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1. Bakgrunn 
 

Kontrollutvalget skal, i henhold til kontrollutvalgsforskriftens §§ 9 og 13, påse at 

fylkeskommunes virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

I følge forskriftens §§ 10 og 13 skal utvalget, minst èn gang i løpet av valgperioden, og senest 

innen utgangen av året etter fylkestingets konstituering – utarbeide en plan for gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Planen, som skal vedtas av fylkestinget, skal være 

bygget på en overordnet analyse av fylkeskommunes virksomhet. Analysen har som siktemål 

å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorene/områdene i 

fylkeskommunens virksomhet, ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 

 

 

2. Forvaltningsrevisjon – definisjon og formål 
 

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 

fylkeskommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon rettes fokus mot økonomi 

og måloppnåelse i vid forstand. 

 

I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§ 7) innebærer 

forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om 

 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med fylkestingets 

vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt 

på området, 

c) regelverket etterleves, 

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav, 

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med fylkestingets forutsetninger og/eller 

om resultatene for virksomheten er nådd. 

 

Forvaltningsrevisjon ble lovfestet ved endringer i kommuneloven i 1992. Bakgrunnen for at 

forvaltningsrevisjon ble innført som en del av revisjonen av kommunene og 

fylkeskommunene var økte krav om effektivitet og måloppnåelse. Forvaltningsrevisjon 

fungerer som et viktig verktøy for fylkeskommunens øverste politiske organ for å føre tilsyn 

og kontroll med fylkeskommunens totale forvaltning og resultatene som oppnås. 

Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres en type undersøkelser som gir de 

folkevalgte i fylkeskommunen informasjon om administrasjonens oppfølging av vedtak i 

fylkestinget, og resultatet av disse. Forvaltningsrevisjon kan samtidig bidra til at 

fylkeskommunal virksomhet får økt produktivitet, mer effektiv måloppnåelse og at den sikres 

drift i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut fra en overordnet risiko- og 

vesentlighetsanalyse er viktig, slik at ressursene settes inn på de riktige områdene, og 

fylkeskommunen får prosjekter som har god nytteverdi. På den måten kan forvatningsrevisjon 

gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i fylkeskommunen. 
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3. Framgangsmåte og metode 
 

3.1 Metode 
Den overordnede analysen er basert på modellen presentert i figuren nedenfor. Modellen viser 

de ulike kildene som er brukt som grunnlag i den overordnede analysen for å vurdere og 

synliggjøre innenfor hvilke områder forvaltningsrevisjon bør iverksettes. 

 
Fig. A: Modell for overordnet analyse – forvaltningsrevisjon 

 

Revisor har gjennomført to ulike spørreundersøkelser. Den ene spørreundersøkelsen ble sendt 

til fylkesrådmannen samt alle virksomheter/enheter i Vestfold fylkeskommune. 

Undersøkelsen gjaldt Kartlegging av interne kontrollrutiner i Vestfold fylkeskommune. Mer 

om spørreundersøkelsen under 3.3.1. 

 

Den andre spørreundersøkelsen ble sendt til kontrollutvalgets medlemmer fra forrige 

valgperiode (2008 -2011), nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer, ordfører, gruppeledere og 

fylkesrådmann. Undersøkelsen gikk blant annet ut på å innhente politikernes vurdering av 

risikoområder i kommunen, med henblikk på forslag til aktuelle 

forvaltningsrevisjonsprosjekter.    

 

Videre er KOSTRA-tall fra 2010 brukt i analysen. KOSTRA er et nasjonalt 

rapporteringssystem der alle landets kommuner og fylkeskommuner rapporterer regnskaps- og 

tjenestedata til Statistisk sentralbyrå (SSB). Utvalgte KOSTRA-tall for Vestfold 

fylkeskommune er sammenlignet med gjennomsnittstall for fylkene i Sør-Norge (Vest-Agder, 

Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud), Fylkesgruppe 3 (Østfold, Akershus, Buskerud, 

Vestfold, Hordaland og Sør-Trøndelag) og gjennomsnittstall for alle fylkene i landet. Disse 

gruppene er definert av SSB og er standardoppsettet som brukes. Vi presenterer tallene på 

konsern-nivå der ikke annet er spesifisert. Dette for at tallene skal være sammenlignbare, 

uavhengig om hvordan fylkeskommunen er organisert i forhold til interkommunale selskaper 

og fylkeskommunale foretak. Det understrekes dog at det kan være avvik i grunnlaget som 

feil innrapporterte tall fra fylkeskommunene etc.  

 

Spørre- 

undersøkelser 

søkelse 

KOSTRA 

Revisjonens 

erfaringer 
Årsberetning 

Tidligere 
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OVERORDNET 

ANALYSE 
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analyse/plan 
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Revisors erfaringer er brukt i analysen. Med bakgrunn i vårt arbeid har revisor trukket fram 

informasjon med innspill i forhold til hvilke temaer og områder som kan være aktuelle for 

forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen. 

 

Forrige plan for forvaltningsrevisjon (som gjaldt for perioden 2008 – 2011), samt den 

overordnede analysen som lå til grunn for denne, er også en faktor som spiller inn i 

forbindelse med utarbeidelse av denne analysen. Den forrige planen sa noe om hvilke 

prioriteringer, i forhold til forvaltningsrevisjon, som har blitt gjort tidligere i fylkeskommunen 

og den forrige overordnede analysen fortalte noe om hva som var bakgrunnen for utvelgelsen 

og prioriteringene av prosjekter i den forrige planen. 

 

Vestfold fylkeskommunes Årsberetning 2010, budsjett 2011 og budsjett 2012/økonomiplan 

2013-2015, er benyttet i analysen. Årsberetningen forteller noe om hvilke utfordringer 

fylkeskommunen har hatt, og om eventuelle forventede framtidige utfordringer 

fylkeskommunen står ovenfor.  

 

 

3.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering 
Risikovurdering henger i dette tilfellet nøye sammen med målsettinger. Vurderinger av risiko 

innebærer å identifisere, og vurdere betydningen av, relevante trusler mot oppnåelse av 

bestemte målsettinger. 

 

Vestfold fylkeskommune har en rekke målsettinger. Eksempler på dette kan være 

fylkeskommunens overordnede verdier og/eller strategier, målsetting om etterlevelse av lover 

og forskrifter, og målsettinger for de enkelte resultatenhetene i fylkeskommunen. 

 

For Vestfold fylkeskommunes vedkommende vil en risiko- og vesentlighetsvurdering 

innebære og gjøre en vurdering av innenfor hvilke områder av fylkeskommunens virksomhet 

det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og øvrige mål som er 

satt for kommunens virksomhet. Analysen forsøker å synliggjøre, ut fra vurderinger av 

sannsynlighet for avvik og alvorlighetsgraden ved eventuelle avvik, områder i 

fylkeskommune der forvaltningsrevisjon bør utføres. 

 

 

3.3 Resultatene fra spørreundersøkelsene 
Revisor har gjennomført to ulike spørreundersøkelser, som nevnt foran.  

 

 

3.3.1  Spørreundersøkelsen internt i fylkeskommunen 
Vestfold Kommunerevisjon har, som et ledd i overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, 

kartlagt den økonomiske intern kontrollen i fylkeskommunen.   

 

Intern kontroll er et system der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres og følges opp med 

basis i styringssvikt, feil og mangler i virksomhetens arbeidsprosesser. 

 

Kartleggingen av interne kontrollrutiner ble gjennomført ved utsendelse av et spørreskjema på 

mail. Respondentene i denne spørreundersøkelsen har vært fylkesrådmannen, samt alle 

seksjons- og virksomhetslederne i Vestfold fylkeskommune. Samtlige har besvart 

spørreskjemaet. 

 

Spørreskjemaet ble delt inn i spørsmål vedrørende budsjett, lønnsrutiner, innkjøpsrutiner, 

driftsmidler, tilskudd/ refusjoner, fond, inntekter, kasse/bank og andre forhold.  
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Under andre forhold ble det stilt spørsmål rundt egne datasystemer, implementering av 

bokføringslov, om de kjenner til lover/forskrifter som enheten ikke etterlever, hendelser som 

kan medføre erstatningsansvar, misligheter, feil i regnskapet og om enheten har 

risikovurderingsprosess i forhold til regnskapsrapportering.  

 

Svarene utgjør en del av grunnlaget for vår risikovurdering. Respondentenes og revisors 

vurdering av risikoområder fra denne undersøkelsen er presentert under 4.1.1 i rapporten. Vi 

har videre presentert spesielle forhold for et område under aktuelt fagområde.   

 

 

3.3.2 Spørreundersøkelsen til folkevalgte/fylkesrådmann 
Respondentene i den andre spørreundersøkelsen har vært kontrollutvalgets medlemmer fra 

forrige periode, nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer, fylkesordfører, gruppeledere og 

fylkesrådmannen. Denne undersøkelsen gikk blant annet ut på å få innspill fra politikere og 

fylkesrådmannen om ønskede områder for forvaltningsrevisjon. 

 

Det ble sendt ut 18 spørreundersøkelser og vi fikk 9 svar. Dette gir en svarprosent på 50%. 

 

Spørreundersøkelsen ble inndelt i fire deler: 

 

- Del 1 omhandler viktigheten generelt av å iverksette forvaltningsrevisjon innen de 

enkelte sektorene/virksomhetene i fylkeskommunen. 

- Del 2 omhandler hvilke fokusområder som bør vektlegges ved forvaltningsrevisjon 

innen de ulike fagområdene. Fokusområder er her avgrenset til økonomi, organisering, 

kompetanse, bemanning, ledelse og administrasjon og lover og regelverk.  

- Del 3 omhandler viktigheten generelt av å igangsette forvaltningsrevisjon ved de ulike 

områdene knyttet til ledelsen og administrasjonen. 

- Del 4 i undersøkelsen er en rubrikk for åpne svar. Her kunne respondentene eventuelt 

angi andre områder innen kommunens virksomhet der de mente det burde iverksettes 

forvaltningsrevisjon.  

 

Svaralternativene på undersøkelsens del 1 og 3 er hele tallverdier på en skala fra 1 – 6, der 

verdien 1 representerer ”svært lite viktig” og verdien 6 representerer ”svært viktig”. I 

undersøkelsens del 2 krysset respondentene av på de ulike områdene som respondentene 

mente det bør fokuseres på – flere kryss var mulig. Undersøkelsens del 4 hadde fritt/åpent 

svaralternativ. 

 

Respondentenes vurdering av risikoområder fra denne spørreundersøkelsen er presentert 

under de ulike fagområdene i kapittel 4. 

 

 

3.4 Forrige plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
 

Den forrige planen for Vestfold fylkeskommune, som gjaldt perioden 2008 – 2011, ble vedtatt 

av fylkestinget i møte den 16.12.08, sak 102/08, i henhold til kontrollutvalgets innstilling. 

Forslagene til forvaltningsrevisjonsprosjekter, som fremgikk av planen for 2008-2011, ligger 

som vedlegg 2 til dette dokumentet.  
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Følgende prosjekter har blitt gjennomført av Vestfold Kommunerevisjon i perioden 2005 – 

2011: 

 

Forvaltningsrevisjoner: 

 2005 Økonomi- og budsjettstyring 

 2005 Østre Bolærne  

 2006 Gjennomgang av Tannhelsetjenesten i Vestfold fylkeskommune 

 2006 Oppfølging av økonomistyring – Østre Bolærne  

 2006 Avgrenset undersøkelse og gransking av nye momenter – Østre Bolærne  

 2007 Anvendelse av regler for offentlige innkjøp i Vestfold fylkeskommune 

 2008 Arbeidsforholdene til lærlinger i Vestfold fylkeskommune 

 2009 Tilskudd til private og offentlige institusjoner som ikke er underlagt 

fylkeskommunal revisjon 

 2010 Habilitet, eierstruktur i styrer 

 2010 Lærlinger som går på 3-årig videregående skole 

 2011 Sikring av kunst i Vestfold fylkeskommune  

 

Prosjekter: 

 2007 Thor Heyerdahl Videregående skole (prosjektoppfølging) 

 2008 Gjennomgang av telefonreglementet VFK 

 2008 Statusrapport vedlikehold av fylkesveier VFK 

 2009 Oppfølging av midler til fritid og kultur 

 2010 ”To gode naboer” Holmestrandsprosjektet – Holmestrand videregående skole   

 

Eierskapskontroll: 

 2007 Eierskapskontroll Vestviken kollektivtrafikk AS 

 

Eierskapskontroll gjennomført av VIKS: 

 2010 Eierskapskontroll Norges Maritime Utdanningssenter AS (NMU)  

 2011 Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 

 

Overordnet analyse – Vestfold fylkeskommune: 

 2005 – for perioden 2005 - 2008 

 2008 – for perioden 2008 - 2011 

 2011/2012 – for perioden 2012 - 2015 

 

 

4. Overordnet analyse Vestfold fylkeskommune - 

forvaltningsrevisjon  
 

Denne delen av analysen inneholder vurderinger av hvilke spesifikke områder innenfor de 

ulike sektorene, virksomhetene i Vestfold fylkeskommune det bør igangsettes 

forvaltningsrevisjon. Vurderingene er basert på en sammenstilling av resultatene fra 

 Spørreundersøkelse I, til fylkesrådmann/virksomhetene  

 Spørreundersøkelse II, til folkevalgte/fylkesrådmann 

 Utvalgte KOSTRA-tall 

 Tidligere overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon (2008 – 2011) 

 Revisors erfaringer  

 Informasjon fra fylkeskommunens årsrapport for 2010, budsjett 2011 og budsjett 

2012/økonomiplan 2013-2015 
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Deretter redegjøres det for hvilke tema det, etter revisors vurdering, vil kunne være mest 

aktuelt å fokusere på i forbindelse med forvaltningsrevisjon innenfor de ulike sektorer, 

virksomheter, avdelinger. 

 

 

Vestfold fylkeskommune er organisert med følgende ansvarsområder/sektorer: 

 

 Sektor Fellesformål (Fylkesrådmann, stabsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen) 

 Tannhelsetjenesten 

 Regionalsektoren 

 Utdanningssektoren 

 Kultursektoren 

 

Vi har valgt å presentere våre vurderinger etter ovennevnte inndelig av tjenesteområder. 

Under Sektor Fellesformål har vi presentert mulige risikoområder og forslag til 

forvaltningsrevisjonsprosjekter som vi vurderer er sektorovergripende. Vestfold 

fylkeskommune har følgende organisasjonskart:  

 

 
 

4.1 Sektor Fellesformål 
 

Sektor Fellesformål omfatter fylkeskommunens sektorovergripende funksjoner som politisk 

ledelse, fylkesrådmannens stab og ulike felleskostnader. I tillegg inngår Østre Bolæren i 

denne sektoren.  

 

Fylkesrådmannens stab utgjør fylkeskommunens støttefunksjoner for politisk ledelse, 

administrativ ledelse og for fylkeskommunens virksomheter.  
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Stabsoppgavene omfatter fag/feltene: 

 Personal og HMS 

 Lønn og sykepengerefusjoner 

 Juss 

 Forsikringer 

 Budsjett og økonomistyring 

 Finans 

 Regnskap 

 Innkjøp 

 Eiendom 

 IKT 

 Kommunikasjon og mediekontakt 

 Sekretariat for VFKs politiske organer 

 Arkiv 

 Drift av fylkeshuset 

 

 

4.1.1 Spørreundersøkelse I 
Nedenfor beskriver revisor mulige risikoområder innenfor sektor Fellesformål (overordnet for 

hele fylkeskommunen). 

 

Budsjett/økonomistyring 

Budsjettområdet består av årsbudsjett og rullerende økonomi- og handlingsplan for 

kommende fireårsperiode.  

 

Nedenfor følger en oversikt over utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor  

budsjettområdet: 

 

 Forutsetningene som ligger til grunn for budsjett/økonomiplan er mangelfulle 

 Manglende ledelsesstyring 

 Manglende økonomisk evne til å takle normale svingninger i inntekter, tjenestebehov, 

renter, prisstigning og pensjonsutgifter med mer  

 Manglende budsjettoppfølging/rapportering 

 Uforutsette hendelser 

 

Ifølge svar fra respondentene i spørreundersøkelse 1 er budsjettkontroll og budsjettoppfølging 

ivaretatt gjennom gode rutiner.  

 

Gjennom kontrolltiltak er revisors hovedinntrykk i dag at budsjett- og økonomistyringen i 

fylkeskommunen virker å være godt ivaretatt. Vestfold fylkeskommune står imidlertid foran 

en periode med store utfordringer, som stiller store krav til budsjett- og økonomistyring. 

 

Vestfold fylkeskommune har definert følgende hovedutfordringer i økonomiplanperioden 

2012-2015: 

 Inntektsveksten holder ikke tritt med kostnadsveksten 

 Store kostnadsøkninger på funksjonskontrakter på fylkesvegene 

 Stor økning i gjelden 

 Økte kostnader til pensjon 

 Økning i antall og ressursbruk til ressurskrevende elever 
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I 2011 ble prosjekt Handlingsrom 2014 gjennomført for å konkretisere kostnadsreduserende 

tiltak for å kunne skape rom før økte utbetalinger til renter og avdrag. Det ble foreslått 

innsparingstiltak innenfor hver sektor i fylkeskommunen. Handlingsrom 2014 innbærer også 

at det skal vurderes sektorovergripende tiltak knyttet til innkjøp, E-handel, organisering og 

IKT mv.  

 

På bakgrunn av ovennevnte utfordringer, som fører til en strammere økonomi for 

fylkeskommunen i årene fremover, vurderer revisor at det kan være aktuelt med et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til budsjett- og økonomistyring.  

Kun et fåtall av respondentene svarer at det er gjennomført en risikovurderingsprosess i 

forhold til regnskapsrapporteringen og kun et fåtall har svart at det foreligger dokumentasjon 

på gjennomført risikovurdering. 

 

Økonomiavdelingen har oppgitt tilgang til bankkonti som et risikoområde hvor misligheter 

kan oppstå.  

 

Kun et fåtall av respondentene kjenner til at det har vært misligheter ved 

virksomheten/seksjonen tidligere og ingen kjenner til eller har mistanke om misligheter ved 

virksomheten/seksjonen nå.  

 

Revisor vurderer at det kan være aktuelt med et prosjekt knyttet til ledelse, risikostyring og 

misligheter. 

 

Lønn 

Lønn- og sosiale kostnader er en vesentlig andel av kostnadene til Vestfold fylkeskommune 

og for 2010 utgjorde lønn- og sosiale kostnader 1,124 mrd. kroner eller 49,9% av 

fylkeskommunens samlede driftsutgifter.  

 

Nedenfor følger en oversikt over utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor  

lønnsområdet: 

- Feilregistrering av lønnsdata  

- Uriktig variabel lønn registreres  

- Trekk og avgifter beregnes feil  

- Feil utbetaling til ansatte 

- Manglende avstemming av fast og variabel lønn 

- Manglende dokumentasjon av kontroller 

- Dataene fra lønnsystemet registreres feil i regnskapet  

- Lønnsdata registreres på feil periode  

- Manglende eller feil sykepengerefusjon  

- Det bokføres lønnskostnader som ikke er reelle 

- Høyt sykefravær 

 

Lønnsområdet er det største kostnadsområdet til Vestfold fylkeskommune, og revisor vurderer 

at eventuelle feil på området kan ha vesentlige konsekvenser for fylkeskommunen. I følge 

svar fra spørreundersøkelse 1 virker det som de fleste kontrollrutiner vedrørende lønn er godt 

ivaretatt. Svarene viser imidlertid at fylkeskommunen har noe mangler i dokumentasjon av 

kontrollene på lønnsområdet.  

 

På bakgrunn av ovennevnte vurderer revisor at lønnsområdet kan være aktuelt for 

forvaltningsrevisjon. Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor lønnsområdet kan være 

en utvidet kontroll av rådmannens ansvar for den interne administrative kontroll. Kontrollene 

bør også vurderes opp mot misligheter og risikovurdering. 
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Innkjøp/Driftsmidler 

Det kjøpes årlig inn varer og tjenester for betydelig beløp i Vestfold fylkeskommune. 

Driftsregnskapet for 2010 viser at Vestfold fylkeskommune kjøpte varer og tjenester for 788,5  

mill. kroner. Dette utgjør 35% av sum driftsutgifter. Investeringsregnskapet for 2010 viser 

investeringer for 309,3 mill. kroner.  

Nedenfor følger en oversikt over utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor 

innkjøpsområdet:  

- Bestillingen er registrert med uriktig beløp 

- Varemottak er registrert uten at varen er mottatt 

- Fakturaen er bokført selv om varen ikke er levert 

- Det er bokført flere fakturaer (dubletter) knyttet til samme varekjøp 

- Det benyttes galt kvantum på faktura i forhold til mottatt varer 

- Faktura er uriktig bokført med hensyn til beløp, periode og konto 

- Risiko knyttet til attestasjon/anvisning 

- Manglende rutine for registrering og ajourhold av inventar/utstyrsliste 

- Manglende prosjektstyring ved større investeringsprosjekter 

- Brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser 

- Misligheter ved offentlige anskaffelser, ved; 

- Store pengestrømmer 

- Betydelige anskaffelser 

- Omfattende konsulentbruk 

- Ledelsens holdninger, policy, integritet og kompetanse 

 

I følge svar fra spørreundersøkelse 1 virker de fleste kontrollrutiner vedrørende innkjøp å 

være godt ivaretatt. Ved spørsmål om det er etablert rutine for registrering og ajourhold av 

inventar og utstyr, svarer de fleste ja og noen nei. Videre svarer litt over halvparten av 

respondentene ja på at virksomheten fører inventar- og utstyrsliste for tyveriutsatt og lett 

omsettelige gjenstander, mens de resterende svarer nei. Fylkeskommunen har et reglement fra 

1996 om utstyrsregistrering, som bør oppdateres. Vestfold fylkeskommune har fått 

anbefalinger om revidering av reglementet i forvaltningsrevisjonsprosjektet Sikring av kunst i 

Vestfold fylkeskommune, som ble gjennomført i 2011.  

 

Vestfold fylkeskommune står foran store investeringer i årene fremover, som blant annet 

bygging av videregående skoler og diverse veginvesteringer.  Revisor vurderer at disse 

investeringene er forbundet med vesentlig risiko for fylkeskommunen, og vurderer at 

forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet både til regeletterlevelse av offentlige anskaffelser og 

prosjektstyring, kan være aktuelle prosjekter innenfor innkjøpsområdet.  

 

Inntekter 

Området består av salgs- og leieinntekter, som elevbetalinger, kursinntekter, kostpenger, 

kantinesalg, egenandeler, husleieinntekter, annet salg av varer og tjenester med mer. Dette 

området utgjorde ca 91 mill. kroner i 2010. 

 

Nedenfor følger en oversikt over risikoområder/hva som kan gå galt innenfor 

inntektsområdet:  

 

 Tjenesten er registrert med uriktig pris 

 Tjenesten er registrert med galt kvantum 

 Uriktig antall tjenester er levert 

 Tjenesten er levert men ikke fakturert 

 Det er bokført salgstransaksjoner uten at det er utstedt faktura 

 Fakturaer er uriktig bokført med hensyn til beløp og periode 
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 Alle fakturaer er ikke bokført 

 Merverdi er uriktig beregnet og rapportert 

 

Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter kan være; rådmannens ansvar for intern kontroll og 

risikostyring av inntekter. 

Kasse/Bank 

Nedenfor følger en oversikt over risikoområder/hva som kan gå galt innenfor likvidområdet:  

 Innbetalinger blir ikke bokført 

 Utbetalinger blir ikke bokført 

 Avvik i kontantomsetning blir ikke avdekket 

 Kontantomsetning blir ikke bokført 

 Kontanter forsvinner 

 Bankkonto avstemmes ikke regelmessig 

 Virksomhetene har bankkonti som ikke er registrert i fylkeskommunens regnskap 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være å følge opp bankavtaler og intern kontroll innenfor 

arbeidsdeling, avstemminger etc.  

 

IKT 

Nedenfor følger en oversikt over risikoområder/hva som kan gå galt innenfor IKT-området:  

 

 Datasystemene er ustabile og ikke oppdatert 

 Datasystemene har unødig høy brukerterskel 

 Investeringer i IKT gir ikke redusert papirflyt og/eller økt produktivitet   

 Manglende loggføring 

 Tilgangskontroller 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter innen IKT kan være loggføring og dokumentasjon av 

arbeidsoppgaver innen IKT samt tilgangskontroller.  

 

 

4.1.2 Spørreundersøkelse II 
I svarene fra spørreundersøkelsen del 1, hvor det ble spurt om hvor viktig det er å iverksette 

forvaltningsrevisjon innenfor Fylkesrådmann/stabstjenester, har respondentene høyest 

prioritet på Arbeidsgiverseksjonen og IKT-seksjonen.  

 

I del 2 av undersøkelsen, ble det spurt om innenfor hvilke tjenestetilbud i 

sektoren/virksomheten, hvor det var mest aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon, er det 

høyest prioritet på områdene ledelse/administrasjon og økonomi.  

 

I del 3 i undersøkelsen, ble respondentene spurt om hvor viktig det er å iverksette 

forvaltningsrevisjon innenfor ulike områder. Av svarene gikk det fram at oppfølging av 

investeringsprosjekter, eierstyring, etikk, varsling, styreregister, misligheter av ulik art og 

oppfølging av politiske vedtak, er de viktigste områdene.  

 

I den 4. delen av undersøkelsen, som var åpen tilbakemelding, fikk vi følgende forslag til 

prosjektområde: 

 Gjennomgang av kultursektoren i Vestfold fylkeskommune 
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4.1.3 KOSTRA 
Revisor vil presentere enkelte tall hentet fra KOSTRA-basen knyttet til administrasjon, 

styring og fellesutgifter: 

 

Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter Vestfold Sør-Norge

Fylkesgr

. 3

Landet 

utenom 

Oslo

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter           80               36            53           44 

Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter             8               20            16           18 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter             4                 8              6             6 

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger      7 883          8 485       8 384      9 683 

Frie inntekter i kroner per innbygger      8 334          8 808       8 695    10 230 

 

Her har vi ikke brukt konsern, men rene tall fra fylkene. Gjennomsnittet i Oslo avviker en del 

fra de andre fylkene, slik at her er det bedre å sammenligne med landet utenom Oslo. Vi ser 

av tallene at Vestfold har høy lånegjeld sammenlignet med de andre gruppene av fylker. I 

tillegg er både arbeidskapitalen og disposisjonsfondet lavere. Det betyr mindre rom for 

handlinger enn de sammenlignbare grupper med fylker. Vestfold har lavere frie inntekter pr 

innbygger enn sammenlignbare fylker og har også lavere netto driftsutgifter pr innbygger enn 

sammenlignede grupper av fylker. 

 

Revisor vil presentere enkelte tall hentet fra KOSTRA-basen knyttet til Eiendomsforvaltning 

for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg: 

 

Eiendomsforvaltning for utvalgte fylkeskommunale formålsbygg Vestfold Sør-Norge

Fylkesgr

. 3 Landet

Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger 711 779 717 833

Netto driftsutg til fylkeskomm. eiendomsforvl, i % av samlede netto driftsutg 8,8 9,2 8,5 6

Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger 504 577 683 731

Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter 110 102 84 113

 

For eiendomsforvaltning ligger Vestfold på samme nivå som de ulike gruppene av 

sammenlignbare fylker.  

 

 

4.1.4 Forrige analyse/plan 
Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter fra forrige plan omfattet blant annet rutiner for 

varsling om kritikkverdige forhold i fylkeskommunen, bygningsmessig vedlikehold og 

mislighetsrisiko i forbindelse med vedlikehold av fylkeskommunale eiendommer. Disse 

prosjektene ble ikke gjennomført i forrige periode og revisor vurderer at de fortsatt kan være 

aktuelle prosjekter for Vestfold fylkeskommune.  

 

 

4.1.5 Revisors erfaringer 
Ved Økonomiseksjonen på Fylkeshuset er det etablert mange intern kontroll rutiner som er 

knyttet til økonomifunksjonene. Revisor vurderer at det jobbes seriøst med oppdatering og 

nedfelling av skriftlige interne rutiner og kontrollpunkter. Der hvor det er like 

arbeidsoppgaver på kryss av sektorene, skal rutinene være felles for alle sektorene i 

fylkeskommunen. Revisor vurderer at de ansatte på Økonomiseksjonen har høy kompetanse 

på sitt fagområde.  
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Netto driftsresultat og resultatgrad: 

Netto driftsresultat er et nøkkeltall som ”tar pulsen” på fylkeskommunens økonomi. Et annet 

begrep i denne sammenheng er netto resultatgrad. Netto resultatgrad fremkommer som 

(korrigert netto driftsresultat * 100/korrigert sum driftsinntekter). 

 

For å få et best mulig relevant utgangspunkt for beregning av netto resultatgrad har vi 

korrigert netto driftsresultat og sum driftsinntekter for 2008, 2009 og 2010 ved også å 

innarbeide bruk og avsetning til bundne fond, samt vurdert mva kompensasjonens og 

premieavvikets påvirkning av beregnet resultatgrad, i og med at disse ikke blir avsatt som 

bundne fond i driftsregnskapet. 

 

Netto resultatgrad for Vestfold fylkeskommune viser for 2010 – 3,3 % eller 74,9 mill. kr når 

mva av investeringer og premieavvik inngår i netto driftsresultatet.  

  

Ut i fra gitte nøkkeltall kan aktivitetsnivået for 2010 og tidligere anses som tilfredsstillende 

for fylkeskommunen dersom en kun vurderer netto driftsresultat isolert. 

Revisor vurderer imidlertid at netto driftsresultat korrigert for inntektsført premieavvik og 

mva av investeringer viser at fylkeskommunen har en meget stram økonomisk situasjon.  

Analysen viser at fylkeskommunens driftsregnskap ikke gir rom for nødvendig avsetning til 

senere bruk. For å nå målet om en resultatgrad på 3 % vurderer revisor at fylkeskommunen 

skulle hatt et regnskapsmessig resultat som var drøye 60 mill kroner høyere i 2010. 

 

Likviditetsreserve: 

Det påligger fylkeskommunen et særskilt ansvar å sikre at det til enhver tid er så god likviditet 

at de løpende forpliktelser kan dekkes ved forfall. 

Fra og med utgangen av desember 2009 opphørte likviditetsreserven som egen konto under 

egenkapitalen. Likviditetsreserven har vært en stabil del av egenkapitalen som over tid har 

vært bærebjelken nedfelt i kommuneloven for å sikre at fylkeskommunen har hatt midler til å 

dekke svingningene mellom løpende utgifter og inntekter. Likviditetsreserven som opphørte 

fra 2009 ble overført frie fondsmidler i form av bufferfond og fritt investeringsfond i en 

størrelse av henholdsvis 15,6 mill. kroner og 30,4 mill. kroner.  

 

De siste årene har fylkeskommunen blitt ”tappet” for likvide midler gjennom statens pålegg i 

forskrift om årlig bokføring av premieavvik. Dette er et nasjonalt anliggende. Sagt med andre 

ord betaler vi mer ut av fylkeskommunens omløpsmidler mer enn det som blir utgiftsført i 

driftsregnskapet. Dette får en negativ effekt på fylkeskommunens kontantbeholdning. Per 

31.12.2010 er premieavvik bokført med 123,5 mill. kroner.  

 

For å motvirke den negative effekt inntektsføring av premieavvik har på fylkeskommunens 

likviditet, ser revisjonen positivt på at fylkeskommunen foreløpig i en opptrapping har avsatt 

55 mill. kroner på disposisjonsfond ”øremerket” premieavvik.  

 

 

4.1.6 Årsrapport 2010/budsjett 2011/budsjett 2012 
 

Økonomi 

Vestfold fylkeskommune har siden 2004 hatt positive regnskapsresultater. Også i 2010 og 

2011 legger fylkeskommunen fram regnskap med overskudd. Regnskapsmessig overskudd 

etter disposisjoner ble 29,6 mill. kroner for 2010. For 2011 er regnskapet til behandling. 
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Vestfold fylkeskommune står imidlertid foran en periode med større økonomiske utfordringer 

enn vi har sett de siste årene. Det har kommet tydelige signaler på at fylkeskommunen i årene 

framover må forvente strammere økonomiske rammer. Vestfold fylkeskommune planlegger 

omfattende investeringer som i stor grad blir finansiert med låneopptak som medfører økte 

rente- og avdragskostnader. 

 

Under Budsjett/økonomistyring foran har vi blant annet foreslått prosjekter knyttet til området 

for Vestfold fylkeskommune.  

 

Under Dagens situasjon i Budsjett 2012/økonomiplan 2013-15 for sektor Fellesformål 

fremgår det at det for tiden arbeides med omorganisering innenfor fagområdene Eiendom og 

IKT: 

 Prosjektorganisasjonen for skoleutbygging (SKUP) og fylkeskommunens 

eiendomskontor vil bli samlet i en felles eiendomsseksjon ledet av egen seksjonssjef. 

Omorganiseringen ventes å tre i kraft i løpet av 2012. 

 IKT-ressursene ved fylkeskommunens virksomheter og fylkeskommunens sentrale 

IKT-tjeneste vil bli samlet i en felles IKT-seksjon ledet av en egen IKT-seksjonssjef. 

Omorganiseringen ventes å tre i kraft 01.01.2013.  

 

Aktiviteten i sektor Fellesformål er i stor grad avledet av aktiviteten andre steder i den 

fylkeskommunale organisasjonen, særlig gjelder dette Fylkesrådmannens stab. Behovet for 

støttetjenester har i en årrekke vært økende både i omfang og i kompleksitet. Dette stiller 

stadig økende krav til kapasitet og spisskompetanse hos de ansatte.  
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Fylkesrådmannens forslag til sektorovergripende resultatmål for økonomiplanperioden (2012-

2015): 

 
Til opplysning har sykefraværet i Vestfold fylkeskommune gått ned fra 6,6% i 2009 til 6% i 

2010.  

 

Vi har fått opplyst at det totale sykefraværet i Vestfold fylkeskommune i 2011 var 5,9%. 

Fraværet fordelte seg med 6,9% for kvinner og 4,6% for menn. Fordeling mellom kjønnene 

ser ut til å være stabilt.   

 

Revisor vurderer at et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til måloppnåelse/målstyring kan 

være aktuelt. 
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4.1.7 Revisors anbefalinger av forvaltningsrevisjonsprosjekter – Sektor 

Fellesformål 
 

Revisor vurderer at det er områder i fylkeskommunen, hvor ansvaret er tillagt 

rådmann/stabsavdelingen, som er forbundet med vesentlig risiko og som det kan være aktuelt 

å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  

 

På bakgrunn av ovennevnte risikovurderinger, foreslår vi følgende forslag til 

forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til sektor Fellesformål: 

 

 Budsjett og økonomistyring i Vestfold fylkeskommune 

 Risikostyring og ledelse  

 Gjennomgang av lønnsområdet i Vestfold fylkeskommune  

 Regeletterlevelse av offentlige anskaffelser 

 Prosjektstyring – oppfølging av investeringsprosjekter  

 Intern kontroll og risikostyring av inntekter 

 Gjennomgang av bankavtaler og intern kontroll knyttet til arbeidsdeling, 

avstemminger etc. 

 Gjennomgang av Arbeidsgiverseksjonen i Vestfold fylkeskommune 

 Gjennomgang av IKT-seksjonen i Vestfold fylkeskommune 

 Eierstyring i Vestfold fylkeskommune 

 Etiske retningslinjer i Vestfold fylkeskommune 

 Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten 

 Bygningsmessig vedlikehold i Vestfold fylkeskommune 

 Mislighetsrisiko i forbindelse med vedlikehold av fylkeskommunale eiendommer 

 Administrasjonens saksutredning, oppfølging av politiske vedtak og tilbakemelding til 

politisk organ 

 Målstyring og måloppnåelse i Vestfold fylkeskommune 

 

 

4.2 Utdanningssektoren 
 

Utdanningssektoren i Vestfold fylkeskommune består av  

 Utdanningsavdelingen; 

- Skoleseksjonen 

- Fagopplæringsseksjonen 

- SKUP Skoleutbyggingsprosjekt  

 10 videregående skoler 

 1 folkehøyskole 

 Fagskolen 

 Kompetansesenter for læringsutvikling 

 SMI-skolen 

 Karrieresenteret 

 

Nedenfor beskriver revisor mulige risikoområder innenfor utdanningssektoren. Revisor 

vurderer at mange av risikoområdene/hva som kan gå galt, som er nevnt under Sektor 

fellesformål foran, også er gjeldende for Utdanningssektoren og de ulike skolene som er 

knyttet til denne. I tillegg vurderer vi at følgende utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt 

er gjeldende for området: 
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 Fylkeskommunen tilfredsstiller ikke lovpålagte krav, som 

o Opplæringslovas krav til 

 Videregående utdanning 

 Spesialundervisning 

 Skoleskyss 

 Organisering av videregående opplæring 

o Opplæringslovas krav til 

 Fagskoler 

 Skolene oppfyller ikke mål fastsatt av fylkestinget 

 Manglende gjennomføring av Kunnskapsløftet i Vestfold fylkeskommune 

 

 

4.2.1 Spørreundersøkelse II 
I del 1 av undersøkelsen, ble respondentene spurt om hvor viktig det var å iverksette 

forvaltningsrevisjon innenfor Utdanningssektoren. Fagopplæringsseksjonen og Fagskolen 

fikk høyest prioritet.  

 

 

4.2.2 KOSTRA 
 

Revisor vil presentere enkelte tall hentet fra KOSTRA-basen knyttet til Videregående 

opplæring: 

 

Videregående opplæring Vestfold Sør-Norge

Fylkesgr

. 3 Landet

Brutto investeringsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 672 663 754 784

Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år  123 732      125 538   128 396  132 933 

Andel lærlinger som har læreplass utenfor bostedfylke 11 12,3 15,2 13,2

Andel av søkere til lærlingeplass som har blitt lærlinger per 1.10 67,1 69,1 69,1 70,1

Andel søkere som ikke har fått plass 8,8 10,2 9,3 9,9

Elever per skole, fylkeskommunale skoler (vgo) 864 593 547 508

Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler 9,2 9 8,9 8,7

Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid 58,1 56,2 57,8 57

Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år 68,8 69 70,4 69,7

Andel elever med direkte overgang fra vgs til høyere utdanning 38 43,1 38,6 42

Andel beståtte fag- og svenneprøver 92,9 92,2 91,5 92,1

Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn 4,4 4,3 4,8 4,8

 

Vi ser av tallene for videregående opplæring at Vestfold ikke har store avvik fra de 

sammenlignede gruppene av fylker med unntak av elever pr skole. Vestfold har vesentlig flere 

elever pr skole enn gjennomsnittet i de forskjellige grupper av fylker. Tabellen viser at 

Vestfold fylkeskommune bruker noe mindre penger til videregående opplæring pr innbygger 

mellom 16-18 år enn sammenlignbare fylker.  

 

Revisor vurderer at et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til kvalitet og etterlevelse av 

lovpålagte krav innenfor videregående opplæring i Vestfold fylkeskommune, kan være 

aktuelt. Mer om dagens situasjon for Vestfold fylkeskommune under Årsrapport/budsjett på 

neste side. 

4.2.3 Forrige analyse/plan 
Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter fra forrige plan omfattet blant annet 

arbeidsforholdene til lærlinger i Vestfold fylkeskommune, planlegging og gjennomføring av 
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”Kunnskapsløftet”, bortfall av elever i de videregående skoler, tilskudd til fagopplæringen og 

oppfølging av byggeprosjekter innen videregående opplæring. Av disse er 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Arbeidsforholdene til lærlinger i Vestfold fylkeskommune 

gjennomført. Vi har også sett på tilskuddsordningen til fagopplæringen og fulgt opp 

oppføringen av Thor Heyerdahl videregående skole fra start til innvielse av skolen. Videre ble 

det avgitt rapport om Holmestrand videregående skole  ”To gode naboer”. 

 

Revisor vurderer at de øvrige temaene over, som det ikke er gjennomført forvaltningsrevisjon 

på, fortsatt kan være aktuelle temaer for forvaltningsrevisjon for Vestfold fylkeskommune.  

 

 

4.2.4 Revisors erfaringer 
Ved enhetskontroller ute på skolene har vi registrert at de generelle rutinene følges og at det 

som går igjen er manglende dokumentasjon for utført kontroll. Noen er imidlertid veldig nøye 

med dokumentasjon. 

 

Gjennomførte enhetskontroller ved skoler viste at det er god kontroll med budsjett og 

regnskap. Det er etablert gode rutiner for budsjettoppfølging. Revisor vurderer at de som 

jobber med økonomi ved skolene har god forståelse og kunnskap innen fagområdet.  

 

Revisor har registrert at det er lite oppfølging av sykelønnsrefusjon ute hos enhetene. Alle 

skolene, som vi har vært på besøk hos, sier de har oppfølging av sykelønnsrefusjon, men 

svært få kan dokumentere kontrollene. Enhetene viser til at arbeidsgiverseksjonen på 

fylkeshuset følger opp dette.  

 

 

4.2.5 Årsrapport 2010/budsjett 2011/2012 
I følge Vestfold fylkeskommunes årsrapport for 2010, har utdanningssektoren fått følgende ny 

oppgave fra 1.1.2010, som følge av forvaltningsreformen: 

 

- Fagskolen 

Ansvaret for fagskolene er fullt ut overført fylkeskommunene.  

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til fagskolen kan være aktuelt.   

 

Fra Årsrapporten 2010/budsjettdokumentet 2011, 2012 og økonomiplan 2013-2015, har vi tatt 

med noen utfordringer for Vestfold fylkeskommune i årene fremover.  

 

Kunnskapsløftet – Kompetanseutvikling 

Kompetanseutvikling innenfor videregående opplæring er gjennomført i tråd med vedtatt plan 

for perioden 2010 – 2013. Målet er at flere elever, lærlinger og lærekandidater består og 

fullfører videregående opplæring.  

 

Fra og med 2010 er det lagt opp til kompetanseutvikling i vid forstand. Kunnskap om hva 

som virker læringsfremmende er lagt til grunn for valg av satsningsområder og metoder. 

Kompetanseutvikling på følgende fire områder har hatt fokus i 2010: 

 

- Tilpasset opplæring 

- Vurderingspraksis som skal fremme og motivere elevene til økt innsats 

- Pedagogisk bruk av systematisk arbeid med elevenes grunnleggende ferdigheter, dvs å 

kunne lese, skrive, uttrykke seg muntlig, regning og digital kompetanse. 
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Hver skole og fagopplæring har utviklet en kompetanseplan med tiltak på alle de fire 

områdene.  

 

Revisor vurderer at et mulig forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være en evaluering av 

gjennomført Kunnskapsløftet med kompetanseutvikling/kompetanseplaner.  

 

Fra budsjett 2012/økonomiplan 2013-2015 har vi tatt inn følgende fra Dagens situasjon: 

 

Antall elever og lærlinger i Vestfold, som gjennomfører og består videregående opplæring 

med vitnemål eller fag-/svennebrev etter fem år, ligger omkring landsgjennomsnittet på 70%. 

Vestfold er det fylket som har hatt størst fremgang på dette området de siste årene. 

Utdanningssektorens viktigste målsetning i inneværende planperiode er fortsatt å arbeide for 

at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring. 

 

Utdanningssektoren har en utfordring knyttet til økonomi. I de videregående skolene er det 

foretatt betydelige grep fra høsten 2011 for å tilpasse aktivitetsnivået til budsjettreduksjonene 

i forbindelse med Handlingsrom 2014. Virksomhetene har blant annet redusert bemanningen 

med netto 50 årsverk (66 personer) fra høsten 2011, hvorav 24 årsverk er overtallige og har 

mottatt sluttpakker. Elevtallet ved de fylkeskommunale videregående skolene er omtrent 

uendret i forhold til forrige skoleår. Fylkeskommune sier nedbemanningen har vært mulig ved 

å redusere elevenes valg og ved ikke å sette i gang grupper med lave elevtall. 

Fylkeskommunen sier selv at den betydelige reduksjonen i antall ansatte kan slå negativt ut i 

forhold til sektorens resultatmål, spesielt når det gjelder fullført og bestått.  

 

Revisor vurderer derfor at manglende måloppnåelse kan være et risikoområde for 

utdanningssektoren i Vestfold fylkeskommune. Aktuelt forvaltningsrevisjonsprosjekter kan 

være knyttet til måloppnåelse i videregående opplæring som tema. Videre vurderer revisor at 

det kan det være aktuelt med prosjekter knyttet til budsjett- og økonomistyring, risikostyring 

og ledelse, etiske retningslinjer samt rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i 

virksomhetene innenfor utdanningssektoren. 

 

Utdanningssektoren har videre utfordringer knyttet til  

 Elevtallsvekst 

 Økning i antall lærlinger  

 Økning i antall ressurskrevende elever de siste fire år 

 Økning i antall voksne elever 

 

Revisor vurderer at det er en risiko knyttet til kutt i budsjettrammer og antall årsverk og 

hvordan dette eventuelt påvirker undervisningen og elevenes resultater. Forslag til 

forvaltningsrevisjonsprosjekter, som ikke nevnt tidligere, kan være et prosjekt knyttet til 

spesialundervisning i videregående opplæring. 

 

Utdanningssektoren har definert følgende Prioriterte oppgaver: 

 Arbeidet for å få flere elever til å fullføre og bestå videregående opplæring med best 

mulig resultat 

 Arbeid for å hindre frafall fortsetter med full styrke (gi bedre karakternivå) 

 Håndtere veksten i antallet ressurskrevende elever og aktivitetsøkningen i 

voksenopplæring innenfor økonomisk ramme 
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Videre har utdanningssektoren definert 11 resultatmål knyttet til følgende utfordringer: 

 

 
Resultatmålene for 2012 er tilpasset de nasjonale indikatorene og målsettingene som 

fremkommer av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV (kunnskapsdepartementet). 

 

Det understrekes fra økonomiplanen at det i utgangspunktet må være nulltoleranse når det 

gjelder mobbing i skolen. På virksomheter, der elvene opplever mobbing, vil det bli satt inn 

tiltak direkte iflg. økonomiplanen.  

 

Nedenfor har vi tatt inn snittkarakterer for 2011 for resultatmålene 8, 10 og 11 i tabellen over. 

Tallene er hentet fra skoleporten.udir.no. 

 

  
Snittkarakter eksamen i norsk 

avgangsklasser 

  Norsk  yrkesfaglig  
Norsk hovedmål 

studieforberedende  

Vestfold 3,5 3,0 

Landet 3,4 3,1 

Resultatmål 3,5 3,2 

 

Tabellen viser at snittkarakteren for Vestfoldelevene for eksamen norsk yrkesfaglig, ligger 0,1 

karakter over snittet for Landet og på samme nivå som resultatmålet.  

 

Snittkarakteren for Norsk hovedmål studieforberedende for Vestfoldelevene, lå 0,1 karakter 

under snittet for Landet og 0,2 under resultatmålet til fylkeskommunen.   

 

 

 

 

 

 



Overordnet analyse – Vestfold fylkeskommune 

 Vestfold Kommunerevisjon 22 

  Snittkarakter i matematikk 

  

Matematikk 1P-
Y Yrkesfaglig 
standpunkt 

Matematikk 1T-Y 
Yrkesfaglig 
standpunkt 

Matematikk 1P 
studieforeberedend

e standpunkt 

Matematikk 1T 
studieforeberedend

e standpunkt 

Vestfold 3,1 3,2 3,3 3,9 

Landet 3,2 3,6 3,3 3,9 

Resultatmål 3,22 3,22 3,22 3,22 

 

Tabellen viser at snittkarakterer i matematikk yrkesfaglig for Vestfoldelever ligger noe lavere 

enn snittet for landet, mens resultatene i matematikk for studieforberedende ligger på samme 

nivå som snittet for landet og over fylkeskommunens resultatmål.  

 

Som nevnt foran, under sektor Fellesformål, står fylkeskommunen foran store investeringer 

knyttet til blant annet utdanningssektoren. Disse investeringene er forbundet med flere 

risikoområder for fylkeskommunen, nevnt under 4.1.  

 

 

4.2.6 Revisors anbefalinger av forvaltningsrevisjonsprosjekter – 

Utdanningssektoren  
 

På bakgrunn av ovennevnte risikovurderinger, foreslår vi følgende forslag til 

forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til Utdanningssektoren: 

 Gjennomgang av Fagopplæringsseksjonen i Vestfold fylkeskommune 

 Gjennomgang av Fagskolen i Vestfold fylkeskommune 

  Kvalitet og etterlevelse av lovpålagte krav innenfor videregående opplæring i 

Vestfold fylkeskommune 

 Evaluering av gjennomført Kunnskapsløftet med 

kompetanseutvikling/kompetanseplaner 

 Bortfall av elever i de videregående skoler 

 Måloppnåelse i videregående opplæring i Vestfold fylkeskommune 

 Budsjett- og økonomistyring i videregående skoler 

 Risikostyring og ledelse i videregående skoler 

 Etiske retningslinjer i videregående skoler 

 Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i videregående skoler 

 Ressurskrevende elever/spesialundervisning i videregående opplæring 

 

 

4.3 Tannhelsetjenesten 
 

Tannhelsetjenesten i Vestfold fylkeskommune består av  

 

 Nordre Vestfold tannhelsedistrikt - 5 klinikker 

 Tønsberg tannhelsedistrikt - 5 klinikker 

 Søndre Vestfold tannhelsedistrikt - 8 klinikker 

 

Utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor tannhelsetjenesten: 

 Tannhelsetjenesten tilfredsstiller ikke lovpålagte krav, som 

o Lov om tannhelsetjenestes krav til  

 Tannhelse for prioriterte grupper 

 Tannhelsetjenesten oppfyller ikke mål fastsatt av fylkestinget  
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 Vakante stillinger 

 Stor turnover  

 Høyt sykefravær 

 Tapt tid som følge av at innkalte pasienter ikke møter 

 

 

4.3.1 Spørreundersøkelse II 
 

I del 1 av undersøkelsen, ble respondentene spurt om hvor viktig det var å iverksette 

forvaltningsrevisjon innenfor Tannhelsetjensten. Tannhelsetjenesten fikk lav prioritet på 

denne spørreundersøkelsen.  

 

 

4.3.2 KOSTRA 
Revisor vil presentere enkelte tall hentet fra KOSTRA-basen knyttet til Tannhelsetjenesten: 

 

Tannhelsetjenesten Vestfold Sør-Norge

Fylkesgr

. 3 Landet

Netto driftsutgifter tannhelse pr. innbygger i kroner 331 396 335 419

Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, i % av totale netto driftsutgifter 4,1 4,7 4 3

Barn og ungdom 1-18 år, andel under offentlig tilsyn 96,9 96,2 95,4 95,5

Barn og ungdom 3-18 år, andel undersøkt/behandlet 69,8 71,2 67,1 69,2

Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel under offentlig tilsyn 97,1 93,3 93,1 91,9

Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet 84 82,8 80,1 78,2

Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel under offentlig tilsyn 86,9 74,4 85,4 80

Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel undersøkt/behandlet 69,7 63,3 71,8 66,3

Ungdom 19-20 år, andel under offentlig tilsyn 86,4 73,8 76 74,3

Ungdom 19-20 år, andel undersøkt/behandlet 38,2 44,1 42 43,9

Voksent betalende klientell, andel under offentlig tilsyn 6 6,5 5,9 7,1

Voksent betalende klientell, andel undersøkt/behandlet 3,2 4,6 4 5

 

Tabellen viser at Tannhelsetjenesten i Vestfold har lavere netto driftsutgifter til tannhelse pr. 

innbygger enn de sammenlignede gruppene av fylker. De har høyere andel psykisk 

utviklingshemmede over 18 år som er under offentlig tilsyn og blir undersøkt. Videre har 

Vestfold høyere andel eldre langtidssyke og uføre i institusjon under offentlig tilsyn enn 

sammenlignede grupper av fylker. De har også høyere andel ungdom mellom 19 og 20 år 

under offentlig tilsyn, men en lavere andel blir undersøkt/behandlet, enn de sammenlignede 

gruppene av fylker.  

 

 

4.3.3 Forrige analyse/plan 
Fra forrige analyse kan vi lese av Kostra-tallene at Vestfold fylkeskommune hadde lavere 

netto driftsutgifter til tannhelse enn Fylkesgruppe 3, både i kr pr innbygger og i % av totale 

netto driftsutgifter. Antall undersøkte og behandlede pasienter i de prioriterte gruppene var 

også lavere. Det var også noe færre behandlede pasienter pr årsverk enn gjennomsnitt for 

fylkesgruppen. 

 

I forrige periode (2008-2011) var det ikke foreslått, eller gjennomført 

forvaltningsrevisjonsprosjekter innen tannhelse. I 2006 ble det imidlertid 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Gjennomgang av tannhelsetjenesten i Vestfold 
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fylkeskommune gjennomført. Prosjektet var avgrenset til risikoområdene måloppnåelse og 

produktivitet innen tannbehandlingen for årene 2004 og 2005. 

 

Revisors hovedinntrykk etter gjennomgangen, var at tannhelsetjenesten var velorganisert og 

hadde rutiner og retningslinjer på plass. Når det gjaldt forhold som hadde 

forbedringspotensiale vil vi spesielt trekke fram at tannhelsetjenesten hadde flere måneders 

etterslep i innkallingen til prioriterte grupper.  

 

 

4.3.4 Revisors erfaringer 
Revisor foretok revisjon av tannhelsetjenesten i januar 2012 på områdene innkjøp, likvid, 

lønn og salg. Konklusjonen var positiv, risikoen for feil på områdene ble ansett som lav.  

 

 

4.3.5 Årsrapport 2010/budsjett 2011/budsjett 2012 
Tannhelsetjenestens oppgaver reguleres av Lov om tannhelsetjenesten, som styrer 

oppsøkende innsats mot barn, ungdom og utsatte grupper. Loven prioriterer forebygging og 

tidlig behandling framfor sen behandling og rehabilitering.  

 

Fylkeskommunens tannhelsetjeneste skal ifølge loven ”…Gi et regelmessig og oppsøkende 

tilbud til følgende grupper”: 

 Barn og ungdom fra fødsel t.o.m. 20 år 

 Psykisk utviklingshemmede 

 Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie 

 Andre grupper som det er fattet vedtak om i godkjent plan 

 

Fra Budsjett 2012/Økonomiplan 2013-2015, under Dagens situasjon, fremgår det blant annet 

at produksjonen målt i antall undersøkte og behandlede pasienter økte i 2010 sammenlignet 

med tidligere år, men samtidlig har sektoren et stort ”etterslep” i innkalling av pasienter. Dette 

var også situasjonen for tannhelsetjenesten i 2004-2005, ifølge forvaltningsrevisjonsrapporten 

nevnt over.  

 

Av utfordringer nevnes at offentlig tannhelsetjeneste står overfor et behandlingspanorama 

hvor krav til kvalifikasjoner, erfaring og kreativitet i valg av løsninger for hver enkelt pasient 

er minst like krevende som de utfordringer man står overfor i privat tannlegepraksis. 

Tannhelsetjenesten har høy turnover og det er et stramt marked for rekruttering. Videre har  

Tannhelsetjenesten høyere sykefravær enn de øvrige sektorer i fylkeskommunen.   

 

Det fremgår videre at mange pasienter uteblir fra timeavtale uten å melde i fra. SMS-varsling 

av timeavtaler er tatt i bruk som et motvirkende tiltak.  

 

I Stortingsmelding nr. 35 (2006-2007) ”Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning 

Framtidas tannhelsetjenster, pekes det på flere områder som vil stille krav til utvikling i den 

offentlige tannhelsetjenesten de nærmeste årene.  

 

Stortingsmeldingen gir føringer som fylkeskommunene må følge opp. Dette gjelder følgende 

utfordringer for Tannhelsetjenesten i Vestfold: 

 For å behandle flere pasienter, må tilstrekkelig bemanning rekrutteres og stabiliseres. 

Det er fortsatt slik at Tannhelsetjenesten har store rekrutterings- og 

stabiliseringsutfordringer 

 Lang ventetid for tannbehandling i narkose 
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 Tilknytning til Norsk Helsenett for å oppfylle krav i helselovgivningen. Kravene 

medfører nye kostnader 

 Kompetanseutvikling   

 Ny teknologi og nye behandlingsformer 

 Ivareta ønsket tannhelseutvikling gjennom deltakelse i folkehelsearbeid og 

forebyggende aktiviteter 

 Klinikklokaler og utstyr 

 

Tannhelsetjenesten er gjennom Handlingsrom 2014 pålagt å gjennomføre innsparingstiltak 1 

mill. kroner i 2012, økende til 1,4 mill. kroner i 2014.  

 

Tannhelsetjenesten har definert 4 resultatmål knyttet til følgende utfordringer: 

 
Fra Årsrapporten til fylkeskommunen fra 2010 kan vi lese at 70,7 % av alle barn og unge som 

har rett til tannbehandling etter tannhelselovens bestemmelser, ble undersøkt og behandlet i 

2010. Dette er høyere andel enn måltallet på 66% fra tabellen over, til tross for etterslep på 

innkallinger til pasienter. 

 

Tannhelsetjenesten i Vestfold fylkeskommune står overfor er rekke utfordringer som; 

etterslep på innkallinger til pasienter i prioriterte grupper, høyt sykefravær, høy turnover og 

stramt marked for rekruttering, samt mange krav til tjenesten.  

 

Revisor vurderer at det kan være aktuelt med et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til 

tannhelsetjenestens etterlevelse av lovpålagte krav og oppfyllelse av mål fastsatt av 

fylkestinget.  
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4.3.6 Revisors anbefalinger av forvaltningsrevisjonsprosjekter – 

Tannhelsetjenesten  
 

På bakgrunn av ovennevnte risikovurderinger, foreslår vi følgende forslag til 

forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til Tannhelsetjenesten: 

 

 Tannhelsetjenesten i Vestfold fylkeskommune – etterlevelse av lovpålagte krav 

 Tannhelsetjenesten i Vestfold fylkeskommune – måloppnåelse  

 

 

4.4 Regionalsektoren  
 

 Regionalsektoren i Vestfold fylkeskommune består av  

 

 Seksjon for intern utvikling 

 Nærings- og miljøseksjonen 

 Plan- og samferdselsseksjonen  

 

Nedenfor beskriver revisor mulige risikoområder innenfor regionalsektoren. 

 

Utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor området: 

 Regionalsektoren tilfredsstiller ikke lovpålagte krav, som 

o Veglovens krav til  

 Eieransvar for fylkesveger, herunder vedlikehold og drift av fylkesveier  

o Vegtrafikklovens krav til 

 Regionalt trafikksikkerhetsarbeid 

o Yrkestransportlovens krav til 

 Lokal rutetransport 

 Regional løyvemyndighet 

 Ansvar og myndighet mht sivil transportberedskap 

o Plan- og bygningslovens krav til 

 Bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner  

 Samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag 

for vedtak om bruk og vern av ressurser  

 Regionalsektoren oppfyller ikke mål fastsatt av fylkestinget  

 Mange og ”sprikende” mål og oppgaver 

 Manglende kompetanse 

 Kompetanse forsvinner og må bygges opp med nye medarbeidere 

 Eierskap Vestviken Kollektivtrafikk AS 

 

 

4.4.1 Spørreundersøkelse II 
 

I del 1 av undersøkelsen, ble respondentene spurt om hvor viktig det var å iverksette 

forvaltningsrevisjon innenfor Regionalsektoren. Plan- og samferdselsseksjonen fikk høyest 

prioritet.  
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4.4.2 KOSTRA 
Revisor vil presentere enkelte tall hentet fra KOSTRA-basen knyttet til Samferdsel: 

 

Samferdsel Vestfold Sør-Norge

Fylkesgr

. 3 Landet

Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 1717 2029 2242 2923

Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, fylkesveier - miljø/trafikksikkerh. 31 194 140 88

Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 574 929 1521 1456

Antall skyssberettigede elever i videregående skole i % av alle elever i vgs 67 59 41 42

Brutto driftsutgifter i kr pr. km. fylkesvei i alt  171 459        98 421   134 643  110 378 

Brutto driftsutgifter i kr pr. km fylkesvei-nyanl./drift./vedl.  165 501        75 784   110 852  100 566 

Brutto driftsutg. i kr pr. km fylkesvei-miljø-/trafikksikkerhetst.      5 958        22 637     23 791      9 812 

 

Vestfold fylkeskommune bruker vesentlig mindre penger pr innbygger på samferdsel både når 

det gjelder drift og investering, enn sammenlignbare grupper. Derimot bruker Vestfold 

fylkeskommune mer penger pr km fylkesvei enn gjennomsnittet av de sammenlignbare 

gruppene av fylker.  

 

 

4.4.3 Forrige analyse/plan 
Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter fra forrige plan omfattet blant annet 

transportordningen for funksjonshemmede. Dette prosjektet er ikke gjennomført i perioden.  

 

 

4.4.4 Revisjonens erfaringer 
Nye tiltak innenfor forvaltningsreformen i form av overtakelse av 517 km riksveier er en 

vesentlig utfordring for fylkeskommunens drift og investering, ledelse og kontroll. Mange 

tiltak er på plass, men fortsatt vil overføringene være utfordrende for fylkeskommunen 

gjennom økte leveranseavtaler og generell oppfølging. Videre er regionalsektorens oppfølging 

av rutetransport et risikoområde, særskilt knyttet til behandling av merverdiavgift og 

momskompensasjon. 

 

Fylkesvegregnskapet 2010: 

Høy kostnadsøkning ved fornyelse av kontrakter  

Revisjonen har sett på utviklingen av kostnadene ved å sammenstille tidligere og nye 

kontrakter i det aktuelle året justert for Statistisk sentralbyrås egen indeks for driftskontrakter. 

Utviklingen viser en betydelig økning i kostnadene. Sammenstillingen viser en 

gjennomsnittlig økning på 71 % for 2008, 92 % for 2009 og 99 % for 2010. Kontrakten i 

Vestfold fylkeskommune som er fornyet i 2009, har hatt en økning på 63 %.   

 

Konkurransesituasjonen i entreprenørmarkedet 

Det er fortsatt svak konkurransesituasjon for driftskontrakter som er fornyet i 2010 (totalt 

fornyet 17 kontrakter).  53 % av kontraktene i 2010 har kun en eller to anbydere, og kun 23,5 

% har mer enn tre anbydere. For kontrakten i Vestfold fylkeskommune var det fire anbydere 

ved utlysning i 2009. 

 

Sams vegadministrasjon 

Sams vegadministrasjon finansieres av staten og omfatter blant annet kostnadene knyttet til 

byggherrefunksjonen av drift og vedlikeholdsområdet. Kostnadene henføres korrekt ved bruk 

av produktkoder.  
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Vi har blitt kjent med at det hersker usikkerhet blant byggelederne om hvordan produktkoder 

skal benyttes for henføring av kostnadene ved oppfølgingen av driftskontraktene. Det vil si 

kostnader for det arbeidet som byggherrene gjennomfører i sin kontroll av entreprenørene og 

at disse kostnadene føres til rett adressat, og ikke belastes fylkesvegregnskapet.” 

 

Ved kontroll av vegregnskapet for 2010 merket fylkesrevisor seg at 3,3 mill kroner av 

investerte midler til fylkesveger omfattet bompengeprosjekter som skal refunderes 

fylkeskommunen i 2011. 

 

Videre understrekes det i resultatvurderingen punkt 1.3.1 om fylkesveger at styrings- og 

rapporteringssystemet skal videreutvikles i 2011. Dette vil berøre både regnskap og 

aktivitetsrapportering. Det skal utvikles rutiner som bedrer registrering og dokumentasjon i 

regnskapet knyttet til fylkesvegene. Dette skal sikre sporbarheten og sammenhengen mellom 

aktivitetsstyringen og regnskapet. 

  

  

4.4.5 Årsrapport 2010/budsjett 2011/busjett 2012 
I Vestfold fylkeskommunes årsrapport 2010, omtales fylkeskommunens nye oppgaver som 

følge av forvaltningsreformen. Forvaltningsreformen ble gjennomført med virkning fra 1. 

Januar 2010. Reformen hadde særlig fokus på oppgavefordelingen på regionalt nivå, og ga 

fylkeskommunene nye oppgaver og økt ansvar innenfor eksisterende oppgaver. Vestfold 

fylkeskommune har gjennom reformen fått økte muligheter til å påvirke samfunnsutviklingen 

i Vestfold, og styrket rolle som utviklingsaktør.  

 

Samferdsel er reformens største område. 

 

Nye oppgaver for Regionalsektoren fra  01.01.2010 -  forvaltningsreformen : 

 

- Fylkesveger: 

- 517 km riksveger ble fylkesveger. Totalt ansvar for 1224 km fylkesveger. Oppgavene 

omfatter utbygging, planlegging, bygging, utbedring, drift, vedlikehold, forvaltning og 

beredskap. 

- Landbruk: 

Stimulere til rekruttering og likestilling, styrke verdiskapning, kompetanse og 

innovasjonsevne innen landbruket. 

- Oslofjordfondet: 

Regionalt forskningsfond som skal stimulere til økt innsats innen forskning og 

utvikling i regionen. 

- Innovasjon Norge: 

Deleier med staten. 

- Vannforvaltning: 

Vannregionmyndighet som skal samordne offentlige myndigheter i arbeidet med 

oppfølging av EU s vanndirektiv. 

 

Sektor for regional utvikling ivaretar fylkeskommunens ansvar for samferdsel, ulike 

transportordninger, kollektivtrafikk, regional planlegging, by- og stedsutvikling, klima, vann 

og energi, næringsutvikling, landbruk, forskning, utvikling og innovasjon, reiseliv og andre 

samfunnsoppgaver. VFK`s regionalsektor er både tjenesteleverandør og utviklingsaktør. 

 

I budsjettdokumentet 2012/økonomiplan 2013 – 2015, er Regionalsektoren delt i tre 

hovedområder: 

 Regional planlegging og næringsutvikling 



Overordnet analyse – Vestfold fylkeskommune 

 Vestfold Kommunerevisjon 29 

 Kollektivtrafikk 

 Fylkesveger 

 

Nedenfor har vi tatt inn utdrag fra budsjettdokumentet 2012/økonomiplan 2013 – 2015 for 

Vestfold fylkeskommune. 

 

Regional planlegging og næringsutvikling 

Foruten tilrettelegging gjennom regional planlegging, arealforvaltning, infrastruktur og 

rammebetingelser, omfatter budsjettområdet miljø- og klimatiltak, ressursforvaltning, 

forskning og innovasjon, innsats mot etablerere, internasjonalt arbeid, landbruk og reiseliv. 

 

En overordnet utfordring for Regional planlegging og næringsutvikling er behovet for å: 

 videreutvikle gode relevante samarbeidsstrukturer og partnerskap eksternt, og finne 

riktig balanse mellom demokratisk valgte organer og uformelle arenaer 

 utvikle og vedlikeholde tilstrekkelig kompetanse, både på de enkelte fagfeltene og 

med hensyn til nye arbeidsformer og – metoder 

 

Det fremgår av budsjettdokumentet 2012/økonomiplan 2013-2015 at fylkesrådmannen ikke 

har funnet rom for å holde bevilgningene over fylkeskommunes budsjett på samme nivå som 

tidligere. Den eksisterende ramme for regional planlegging reduseres. Det fokuseres på å sikre 

god veiledning knyttet til de fylkesdelsplaner og regionale planer som allerede er i prosess.  

  

 
Som et ledd i videreutvikling av rollen som regional utviklingsaktør skal det gjennomføres en 

undersøkelse blant sentrale samarbeidspartnere.  

 

Revisor vurderer manglende måloppnåelse og manglende kompetanse som risikoområder 

innenfor regional utvikling, blant annet pga kutt i økonomiske rammer. Revisor vurderer at et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til kompetanse og måloppnåelse innen regional utvikling 

i Vestfold fylkeskommune kan være et aktuelt prosjekt i planperioden. 

 

Kollektivtrafikk 

Vestfold fylkeskommunes ansvar og engasjement på kollektivtrafikkområdet er i stor grad 

knyttet til lokal rutebusstrafikk. I 2010 ble det satt ny passasjerrekord i Vestfold med over 9 

millioner kollektivreiser, en vekst på over 450 000 reiser sammenlignet med 2009. Ikke siden 

2004 har veksten vært så stor i Vestfold. 

 

Fylkeskommunen har ansvaret for lokal kollektivtrafikk og skoleskyss i fylket. Sammen med 

Telemark og Buskerud fylkeskommuner eier Vestfold fylkeskommune 

administrasjonsselskapet Vestviken Kollektivtrafikk AS. Gjennom avtaler med Vestviken 

Kollektivtrafikk AS kjøper Vestfold fylkeskommune definerte kollektivtransport- og 

skoleskysstjenester fra selskapet.  

 

Vestviken Kollektivtrafikk AS har etter avtale med fylkeskommunen ansvar for å utvikle 

kostnadseffektive og kundevennlige kollektivtransport- og skoleskysstilbud til fylkets 

innbyggere, innen for de rammer og retningslinjer fylkeskommunen fastsetter.  
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Det er en risiko for fylkeskommunen, dersom Vestviken Kollektivtrafikk AS ikke ivaretar 

eller følger opp ansvaret i ovennevnte avtale på en tilfredsstillende måte. Ansvaret omfatter: 

 Ansvar for og myndighet til å administrere ruteforbindelser i fylket 

 Inngå avtaler med transportører 

 Inngå avtaler med eksisterende og nye operatører av rutebilterminaler, 

kollektivtrafikknutepunkt, billettutsalg og ruteopplysningstjenester mv.  

 Utvikling av takst- og billetteringssystemer, herunder initiering av samordningstiltak, 

anskaffelsesprosjekt, fastsettelse av takster, gjennomføring av takstendringer og bruk 

av rabattordninger 

 Aktivt søke samarbeid med kommuner, fylkeskommer, statlige etater og andre aktører 

i spørsmål som angår kollektivtransport og skoleskyss 

 Gi fylkeskommunen faglige råd og bistå i saksforberedelser i saker om 

kollektivtransport og skoleskyss 

 Utarbeide budsjettforslag for sin virksomhet, som grunnlag for fylkeskommunens 

budsjett 

 Ved inngåelse av kontrakter med underleverandører skal Vestviken Kollektivtrafikk 

AS innarbeide FoU (forskning og utvikling) – klausuler som kan styrke samarbeidet 

mellom kontraktspartene for felles utvikling av transporttilbud og kvalitet på 

tjenestene 

 

Revisor kan, gjennom et forvaltningsrevisjons prosjekt av selskapet Vestviken 

Kollektivtrafikk AS, kontrollere og følge opp om ovennevnte ansvar/avtaler blir ivaretatt.  

 

Fylkesveger 

Forvaltningsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2010, førte til at Vestfold fylkeskommune 

ble eier av ytterligere 517 km veg, og eier nå 1.224 km fylkesveger. Med eierskapet fulgte 

ansvar for investeringer, drift og vedlikehold. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på vegene 

fylkeskommunen overtok. Fylkeskommune bevilget 214 mill. kroner i 2010. 156 km 

fylkesveger fikk nytt asfaltdekke i 2010.  

 

Vestfold fylkeskommunes vegpolitikk er nedfelt i de årlige leveranseavtalene med Statens 

vegvesen (sist behandlet 4. mai 2011) og basert på følgende overordnet mål for 

prioriteringene: 

1. Økt fremkommelighet på vegnettet gjennom økt vedlikehold og redusert 

vedlikeholdsetterslep 

2. Økt trafikksikkerhet i befolkningstette områder og langs ulykkesutsatte strekninger 

3. Redusert utslipp av klimagasser fra mobile kilder i Vestfoldbyene 

Revisor vurderer at et risikoområde for fylkesveger er at fylkesvegnettet gjennom mange år 

har vært utsatt for et mangelfullt vedlikehold, som igjen har medført slitasje på vegkapitalen. 

Detter gjelder særlig den delen av fylkesvegene som før 2010 var eid av staten. Vedlikehold 

av veg omfatter tiltak som skal sikre at vegens opprinnelige kvalitet og funksjon blir 

opprettholdt. Slike tiltak vil for eksempel være vegdekke/fundament, grøfting, rensing av 

tunneler, vegutstyr og kaireparasjoner.  

 

Regionalavdelingens utfordringer og forslag til prioriteringer på området fylkesveger:  

En av fylkeskommunens største økonomisk utfordringer er knyttet til å ivareta 

fylkeskommunens vegkapital, og å videreutvikle et tjenelig og funksjonelt fylkesvegnett i 

Vestfold.  
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Revisor vurderer at et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til vedlikehold av fylkesveger kan 

være aktuelt samt et prosjekt knyttet til Vestfold fylkeskommunes leveranseavtale med 

Statens vegvesen. 

 

Videre vurderer revisor at et prosjekt knyttet til sams (felles) vegadministrasjon med henblikk 

på myndighet, ansvar og roller mellom fylkeskommunen og staten, og i tråd med veglovens 

bestemmelser, kan være aktuelt.  

 

 

4.4.6 Revisors anbefalinger av forvaltningsrevisjonsprosjekter – 

Regionalsektoren  
 

På bakgrunn av ovennevnte risikovurderinger, foreslår vi følgende forslag til 

forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til Regionalsektoren: 

 

 Gjennomgang av Plan- og samferdselsseksjonen i Vestfold fylkeskommune 

 Kompetanse og måloppnåelse innen Regional utvikling i Vestfold fylkeskommune 

 Vedlikehold av fylkesveger  

 Forvaltningsrevisjon av Vestviken Kollektivtrafikk AS 

 Sams (felles) vegadministrasjon med henblikk på myndighet, ansvar og roller mellom 

fylkeskommunen og staten, og i tråd med veglovens bestemmelser 

 Transportløyver på samferdselsseksjonen i Vestfold fylkeskommune  

 

 

 4.5 Kultursektoren 
 

Kultursektoren i Vestfold fylkeskommune består av  

 Kulturstaben 

 Kultur og folkehelse 

 Kulturarv 

 Vestfold fylkesbibliotek 

 

Utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor området: 

 

 Fylkeskommunen tilfredsstiller ikke lovpålagte krav, som  

o Kulturlovens krav til  

 Regional utvikler, formidler og forvalter innenfor kunst, kultur, 

idrett og museer 

- Lov om folkebiblioteks krav til 

 Fylkesbibliotek 

- Kulturminnelovens krav til 
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 Forvaltning og myndighetsutøvelse 

 Kulturtjenesten oppfyller ikke resultatmål fastsatt av fylkestinget, knyttet til 

- Kultursektoren 

- Virksomhet Kultur og folkehelse 

- Fylkesbiblioteket i Vestfold 

- Virksomhet Kulturarv 

 Manglende etterlevelse av strategier og handlingsplaner nedfelt i Strategisk kulturplan 

for Vestfold (2011-2014) vedtatt av fylkestinget 14.12.2010 

 Feil i behandling av spillemidler til kommuner og idrettslag 

 Manglende registrering, verdivurdering, sikring og ajourhold av kunst i Vestfold 

fylkeskommune  

 

 

4.5.1 Spørreundersøkelse II 
 

I del 1 av undersøkelsen, ble respondentene spurt om hvor viktig det var å iverksette 

forvaltningsrevisjon innenfor Kultursektoren. Kultursektoren generelt fikk høyest prioritet. 

Under del 4, Åpen tilbakemelding, ble kultursektoren foreslått, som et område for 

forvaltningsrevisjon, av to respondenter.  

 

 

4.5.2 KOSTRA 
Revisor vil presentere enkelte tall hentet fra KOSTRA-basen knyttet til Kultur: 

 

Kultur Vestfold Sør-Norge

Fylkesgr

. 3 Landet

Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbygger i kroner 286 261 188 229

Netto driftsutgifter bibliotek per innbygger i kroner 30 31 23 27

Netto driftsutgifter museer per innbygger i kroner 122 88 68 64

Netto driftsutgifter kunstformidling per innbygger i kroner 61 68 59 66

Netto driftsutgifter kunstproduksjon per innbygger i kroner 1 5 2 14

Netto driftsutgifter idrett per innbygger i kroner 18 24 -4 12

Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter per innbygger i kroner 54 45 41 45

 

Tabellen viser at Vestfold fylkeskommune har høyere netto driftsutgifter til kultursektoren per 

innbygger i kroner enn sammenlignede grupper. Det brukes mest penger på museer.  

 

Revisor vil presentere enkelte tall hentet fra KOSTRA-basen knyttet til Fysisk planlegging, 

kulturminne, natur og nærmiljø: 

 

Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Vestfold Sør-Norge

Fylkesgr

. 3 Landet

Netto driftsutg. til fys. planl. kulturminner, natur og nærmiljø , innb. 235 159 105 72

Netto driftsutgifter lokal og regional utvikling (funksjon 715) per innbygger. 177 91 65 31

 

Vestfold har noe høyere utgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø pr 

innbygger enn grupper av sammenlignbare fylker. De har også høyere utgifter til lokal og 

regional utvikling.  

 

Gjennom Handlingsrom 2014 reduseres Kultursektorens rammer med totalt 3,2 mill. kroner i 

perioden 2011 – 2014 hvorav 1,22 mill. kroner skal realiseres i 2012.  
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Under pkt. 4.5.5 har vi tatt inn en forklaring fra fylkesrådmannen på Vestfold 

fylkeskommunes høyere netto driftsutgifter til kultursektoren i forhold til sammenlignede 

fylkeskommuner.   

 

 

4.5.3 Forrige analyse/plan 
Forslag til forvaltningsprosjekter fra forrige plan var knyttet til Gildehall, registrering og 

oppbevaring av kunst i fylkeskommunen og tilskudd til private og offentlige institusjoner som 

ikke er underlagt fylkeskommunal revisjon. Av disse er prosjektet Registrering og 

oppbevaring av kunst i Vestfold fylkeskommune og Tilskudd til private og offentlige 

institusjoner som ikke er underlagt fylkeskommunal revisjon gjennomført.  

Revisor vurderer at et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til oppfølging av 

investeringsprosjektet Gildehall på Borre fortsatt kan være aktuelt, da Gildehallen nå er under 

oppføring.  

 

 

4.5.4 Årsrapport 2010/budsjett 2011/budsjett 2012 
I følge Vestfold fylkeskommunes årsrapport for 2010, har kultursektoren fått følgende nye 

oppgaver fra 1.1.2010, som følge av forvaltningsreformen: 

 

- Lovfestet ansvar for folkehelse: 

Fremmer folkehelse i egen tjenesteyting og forvaltning, i planlegging og i regional 

utvikling og er pådriver i sektorovergripende folkehelsearbeid både regionalt og lokalt. 

- Friluftsliv 

Sikre allemannsretten og friluftslivets arealbehov samt stimulere til friluftsaktiviteter. 

- Fisk og vilt  

Forvaltning av jaktbart vilt og innenlandsfisk, begrenset til arter som ikke er sårbare 

eller truet. 

 

Kultursektorens viktigste styringsredskap i 2010 har vært Strategisk kulturplan for Vestfold 

2007 – 2010. 

 

I 2010 er det utarbeidet en ny Strategisk kulturplan for Vestfold 2011 – 2014. Det nye 

plandokumentet skisserer fokusområder og gjennomføringsstrategier på kulturområdet for de 

neste fire årene, og vil være styrende for kultursektorens arbeid i de nærmeste årene. 

 

Kultur og folkehelse 

Som nevnt over fikk fylkeskommunen lovpålagte oppgaver innen folkehelsearbeid fra 1. 

januar 2010. Kultur og folkehelse startet derfor arbeidet med utarbeidelsen av regional plan 

for folkehelse. Programmet ble vedtatt av Fylkesutvalget i februar 2010. Regional plan for 

folkehelse består av en plan med handlingsprogram og tiltak og har som mål å forebygge og 

utjevne sosiale helseforskjeller innen de tre innsatsområdene fysisk miljø, psykososialt miljø 

og levevaner. Planforslaget ble behandlet i Vestfold fylkeskommune i mars 2011. 

 

 

Kulturarv 

På vårparten 2010 startet byggingen av nytt Osebergskip, og senhøstes startet byggingen av 

Gildehall på Borre. Begge deler kombinerer historis håndverk med moderne formidling.  

 

Revisor vurderer at et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til oppfølging av byggingen av 

nytt Osebergskip kan være aktuelt.  
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Fra budsjett 2012/Økonomiplan 2013-2015 under Dagens situasjon sier fylkesrådmannen 

blant annet at hovedfokuset i 2011 har vært å vurdere og gjennomføre innsparingstiltak i 

”Handlingsrom 2014” med minst mulig negativ innvirkning på arbeidet med å videreforedle 

hovedstrategiene i Strategisk kulturplan, skape økt aktivitet og opprettholde kvalitet. En risiko 

for kultursektoren kan være at hovedstrategiene i Strategisk kulturplan ikke følges, pga 

stramme rammer.  

 

Fylkesrådmannen gir følgende forklaring til at Vestfold fylkeskommune bruker ca kr 98 mer i 

netto driftsutgifter pr innbygger til kulturformål sammenlignet med gjennomsnittet i gruppe 3, 

med at over 50% av dette kan henføres til museer.  Dette forklares blant annet med at 

Vestfoldarkivet inngår i tallene i Vestfold. Til sammenligning blir tilsvarende institusjoner i 

øvrige fylker ført under formålene ”arkiv, administrasjon”. På bakgrunn av ovenstående 

forklaring og andre usikkerheter med tallstørrelser mener fylkesrådmann at det ikke er 

grunnlag for å konkludere med at Vestfold fylkeskommune bruker mer ressurser til 

kulturformål enn gjennomsnittet av fylkeskommunene. Revisor vurderer at det kan være 

aktuelt med forvaltningsrevisjon knyttet til dette tema. 

 

Fylkesrådmannen sier videre at kultursektorens utfordringer er sektorovergripende og 

omfatter hele vestfoldsamfunnet. Dette gjenspeiles i den foreliggende Strategiske kulturplan 

for Vestfold 2011-2014, gjennom gjennomføringsstrategier, målsettinger og konkrete tiltak.  

 

Kultursektoren har definert 6 resultatmål knyttet til følgende utfordringer: 

 

 
Resultatmålene er forankret i kultursektorens planverk, Strategisk kulturplan 2011 – 2011, 

Bibliotekplan og Regional plan for folkehelse 2011 – 2014. Kriteriene for resultatmålene er 

knyttet til både kvantitet og kvalitet. Til opplysning har fylkeskommunen pr. i dag inngått 

partnerskapsavtale med 12 av 14 kommuner.  

 

Revisor vurderer at det kan være aktuelt med et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til 

måloppnåelse i kultursektoren i Vestfold fylkeskommune.  

 

 

4.3.6 Revisors anbefalinger av forvaltningsrevisjonsprosjekter – 

Kultursektoren  
 

På bakgrunn av ovennevnte risikovurderinger, foreslår vi følgende forslag til 

forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til Kultursektoren: 
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 Gjennomgang av Kultursektoren i Vestfold fylkeskommune 

 Oppfølging av byggeprosjektet Gildehall på Borre 

 Oppfølging av byggeprosjektet nytt Osebergskip 

 Måloppnåelse i kultursektoren 

 KOSTRA-avvik i Kultursektoren  

 

 

5. Vestfold fylkeskommune – selskapskontroll 
 

5.1 Bakgrunn 
 

I forskifter til kontrollutvalg er det lagt opp til at kontrollutvalget minst en gang i løpet av 

valgperioden skal utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.  

 

Selskapskontroll er eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon av aksjeselskaper (AS) 

eller interkommunale selskaper (IKS) som fylkeskommune, evt. sammen med andre 

kommuner/fylkeskommuner, eier 100 %.  

Når det gjelder omfang, tilretteleggelse og gjennomføring av selskapskontroll vises det til 

kommunelovens § 80 om selskapskontroll: 

”I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper 

der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller 

fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har 

kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de 

opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder 

som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes 

nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i 

selskapet. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og 

revisors kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i 

selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens 

eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor. 

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og 

har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i 

representantskap og tilsvarende organ.” 

 

Følgende er bestemt i forskrift om kontrollutvalg § 14: 

”Selskapskontrollens innhold  

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 

eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere 

om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør 

dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(eierskapskontroll).  

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om 

revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3.”   
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5.2 Vestfold fylkeskommunes eierandeler i selskaper (AS OG 

IKS) 
 

Følgende selskaper eies 100 % av Vestfold fylkeskommune eller sammen med andre 

fylkeskommuner og kommuner: (Informasjonen er innhentet fra bl.a. purehelp.no.) 

 

Org.nr.: Selskapsnavn:   Vestfold fylkeskommunes eierandel: 

979 842 791 Vestfold Kollektivtrafikk AS  100 % 

 

988 462 519 Vestviken Kollektivtrafikk AS 1/3 (De resterende 2/3 av aksjene  

eies av Buskerud og Telemark 

fylkeskommuner) 

 

880 012 312 E 18 Vestfold AS   100 % 

 

986 660 996 Norges Maritime 

  Utdanningssenter AS   100 % 

 

959 259 119 Vestfold Festspillene AS  60 % (De resterende 40 % av aksjene eies 

       av kommunene i Vestfold) 

 

981 132 068 Tønsberg Hovedvegfinans AS 50 % (Tønsberg, Nøtterøy og  

Tjøme kommuner eier resterende 50 %) 

 

987 864 257 Gea Norvegica Geopark IKS  34,4 % (De resterende eierandelene eies 

       av 8 kommuner og 1 fylkeskommune) 

 

                       930 096 741   Telemark og Vestfold   25 % (De resterende 75 % eies av 

Regionteater AS   Telemark fylkeskom., Skien   

     kommune og Tønsberg kommune) 

 

993 871 184 Vestfoldmuseene IKS   36 % (De resterende 64 % eies av 9  

 Kommuner)  

 

992 910 356 Larvik Arena IKS   50 % (De resterende 50 % eies av Larvik 

       kommune) 

 

 5.3 Anbefaling 
 

Vestfold Kommunerevisjon gjennomførte i 2007 Eierskapskontroll Vestviken kollektivtrafikk 

AS. Det vises til oversendt rapport for denne eierskapskontrollen.  

 

VIKS gjennomførte i 2010 Eierskapskontroll Norges Maritime Utdanningssenter AS (NMU) 

og eierskapskontroll av selskapet E 18 Vestfold AS samme år.  

 

På bakgrunn av gjennomførte eierskapskontroller og revisors analyse av regnskapene m.m. 

anbefales det gjennomføring av eierskapskontroll av følgende selskap i perioden 2012-2015: 

 

 Larvik Arena IKS 

 Telemark og Vestfold Regionteater AS 

 Norges Maritime Utdanningssenter AS 



Overordnet analyse – Vestfold fylkeskommune 

 Vestfold Kommunerevisjon 37 
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Vedlegg 1 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2012-2015  
 

Nr. Prosjektnavn Tema/vinkling Nytteverdi Risikoområde 

Vurdert risiko: 

Høy, Middels, 

Lav (H, M, L) 

 

 

Sektor Fellesformål: 

    

1 

Budsjett og 

økonomistyring i 

Vestfold 

fylkeskommune 

Vurdere om det er tilrettelagt rutiner, herunder 

rapporteringsrutiner og resultatoppfølging, som 

ivaretar at fylkeskommunale midler disponeres og 

forvaltes innenfor rammer og forutsetninger. 

Bl.a. kontrollere riktig oppstilling av budsjett og 

regnskap. 

Sikre riktige forutsetninger for budsjettet, samt 

riktig oppfølging og rapportering 

Økonomistyring, 

etterlevelse av 

regelverk 

 

H 

2 

Risikostyring og ledelse  Undersøke om Vestfold fylkeskommune har 

tilrettelagt et tilfredsstillende system for 

risikovurdering innenfor fylkesrådmann/stab samt 

alle virksomheter i kommunen innenfor vesentlige 

områder i forvaltningen. 

Sikre at risikovurdering er tilrettelagt og 

dokumenteres 

Måloppnåelse  

H 

3 

Gjennomgang av 

lønnsområdet i Vestfold 

fylkeskommune 

Fast og variabel lønn – timelønn og reiseregninger, 

registrering av faste lønnsdata, 

kontroll av trekk (skattetrekk, påleggstrekk, 

pensjonstrekk både arbeidstaker og arbeidsgivers 

andel) og avgifter, 

syke- og fødselspengerefusjon – 

avstemminger/dokumentasjon, 

rutiner for lønnskontroll, dokumentasjon 

Sikre at lønn, syke- og fødselspenger blir riktig 

behandlet i forhold til regnskap/kommunen og 

den ansatte. 

 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

4 

Regeletterlevelse av 

offentlige anskaffelser 

Kontrollere at Vestfold fylkeskommune følger lov 

og forskrift om offentlige anskaffelser ved 

anskaffelser av varer og tjenester   

Sikre at alle anskaffelser følger regelverket om 

offentlige anskaffelser 

 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

5 

Prosjektstyring – 

oppfølging av 

investeringsprosjekter 

Undersøke om det gjennomføres god 

prosjektstyring ved større investeringsprosjekter, 

herunder 

- Planlegging/Forprosjekt 

- Oppfølging 

- Økonomistyring,   - Rapportering 

Sikre god styring av investeringsprosjekter. Måloppnåelse, 

økonomistyring 

H 
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6 

Intern kontroll og 

risikostyring av inntekter 

Undersøke om Vestfold fylkeskommune har 

tilfredsstillende rutiner i forbindelse med 

utfakturering av tjenester 

Sikre at Vestfold fylkeskommune har gode 

rutiner som blant annet gir god kontroll for 

bokføring av inntekter og moderere muligheter 

for misligheter. 

Økonomistyring M 

7 

Gjennomgang av 

bankavtaler og intern 

kontroll knyttet til 

arbeidsdeling, 

avstemminger etc. 

Vurdere inngåtte bankavtaler samt vurdere 

fylkeskommunens system for intern kontroll knyttet 

til arbeidsdeling, avstemminger etc.  

Sikre at Vestfold fylkeskommune har 

tilfredsstillende bankavtaler og god intern 

kontroll knyttet til arbeidsdeling, avstemminger 

etc. 

Økonomistyring M 

8 

Gjennomgang av 

Arbeidsgiverseksjonen i 

Vestfold 

fylkeskommune 

Kartlegge oppgaver for Arbeidsgiverseksjonen i 

Vestfold fylkeskommune og vurdere seksjonens 

drift 

Sikre en god drift ved Arbeidsgiverseksjonen i 

Vestfold fylkeskommune 

Etterlevelse av 

regelverk, 

økonomistyring 

M 

9 

Gjennomgang av IKT-

seksjonen i Vestfold 

fylkeskommune 

Kartlegge oppgaver for IKT-seksjonen i Vestfold 

fylkeskommune og vurdere seksjonens drift 

Sikre en god drift ved IKT-seksjonen i Vestfold 

fylkeskommune 

Etterlevelse av 

regelverk, 

økonomistyring 

M 

10 

Eierstyring i Vestfold 

fylkeskommune 

Undersøke Vestfold fylkeskommunes utøvelse av 

eierskap/eierstyring. 

Sikre god eierstyring. Etterlevelse av 

regelverk 

H 

11 

Etterlevelse av etiske 

retningslinjer i Vestfold 

fylkeskommune 

Undersøke om de etiske retningslinjene i Vestfold 

fylkeskommune blir fulgt. 

Sikre at de etiske retningslinjene i Vestfold 

fylkeskommune blir fulgt 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

12 

Rutiner for varsling om 

kritikkverdige forhold i 

Vestfold 

fylkeskommune 

Kontrollere om Vestfold fylkeskommune har 

tilrettelagt for varslingsrutiner i henhold til 

Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Sikre at Vestfold fylkeskommune har tilrettelagt 

for arbeidstakers mulighet for varsling om 

kritikkverdige forhold. 

Måloppnåelse H 

13 

Bygningsmessig 

vedlikehold i Vestfold 

fylkeskommune 

Vurdere om fylkeskommunen følger ny rutine for 

vedlikehold. Rutinen er under etablering (2011-

2012) for å oppnå et planmessig vedlikehold som 

både ivaretar brukerbehov og lover, forskrifter og 

normkrav.  

Sikre at Vestfold fylkeskommune vedlikeholder 

fylkeskommunale eiendommer. 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

14 

Mislighetsrisiko i 

forbindelse med 

vedlikehold av 

fylkeskommunale 

eiendommer 

 Særskilt kontroll med levering av varer og tjenester 

til bruk innenfor området vedlikehold av 

fylkeskommunale eiendommer. Knyttet opp mot 

etiske retningslinjer i fylkeskommunen.  

Sikre at midler til vedlikehold av 

fylkeskommunale bygninger blir brukt på korrekt 

måte. 

Økonomistyring/ 

Måloppnåelse 

H 
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15 

Administrasjonens 

saksutredning, 

oppfølging av politiske 

vedtak og 

tilbakemelding til 

politisk organ 

Undersøke hvorvidt administrasjonens 

saksutredninger er tilfredsstillende utredet, politiske  

vedtak er iverksatt, oppfylt og tilbakerapportert til 

politisk organ.  

Sikre at administrasjonens saksutredning er 

tilfredsstillende og at politiske vedtak blir 

iverksatt, fulgt opp og tilbakerapportert. 

Oppfølging av 

vedtak 

H 

16 

Målstyring og 

måloppnåelse i Vestfold 

fylkeskommune 

Vurdere Vestfold fylkeskommunes målstyring og 

oppnåelse av de ulike sektorenes mål. 

Sikre at Vestfold fylkeskommune har fokus på 

målstyring/måloppnåelse. 

Måloppnåelse M 

 

 

Utdanningssektoren: 

    

17 

Gjennomgang av 

Fagopplæringsseksjonen 

i Vestfold 

fylkeskommune 

Kartlegge oppgaver for Fagopplæringsseksjonen i 

Vestfold fylkeskommune og vurdere seksjonens 

drift. 

Sikre en god drift ved Fagopplæringsseksjonen i 

Vestfold fylkeskommune. 

Regeletterlevelse, 

økonomistyring 

L 

18 

Gjennomgang av 

fagskolen i Vestfold 

fylkeskommune 

Kartlegge oppgaver for fagskolen i Vestfold 

fylkeskommune og vurdere skolens drift. 

Sikre en god drift ved fagskolen i Vestfold 

fylkeskommune. 

Regeletterlevelse, 

økonomistyring 

H 

19 

Kvalitet og etterlevelse 

av lovpålagte krav 

innenfor videregående 

opplæring i Vestfold 

fylkeskommune 

Undersøke om Vestfold fylkeskommune har 

tilrettelagt undervisningen i tråd med lovpålagte 

krav innenfor videregående opplæring.  

Sikre at Vestfold fylkeskommune følger 

lovpålagte krav innenfor videregående opplæring. 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

20 

Evaluering av gj.ført 

Kunnskapsløftet med 

kompetanseutvikling/ 

kompetanseplaner 

Vurdere om reformen er gjennomført i tråd med 

intensjonene. 

Vurdere i hvilken grad de forventede resultater er 

oppnådd.  

Etterlevelse av 

regelverk, 

måloppnåelse 

M 

21 

Bortfall av elever i de 

videregående skoler 

Hva gjøres for å motvirke bortfall av elever ved 

videregående skoler. 

Sikre minst mulig bortfall av elever i 

videregående skoler i Vestfold fylkeskommune. 

Måloppnåelse H 

22 

Måloppnåelse i 

videregående opplæring 

i Vestfold 

fylkeskommune 

Vurdere Utdanningssektorens og de videregående 

skolenes målstyring og måloppnåelse. 

Sikre at Utdanningssektoren og de videregående 

skolene i Vestfold har fokus på 

målstyring/måloppnåelse. 

Måloppnåelse M 
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23 

Budsjett- og 

økonomistyring i vgs 

Vurdere om det er tilrettelagt rutiner, herunder 

rapporteringsrutiner og resultatoppfølging innenfor 

de ulike videregående skolene i Vestfold, som 

ivaretar at skolenes midler disponeres og forvaltes 

innenfor rammer og forutsetninger. 

Sikre god økonomistyring innenfor vgs, videre 

riktige forutsetninger for budsjettet, samt riktig 

oppfølging og rapportering. 

Økonomistyring, 

etterlevelse av 

regelverk 

 

H 

24 

Risikostyring og ledelse 

i vgs 

Undersøke om det er tilrettelagt tilfredsstillende 

system for risikovurdering innenfor de ulike 

videregående skolene i Vestfold. 

Sikre at risikovurdering er tilrettelagt og 

dokumenteres innenfor videregående skole i 

Vestfold. 

Måloppnåelse  

H 

25 

Etterlevelse av etiske 

retningslinjer i vgs 

Undersøke om de etiske retningslinjene i Vestfold 

fylkeskommune blir fulgt i de videregående 

skolene. 

Sikre at de etiske retningslinjene i Vestfold 

fylkeskommune blir fulgt i de videregående 

skolene 

 M 

26 

Rutiner for varsling om 

kritikkverdige forhold i 

vgs 

Kontrollere om Vestfold fylkeskommune har 

tilrettelagt for varslingsrutiner innenfor vgs i 

Vestfold i henhold til bestemmelser i 

arbeidsmiljøloven. 

Sikre at Vestfold fylkeskommune har tilrettelagt 

for arbeidstakers mulighet for varsling om 

kritikkverdige forhold. 

Oppfølging av 

vedtak 

M 

27 

Ressurskrevende elever/ 

spesialundervisning i 

videregående opplæring 

Kontrollere om de videregående skolene følger 

opplæringslova vedrørende tilbud om 

spesialundervisning til ressurskrevende elever i 

videregående opplæring. 

Sikre at opplæringslova blir fulgt og at ikke 

fylkeskommunen kommer i erstatningsansvar. 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

 

 

Tannhelsetjenesten: 

    

28 

Tannhelsetjenesten i 

Vestfold – etterlevelse 

av lovpålagte krav 

Vurdere om Tannhelsetjenesten i Vestfold følger 

lovpålagte krav til prioriterte grupper. 

Sikre at Tannhelsetjenesten i Vestfold følger 

lovpålagte krav til prioriterte grupper.  

Etterlevelse av 

regelverk 

M 

29 

Tannhelsetjenesten i 

Vestfold – måloppnåelse 

Vurdere Tannhelsetjenestens målstyring og 

måloppnåelse. 

Sikre at Tannhelsetjenesten i Vestfold har fokus 

på målstyring/måloppnåelse. 

Måloppnåelse L 

 

 

Regionalsektoren: 

    

30 

Gjennomgang av Plan- 

og samferdselsseksjonen 

i Vestfold 

fylkeskommune 

Kartlegge oppgaver for Plan- og 

samferdselsseksjonen i Vestfold fylkeskommune og 

vurdere seksjonens drift 

Sikre en god drift ved Fagopplæringsseksjonen i 

Vestfold fylkeskommune 

Etterlevelse av 

regelverk, 

økonomistyring 

L 
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31 

Kompetanse og 

måloppnåelse innen 

Regional utvikling i 

Vestfold 

fylkeskommune 

Kartlegge Regionalsektorens nåværende 

kompetanse, opplæringsplaner på kort og lang sikt, 

samt rekruttering. Videre vurdere 

Regionalsektorens målstyring og måloppnåelse. 

 

 

Sikre at Regionalsektoren har tilfredsstillende 

kompetanse og har fokus på 

målstyring/måloppnåelse. 

Måloppnåelse M 

32 

Vedlikehold av 

fylkesveger 

Foreta en gjennomgang av leveranseavtalene med 

Statens vegvesen og fylkeskommunen om bl.a. 

vedlikeholdsplaner for fylkesveger. Vurdere om 

leveranseavtalene ivaretar fylkeskommunens 

interesser.    

Sikre at fylkeskommunens vegkapital ivaretas/ 

sikre at fylkesvegenes opprinnelige kvalitet og 

funksjon blir opprettholdt. 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

33 

Forvaltningsrevisjon av 

Vestviken 

Kollektivtrafikk AS 

Gjennomføre vurderinger av selskapets drift knyttet 

til økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra fylkestingets vedtak og 

forutsetninger. 

Sikre at selskapet har en forsvarlig drift og 

leverer tjenester i tråd med vedtak og 

forutsetninger.  

Økonomistyring/

Etterlevelse av 

regelverk 

M 

34 

Sams (felles) 

vegadministrasjon med 

henblikk på myndighet, 

ansvar og roller mellom 

fylkeskommunen og 

staten, og i tråd med 

veglovens bestemmelser 

Undersøke om Sams (felles) vegadministrasjon har 

tilrettelagt for tilfredsstillende rutiner som ivaretar 

fylkeskommunens interesser i tråd med 

fylkestingets vedtak og forutsetninger.  

Sikre at fylkeskommunens interesser knyttet til 

fylkesveger ivaretas.  

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

35 

Transportløyver på 

samferdselsseksjonen i 

Vestfold 

fylkeskommune 

Undersøke om tildeling av transportløyver er i tråd 

med aktuelt regelverk.  

Sikre riktig behandling av transportløyver i 

samferdselsseksjonen.  

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

 

     

 

 

Kultursektoren: 

    

36 

Gjennomgang av 

Kultursektoren i 

Vestfold 

fylkeskommune 

Kartlegge oppgaver for Kultursektoren i Vestfold 

fylkeskommune og vurdere sektorens drift 

Sikre en god drift ved Kultursektoren i Vestfold 

fylkeskommune 

Regeletterlevelse, 

økonomistyring 

H 
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37 

Oppfølging av 

byggeprosjektet 

Gildehall på Borre 

Kontroll med prosjektstyring, økonomi og 

rapportering 

Sikre at vedtak fattet i fylkestinget gjennomføres 

i tråd med forutsetningene 

Vedtak/ 

Økonomistyring 

H 

38 

Oppfølging av 

byggeprosjektet nytt 

Osebergskip 

Kontroll med prosjektstyring, økonomi og 

rapportering  

Sikre at vedtak fattet i fylkestinget gjennomføres 

i tråd med forutsetningene 

Vedtak/ 

Økonomistyring 

H 

39 

Måloppnåelse i 

Kultursektoren 

Vurdere Kultursektorens målstyring og 

måloppnåelse. 

Sikre at Kultursektoren i Vestfold har fokus på 

målstyring/måloppnåelse. 

Måloppnåelse M 

40 

KOSTRA-avvik i 

Kultursektoren 

Analysere KOSTRA-tall knyttet til Kultursektoren. 

Sammenligne tall for Vestfold med andre 

fylkeskommuner og grupper av fylkeskommuner. 

Belyse eventuelle avvik i KOSTRA-tall for 

Kultursektoren 

Økonomistyring M 
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Vedlegg 2 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2008-2011 
 

Nr. Prosjektnavn Tema/vinkling Nytteverdi Risikoområde 

1 

Arbeidsforholdene til 

lærlinger i Vestfold 

fylkeskommune 

Fylkeskommunens ansvar ovenfor lærlinger. 

Fylkeskommunens ansvar ovenfor 

opplæringskontorene. Sikre fylkeskommunens 

kvalitet for den enkelte lærlings arbeidssituasjon. 

Hvilke krav settes til bedriftene som mottar 

lærlinge tilskudd. 

Sikre gode arbeidsforhold og god opplæring for 

lærlingen. 

Sikre at lærlingen ikke blir benyttet til billig 

arbeidskraft. 

Måloppnåelse/ 

vedtak 

2 

Gildehall  Gjennomgang av driften i dette prosjekt etter 1. 

driftsår. 

Bidra til at virksomheten drives på en rasjonell og 

økonomisk god måte.  

Økonomistyring/ 

Måloppnåelse 

3 

Bygningsmessig 

vedlikehold 

Manglende løpende vedlikehold fører ofte til at det 

må foretas full rehabilitering. 

Få mer oppmerksomhet rundt vedlikehold og 

bidra til at en langsiktig plan blir laget. 

Økonomistyring 

4 

Registrering og 

oppbevaring av kunst i 

fylkeskommunen 

Kunst kan komme på avveie eller forringes ved feil 

oppbevaring. 

Sikre fylkeskommunens kunstskatter Økonomistyring 

5 

Rutiner for varsling om 

kritikkverdige forhold i 

fylkeskommunen 

Kontrollere om Vestfold fylkeskommune har 

tilrettelagt for varslingsrutiner i henhold til 

bestemmelser i arbeidsmiljøloven 

Sikre at Vestfold fylkeskommune har tilrettelagt 

for arbeidstakers mulighet for varsling om 

kritikkverdige forhold  

Oppfølging av 

vedtak 

6 

Transportordning for 

funksjonshemmede 

Vurdere kostnader knyttet opp mot 

tjenestetilbud/produktivitet. 

Sikre at Vestfold fylkeskommune har en optimal 

produktivitet i forhold til ressursene som inn på 

dette området. 

Produktivitet 

7 

Planlegging og 

gjennomføring av 

”Kunnskapsløftet”. 

Er denne reformen gjennomført i tråd med 

intensjonene? 

Vurdere i hvilken grad de forventede resultater er 

oppnådd. 

Måloppnåelse 

8 

Bortfall av elever i de 

videregående skoler. 

Hva gjøres for å motvirke bortfall av elever ved 

videregående skoler 

Sikre minst mulig bortfall av elever i 

videregående skoler i Vestfold fylkeskommune 

Måloppnåelse 

9 

Tilskudd fagopplæring. Blir tilskuddene beregnet korrekt, både med hensyn 

til tidsintervall og beløp? 

Sikre at grunnlaget for beregninger er korrekte. 

 

Økonomistyring 
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10 

Tilskudd til private og 

offentlige institusjoner 

som ikke er underlagt 

fylkeskommunal 

revisjon 

Vurdere om midlene som blir overført fra 

fylkeskommunen blir brukt av mottaker i henhold 

til fylkeskommunens forutsetninger? 

Sikre at tilskuddene til private og offentlige 

institusjoner blir brukt som forutsatt. 

Økonomistyring 

11 

Mislighetsrisiko i 

forbindelse med 

vedlikehold av 

fylkeskommunale 

eiendommer 

 Særskilt kontroll med levering av varer og tjenester 

til bruk innenfor området vedlikehold av 

fylkeskommunale eiendommer. Knyttet opp mot 

etiske retningslinjer i fylkeskommunen.  

Sikre at midler til vedlikehold av 

fylkeskommunale bygninger blir brukt på korrekt 

måte. 

Økonomistyring/ 

Måloppnåelse 

12 

Oppfølging av 

byggeprosjekter innen 

videregående opplæring 

Kontroll med økonomistyring, rapportering og 

finansiering 

Sikre at vedtak fattet i fylkestinget gjennomføres 

i tråd med forutsetningene 

Vedtak/ 

Økonomistyring 

13 

Evaluering av 

overordnet analyse etter 

gjennomført 

regionalreform 

   

 

 

 

 

 

 


