lederen gikk blant annet sterkt inn for en storsatsing på teknologien H5P fra Joubel

AS. ltillegg til å være største eier  i  Cerpus Holding AS (gjennom selskapet T.

Nordeng AS), er han styreleder i både Cerpus Holding AS, Joubel AS og flere andre

relaterte selskaper.

8. I etterkant av revisjon [ har det blitt igangsatt et arbeid med pedagogisk plattform.

Denne har blitt etterspurt av fylkeskommunalt ansatte siden ca. 2013, for å gi NDLA

et redskap til å styre utviklingen. lmangel av en slik plattform fikk Cerpus frie hender

med tanke på utvikling og strategi. Revisjonen er tilfreds med at arbeidet nå er satt i

gang, men har ikke fått med seg at både varslerne og flere andre har etterspurt dette

over lang tid.

9. Det framstilles i rapporten som en vesentlig endring i prosjektet at det skal være

”fokus på openheit i form av opne standarder, open kjeldekode og bruk av fritt

lisensierte ressursar”. Dette er mildt sagt overraskende, da dette har vært en av

grunnpremissene helt fra NDLA startet opp i 2007.

10. Kildekoden til NDLA sin tekniske plattform er sentral, da denne utgjør en stor del av

leveransen fra Cerpus til NDLA. Det er grunn til å anta at kildekoden har kostet

fylkeskommunene flere titalls millioner kroner. Daglig leder hevder at NDLA betaler

mer for åpen kildekode (fra Cerpus) enn hva de ville gjort med lukket kildekode. Han

begrunner dette med at det er "...større kostnader til dokumentasjon ved utarbeiding

av open kjeldekode".  I  så fall er det svært bekymringsfullt å se at det ikke finnes noen

fritt tilgjengelig dokumentasjon for NDLAs tekniske plattform. 1

11. “Varsler 2" har tatt opp et problem rundt manglende kildekode. Helt spesifikt gjelder

dette kildekode til det såkalte API-et til NDLA, som gir tredjeparter enkel tilgang til

innholdet. "Varsler 2" fikk, etter å ha etterspurt dette over lengre tid, en muntlig

tilbakemelding fra pedagogisk leder om at det var Cerpus som eide den aktuelle

koden. Når revisor spurte daglig leder om dette, svarte han at "...kjeldekoden heile

tida hadde vore open og tilgjengeleg slik den skulle". Her har varsler  2  og daglig

leder kommet med ulik informasjon, men revisor velger å slå seg til ro med daglig

leder sin påstand. "Varsler 2” vil påpeke at kildekode for API-et fortsatt ikke ser ut til å

være fritt tilgjengelig, på tross av hva daglig leder hevder.

12. Revisjonen har fått dokumentasjon på hvordan identiteten til "varsler 2" indirekte ble

gjort kjent for daglig leder av et medlem i AU, og at det aktuelle AU-medlemmet ba

om at denne hendelsen ikke ble referatført. Revisjonen har valgt å ikke omtale dette.

13. I etterkant av at daglig leder fikk informasjon om kilden til kritiske spørsmål som

dukket opp i styret høsten 2014 opplevde ”varsler 2" å bli mistenkeliggjort, og det

førte blant annet til et svært spesielt møte på fylkeshuset i Skien i november 2014.

Videre førte det til at "varsler 2" opplevde at det ikke var noen annen mulighet for

ham enn å si opp sin stilling i NDLA. Revisjonen har blitt gjort kjent med og fått

1  Kildekoden til NDLA er tilgjengelig på http:/lbak.ndla.no/ og htt szllbitbucketor lndla/ndla.no, men
det ser ikke ut til at den er komplett. Dokumentasjon er fullstendig fraværende.

3
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Arkivsak-dok. 17/00129-2 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 06.06.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 29/17 
INVITASJON TIL Å DELTA I FELLES SELSKAPSKONTROLL I VIGO 
IKS. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune stiller seg positiv til å delta i felles 
selskapskontroll utført som forvaltningsrevisjon av Vigo AS, i samsvar med 
prosjektnotat fra Revisjon Midt-Norge IKS. Kontrollutvalgets bidrag vil være dekning 
av revisjonsressurser fra Vestfold Kommunerevisjon til utførelse av eierskapskontroll. 
Kontrollutvalget forutsetter å få forslag til prosjektplan til godkjennelse. 
 
Vedlegg:  
Invitasjon til å delta i felles selskapskontroll. 
Prosjektnotat – selskapskontroll av Vigo. 
Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag – bestilling av selskapskontroll av Vigo IKS. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) vedtok i møte 11.januar 
d.å., sak 4/17, å bestille en selskapskontroll av Vigo IKS, gjennomført som en 
forvaltningsrevisjon. 
 
Vigo IKS er et interkommunalt selskap som eies av alle fylkeskommunene og Oslo 
kommune. Selskapet ble etablert i 2012 i forlengelsen av et langvarig samarbeid om 
å koordinere utviklingen av viktige IT-systemer for videregående opplæring.  
 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS har 5.mai d.å. henvendt seg til 
kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene, og forespurt om det er interesse for å 
samarbeide om en felles selskapskontroll. Tanken er at det enkelte kontrollutvalg 
skyter inn egne revisjonsressurser i samarbeidet. 
 
Sekretariatet har konferert med Vestfold Kommunerevisjon som ikke ser noe 
problematisk i å delta i det foreslåtte opplegget. Revisjonens jobb vil iht. 
prosjektbeskrivelsen være å foreta selve eierskapskontrollen i forhold til Vestfold 
fylkeskommune. Mesteparten av arbeidet vil bli utført i 2018. 
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Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget stiller seg positiv til forespørselen. Det foreslås 
imidlertid at forslag til prosjektplan skal godkjennes av kontrollutvalget. 
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Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf.  400 67 058 

E-post: torbjorn.berglann@konsek.no 

Deres ref.:  

Vår ref.: 17/4-6 

Oppgis ved alle henvendelser 

Vår dato: 05.05.2017 

Adresse: 
Kongensgt. 9, 4.etg. 

7013 Trondheim 

 Telefon: 
468 51 950 

 

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475 

 

Mottakere ifølge liste 
 

 

 

 

Invitasjon til å delta i felles selskapskontroll av VIGO IKS  
Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) har bestilt en selskapskontroll 

gjennomført som forvaltningsrevisjon av VIGO IKS. Jeg viser til vedlagte dokumenter for 

ytterligere informasjon. 

 

Bakgrunnen for bestillingen er at VIGO står for drift og utvikling av tjenester av høy 

vesentlighet for eierkommunene. Selskapet har stort budsjett, få ansatte og 

gjennomfører komplekse anskaffelser av høy verdi. Det er i tillegg stor geografisk 

spredning på eiersiden, noe som kan være en risiko for eierstyringen. 

 

Kontrollutvalget i STK er kjent med at også andre kontrollutvalg har planlagt tilsvarende 

selskapskontroll. Dersom disse planene realiseres vil det føre til pågang på 

administrasjonen fra flere revisjonsselskap, derfor kan det være hensiktsmessig å 

gjennomføre selskapskontrollen som et samarbeid mellom eierne. Tanken er at det 

enkelte kontrollutvalg skyter inn egne revisjonsressurser i samarbeidet. Dette vil ikke 

bare redusere pågangen på administrasjonen, men føre til at det enkelte kontrollutvalg 

må bruke relativt sett små ressurser på selskapskontrollen og at tilfanget av 

revisorskompetanse blir svært bredt. 

 

Kontrollutvalget i STFK legger opp til at Revisjon Midt-Norge IKS tar ansvaret for 

planlegging og gjennomføring av prosjektet og står for den faglige og praktiske 

koordineringen. Konsek står for kontakten med sekretariatene. Organiseringen tar 

hensyn til at eiernes valgte revisor skal involveres i tilstrekkelig grad til at det enkelte 

revisjonsselskap kan presentere rapporten som sitt eget materiale. Tidsrammen gir rom 

for at kontrollutvalgene kan komme med innspill til problemstillinger, også etter at en 

prosjektplan foreligger. Jeg vil likevel understreke at med så mange potensielle deltakere 

er det en fordel å få innspillene på tidligst mulig tidspunkt, gjerne i forbindelse med at 

kontrollutvalgene melder sin interesse for å delta. 

 

De vedlagte dokumentene bør være et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for at 

kontrollutvalgene skal kunne vurdere om de ønsker å delta, men ta gjerne kontakt med 

undertegnede dersom det er behov for ytterligere informasjon. 
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  Side 2 av 3 

Jeg ber om at denne henvendelsen fremmes for kontrollutvalgene ved første anledning.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 

 

 

Torbjørn Berglann 

rådgiver 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Prosjektnotat.pdf  

Bestilling av selskapskontroll av Vigo IKS  
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Bestilling av selskapskontroll av Vigo IKS  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune 11.01.2017 04/17 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 216, TI - &58 
Arkivsaknr 17/4 - 1 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll av Vigo IKS gjennomført som 
forvaltningsrevisjon. 

2. Sekretariatet avklarer interessen for et eventuelt samarbeid med 
kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner. 

3. Revisjon Midt-Norge IKS koordinerer planlegging og gjennomføring av 

selskapskontrollen. Det forutsettes at arbeidet planlegges slik at eventuelle 
andre revisjonsselskap bidrar med kompetanse i hele prosessen. 

 

 
Behandling: 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll av Vigo IKS gjennomført som 

forvaltningsrevisjon. 
2. Sekretariatet avklarer interessen for et eventuelt samarbeid med 

kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner. 

3. Revisjon Midt-Norge IKS koordinerer planlegging og gjennomføring av 
selskapskontrollen. Det forutsettes at arbeidet planlegges slik at eventuelle 
andre revisjonsselskap bidrar med kompetanse i hele prosessen. 

 
 
Saksutredning 

Vigo IKS er et interkommunalt selskap som er eid av alle fylkeskommunene og Oslo 
kommune, i det følgende omtalt som eierkommunene. Selskapet oppsto i 
forlengelsen av et langvarig samarbeid om å koordinere utviklingen av viktige IT-

systemer for videregående opplæring og ble etablert i februar 2012 for å: 

utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte (…) fylkeskommunenes felles inntaks- og 

forvaltningssystem for elever/lærlinger Vigo og (…) skoleadministrative systemer. 

Selskapet kan la utvikling og drift av ulike systemer settes ut til andre. Selskapet 

skal (…) levere eller formidle (…) nødvendige faglige kurs eller veiledning til 

deltakerne (…)" (Selskapsavtalen § 3). 

Selskapet er organisert med et representantskap på 19 medlemmer, ett medlem fra 

hver eierkommune, og et styre på fem medlemmer. Administrasjonen er lokalisert i 
Telemark fylkeskommunes lokaler i Skien. Vigo IKS og har fire heltidsansatte, to av 
stillingene ble opprettet i 2015. Selskapet leier dessuten inn ansatte fra 

eierkommunene i deltidsstillinger, dette utgjorde 1,7 årsverk i 2016. Det er også 
etablert en rekke faggrupper som består av ansatte i eierkommunene, disse bidrar 

med faglig kompetanse på de ulike datasystemene. Selskapet kjøper dessuten 
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konsulenttjenester i et betydelig omfang. 

Vigo IKS arbeider med drift og utvikling av en rekke datasystemer, der det 
skoleadministrative systemet Visma Flyt Skole er det mest omfattende. I tillegg har 

selskapet ansvar for drift og utvikling av datasystemer for blant annet prøve- og 
eksamensavvikling, arkivering av elevdata, opplæringstjeneste og leveranse av 
statistikkgrunnlag. Systemene brukes av eierkommunene og i tillegg av sentrale 

aktører i utdanningssektoren som Lånekassen og Utdanningsdirektoratet.  

Det går fram av selskapets årsmeldinger at det siden etableringen har brukt 
betydelige ressurser på anskaffelsen av nytt skoleadministrativt system. 

Ordførerkollegiet i KS stilte flere spørsmål om anskaffelsen, noe som var den 
utløsende årsaken til at representantskapet høsten 2016 ba om en gjennomgang. 
Kontrollutvalgets sekretariat er ikke kjent rapporten fra gjennomgangen foreligger 

ennå.  

Eierkommunene finansierer selskapets drifts- og utviklingsoppgaver i selskapet med 
likt tilskudd. Driftsutgiftene per (data)system dekkes av den enkelte kommune og 

inngår ikke i selskapets budsjett. Representantskapet vedtok høsten 2016 en ny 
fordeling av kostnadene mellom eierkommunene, der hoveddelen være fast, mens 
en prosentandel (økende fra 10 til 30 prosent fra 2017 til 2019) skal fordeles etter 

elevtall.  

Selskapet har hatt sterk vekst i budsjettet siden oppstartsåret, 2012, da det var på 
10,5 millioner kroner i 2012. I 2015 var det på vel 74 millioner kroner. 

Det er flere elementer som taler for at selskapet nå er aktuelt for en 
selskapskontroll: Det står for drift og utvikling av tjenester av høy vesentlighet for 
eierkommunene, det har høye budsjett, få ansatte og gjennomfører komplekse 

anskaffelser av høy verdi. I kombinasjon med stor geografisk spredning på eiersiden 
indikerer de nevnte elementene en rekke risikoområder, som det vil være 
hensiktsmessig å få en gjennomgang av.  

For at selskapskontrollen skal gi mest mulig relevant informasjon bør den etter 
sekretariatets vurdering gjennomføres som forvaltningsrevisjon. Revisjonen kan da 
undersøke mulige risikoområder som måloppnåelse, kompetanse, effektivitet og 

økonomi, i tillegg til eierkommunenes styring og forvaltning av eierinteressene.  

I og med at samtlige fylkeskommuner og Oslo kommune har eierinteresser i 

selskapet må det antas at det det finnes kontrollutvalg som kan tenke seg å 
samarbeide om selskapskontrollen. Dersom kontrollutvalget i Sør-Trøndelag ønsker 
det, kan øvrige kontrollutvalg inviteres til å delta. I så fall vil den mest 

hensiktsmessige organiseringen være at kontrollutvalgene stiller egne 
revisjonsressurser til disposisjon. Revisjon Midt-Norge IKS får ansvar for planlegging 
og gjennomføring av prosjektet og står for den faglige og praktiske koordineringen, 

mens Konsek står for koordineringen av bestillingene. Et slikt samarbeid vil medføre 
et lengre tidsperspektiv for planlegging og gjennomføring, blant annet på grunn av 
et større koordineringsbehov. Samtidig vil det bidra til et bredere tilfang av 

kompetanse, noe som anses som en fordel. Eventuell interesse fra andre 
kontrollutvalg er foreløpig ikke avklart. 

Dersom kontrollutvalget ønsker å bestille selskapskontrollen alene vil revisjonen 

kunne sette i gang arbeidet relativt raskt, med rapportleveranse omkring sommeren 
2017. Hvis kontrollutvalget ønsker å involvere andre eierkommuner vil det være 
behov for å avklare interesse, ressursbehov og mulig framdrift. I så fall er sannsynlig 
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oppstart tidligst høsten 2017.  

Den videre prosessen vil, under forutsetning av at kontrollutvalget vedtar 
innstillingen fra sekretariatet, bestå i at sekretariatet sender en henvendelse til 

kontrollutvalgene i samtlige eierkommuner. Interesserte utvalg fatter vedtak om 
deltakelse, deretter kan revisjonsselskapene koordinere det praktiske arbeidet.  

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget bestiller selskapskontroll utført som 
forvaltningsrevisjon av Vigo IKS. Konsek får ansvar for å koordinere samarbeidet 
med de øvrige kontrollutvalgene, Revisjon Midt-Norge IKS får ansvar for å 

koordinere det revisjonsfaglige og det praktiske arbeidet. 
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Prosjektnotat – selskapskontroll av Vigo

BAKGRUNN

Kontrollutvalget har bestilt en selskapskontroll av Vigo IKS. Av bestillingen framgår det at kontrollen skal

gjennomføres under Revisjon Midt - Norges koordinering, og at den skal involvere valgte revisorer i de

fylkeskommunene som blir med på selskapskontrollen.

Revisjon Midt - Norge har drøftet bestillingen internt, og med kontrollutvalgets sekretariat. På bakgrunn av

det vil vi leg ge fram en presentasjon av en skisse til opplegg for selskapskontrollen den 7.4.2017. I dette

prosjektnotat beskriver vi noen temaer, som kan være aktuelle i undersøkelsen. Det er ikke en prosjekt-

plan.

SKISSE
I saksutredningen til sak 4/17 framgår noen an tatte risikoer:

• Selskapet står for drift og utvikling av tjenester av høy vesentlighet for eierkommunene,

• Selskapet har høye budsjett, få ansatte og gjennomfører komplekse anskaffelser av høy verdi,

• På eiersiden har selskapet stor geografisk spredning ,

• Selskapet kjøper konsulenttjenester i betydelig omfang

• Selskapet leier inn ansatte i eierfylkene i deltidsengasjement (tilsvarende 1,7 årsverk i 2016)

• Selskapet har etablert faggrupper som består av ansatte fra eierfylkene , og som bistår med fag-

kompetanse på de ulike datasystemene.

Punktene ovenfor kan være hensiktsmessige løsninger, men kan også ha iboende risiko ved seg. Risi-

koen ved at mange av tjenestene utføres med stor grad av avhengighet av eksterne aktører (inklusive

ansatte i eierfylkene) kan inn eha svakheter som f.eks. at det er mange som skal følges opp, og at de an-

satte i Vigo kan utgjøre en svak part i denne samhandlingen. På en annen side kan det være en styrke

at selskapet henter inn den til enhver tid riktige kompetansen utenfra, og ikke byg ger opp denne selv.

Revisor anbefaler en todelt tilnærming til selskapskontrollen:
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• Oppfølging av eierstyringen blant deltakende eierfylker

• Forvaltningsrevisjon i Vigo IKS

Når det gjelder oppfølging av eierstyringen , så mener vi at det kan være interess ant å se på:

• Har eierne rutiner for eierstyring?

• Følger eierne opp Vigo IKS i tråd med regelverket og retningslinjer for eierstyring?

Når det gjelder forvaltningsrevisjon i Vigo ser revisor for seg noen temaer som kan være aktuelle:

• Bestillerkompetanse , herunder kompetanse innen anskaffelser og kontraktsstyring

• Ressursstyring , internt og overfor samarbeidspartnere

• ROS - analyser , herunder praksis og kompetanse

• Sikre tjenester til brukerne (fylkeskommunene)

ORGANISERING AV SELSKAPSKONTROLLEN

Selskapskontrollen bør organiseres slik at den ivaretar hensynet til involvering av valgte revisorer og ra-

sjonell og effektiv gjennomføring av kontrollen.

Vi ser for oss en form for referansegruppe, bestående av en representant fra hvert av de deltakende fyl-

keskommunene (fra valgte revisorer). Prosjektplan, eller andre dokument som beskriver det faglige opp-

legget, bør forankres i denne gruppen. Videre bør gruppen utnevne noen representanter (3 - 4) som ut-

gjør styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen b ær følge tettere opp undersøkelsen, enn hva som

vanligvis er rollen til styringsgruppen i Revisjon Midt - Norge (prosjektplan og høringsutkast til rapport).

Videre bør det etableres et prosjektteam, bestående 2 - 3 ansatte fra ulike revisjonsenheter (Revisjon

Midt - Norge må delta).

Revisor ser for seg at den delen som går på oppfølging av eierstyringen gjøres utføres med en arbeids-

innsats fra valgt revisor i alle deltakerfylkene. Her vil informasjonen, enten det gjelder dokument, system
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eller intervjuinforma sjon, finnes i det enkelte fylket, og det vil være mest rasjonelt og kostnadsbespa-

rende at denne informasjonsinnhentingen skjer lokalt.

Når det gjelder den andre delen av selskapskontrollen, forvaltningsrevisjon i Vigo, vil datainnsamlingen

på det området være rettet mot selskapet, som er lokalisert i Skien. Selskapet har en god del samar-

beidspartnere, som leverandører og ressurspersoner blant eierne. Det vil være behov for informasjon fra

dem også. Dette kan skje på flere må ter, og trenger ikke innebære reisevirksomhet.

PROSJEKTFORLØP OG RE SSURSOMFANG

Den s tørste utfordringen, og som vil kreve mer tid og ressurser enn en vanlig selskapskontroll av denne

typen, er koordineringen og oppfølgingen av arbeid utført av ansatte ved andre revisjonsenheter enn ved

Revisjon Midt - Norge. Det vil være behov for en grundig planleggings og forankringsprosess opp mot alle

deltakende fylkeskommuner, kontrollutvalg og valgte revisorer.

Fase

1 Sørge for forankring i deltakende fylkeskommuner: kontrollutvalg

og eventuelt kommunestyrer

April – september

2017

2 Forankring av prosjektplan og faglig opplegg for selskapskontrollen Mai – desember

2017

3 Gjennomføring: undersøkelse, kvalitetssikring og høring Januar – juni 2018

4 Rapportering: (endelig rapport og behandling i kontrollutvalgene) September 2018 -

Vi mener at det er vanskelig å angi timeressursbehov på nåværende tidspunkt. Kontrollutvalgene bør

vurdere i hvilken grad de skal ha prosj ektplan til vurdering etter at alle utvalgene har hatt gjeldende pro-

sjektskisse til b e handling.
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Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 01.06.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 30/17 
BESTILLING AV PROSJEKTPLAN FOR NY 
FORVALTNINGSREVISJON. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for en 
forvaltningsrevisjon med tema ……… .  
 
Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 1.september 2017 for behandling i 
kontrollutvalget på møte 14.september 2017.  
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
Det vil være hensiktsmessig at kontrollutvalget på dette møtet bestiller en ny 
prosjektplan for forvaltningsrevisjon.  
 
I vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 er det gjort følgende prioriteringer: 
 
1. Prosjektstyring, prosjektkompetanse, herunder inngåelse av avtaler og    

oppfølging – gjennomført. 
2. Internkontroll – kvalitets- og avvikssystem 
3. Oppfølging av lærlinger 
4. Offentlige anskaffelser- gjennomført 2015 
5. Voksenopplæring 
6. Tannhelse 
7. IKT 
8. Etikk og varsling 
9. Videregående opplæring 
10. Folkehelse 
11. Kompetansekartlegging 
 
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
Fylkestinget orienteres ved eventuelle endringer utover planen. Hvis endringene i 
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planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt.  
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SAK 31/17 
EVENTUELL STUDIETUR FOR KONTROLLUTVALGET. 

 

Forslag til vedtak: 
Saken framlegges for kontrollutvalget til drøfting, uten forslag til vedtak. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
I forbindelse med behandling av sak 26/17 Eventuelt i møte 20.april d.å. ble det bl.a. 
fattet slikt vedtak: 
 

«Sekretæren forbereder en sak til neste møte om evt. studietur for 
kontrollutvalget» 

 
Kontrollutvalget behandlet i møte 14.april 2016, sak 15/16, spørsmålet om eventuell 
studietur og fattet slikt vedtak: 
 

 «Saken utsettes og tas opp til vurdering i forhold til vedtatt plan for 
forvaltningsrevisjon og budsjettarbeidet for 2017.» 

 
I møte 1.desember 2016, sak 46/16, behandlet kontrollutvalget spørsmålet om faglig 
utvikling og fattet slikt vedtak: 
  

«Kontrollutvalget vil gjennomføre et faglig seminar med fokus på 
antikorrupsjon og etikk. Transparency International Norge og KS etikkutvalg 
forespørres for mulig bidrag og deltagelse. Sekretariatet kontakter 
organisasjonene og planlegger i samråd med leder med sikte på å kunne 
arrangere dagsseminar i uke 12 eller 13, 2017. Kontrollutvalgets 
varamedlemmer og fylkeskommunens ledergruppe inviteres til å delta. 
Eventuelle kostnader til foredragsholdere og andre utgifter i forbindelse med 
arrangementet dekkes av budsjetterte midler til faglig utvikling.» 
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Dette fagseminaret ble arrangert 31.mars d.å. med god deltakelse både fra 
kontrollutvalg, administrasjon, revisjon og sekretariat. 
 
Kontrollutvalget har for 2017 budsjettert med kr. 75.000,- til faglig utvikling. Utgiftene 
til fagseminaret beløp seg til ca. kr. 15.000. Disponibelt budsjett til eventuell studietur 
utgjør dermed kr. 60.000. Det er opp til kontrollutvalget selv å bestemme hvordan de 
vil anvende midlene med bakgrunn i hva og hvilke områder en ønsker å fokusere på.  
 
En studietur må vurderes i forhold til om den kan bidra til faglig utvikling.  
 
Kontrollutvalget har i tillegg signalisert at faglig utvikling bør ta utgangspunkt i vedtatt 
plan for forvaltningsrevisjon, hvor det er gjort følgende prioriteringer for 
inneværende valgperiode: 
 

1. Prosjektstyring, prosjektkompetanse, herunder inngåelse av avtaler og    
oppfølging – gjennomført. 

2. Internkontroll – kvalitets- og avvikssystem 
3. Oppfølging av lærlinger 
4. Offentlige anskaffelser- gjennomført 2015 
5. Voksenopplæring 
6. Tannhelse 
7. IKT 
8. Etikk og varsling 
9. Videregående opplæring 
10. Folkehelse 
11. Kompetansekartlegging 

 
 
Med disse premisser, ser ikke sekretæren at det er spesielt relevant å søke kontakt 
utenlands i forbindelse med en eventuell studietur.  
 
Det kan imidlertid være aktuelt å ta kontakt med et annet fylkeskommunalt 
kontrollutvalg for å drøfte spesielle problemstillinger eller temaområder. I forrige 
periode hadde kontrollutvalget f.eks.et par fellesmøter med kontrollutvalget i 
Akershus fylkeskommune. 
 
Besøk hos Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite kan også 
være aktuelt. 
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SAK 32/17 
EVENTUELT. 

 

Forslag til vedtak: 
. 
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