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Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
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SAK 01/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KU-MØTET 23.11.17 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 23.11.17 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra ku-møtet 23.11.17 

 
Saksframstilling: 
 
 
 
 



1/18 Godkjenning av protokoll fra ku-møtet 23.11.17 - 17/00239-1 Godkjenning av protokoll fra ku-møtet 23.11.17 : Protokoll Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 23.11.17, sign

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 
 
Dato: 23.11.2017 kl. 09:00 
Sted: Fylkeshuset, møterom RA 
Arkivsak: 17/00017 
  
Tilstede:  Heidi Ørnlo, leder 

Rune Mathiassen, nestleder 
Elise Andersen, medlem 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Øyvind Reier Bakke, medlem  

Ulf L. Halvorsen, vara  
Andreas Muri, medlem 
 

  
Andre: Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold Kommunerevisjon 

Heidi Wulff Jacobsen, rådgiver VIKS 
 

 
Møteleder: 

 
Heidi Ørnlo 

Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 09.00. 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

54/17 
17/00017-
83 

Godkjenning av protokoll fra møte 19.oktober 2017. 2 

55/17 
17/00165-
10 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Opplæring og 
oppfølging av lærlinger i Vestfold fylkeskommune" - 
orientering om status. 

3 

56/17 17/00216-1 Revisor orienterer 3 
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57/17 17/00206-2 
Valg av revisor til fellesnemnda Vestfold/Telemark - 
uttalelse. 

4 

58/17 17/00211-2 Møteplan for kontrollutvalget 2018. 4 

59/17 17/00161-4 Referater. 5 

60/17 
17/00018-
20 

Eventuelt. 6 

    

 
 
Saker til behandling 

54/17 Godkjenning av protokoll fra møte 19.oktober 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 23.11.2017 54/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 19.oktober 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 19.oktober 2017 godkjennes. 
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55/17 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Opplæring og oppfølging av 
lærlinger i Vestfold fylkeskommune" - orientering om status. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 23.11.2017 55/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om status i arbeidet med 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Opplæring og oppfølging av lærlinger i Vestfold 
fylkeskommune» til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om status i arbeidet, blant annet om oppstartsmøte og 
dokumentinnhenting. Saken ble diskutert og spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om status i arbeidet med 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Opplæring og oppfølging av lærlinger i Vestfold 
fylkeskommune» til orientering 
 
 
 
 

56/17 Revisor orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 23.11.2017 56/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors redegjørelse om regnskapsrevisjonen 2017 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om status i arbeidet med interimsrevisjon av regnskapet 2017. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Revisors redegjørelse om regnskapsrevisjonen 2017 tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 

57/17 Valg av revisor til fellesnemnda Vestfold/Telemark - uttalelse. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 23.11.2017 57/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune tilrår at Telemark Kommunerevisjon IKS 
velges som revisor for fellesnemnda Vestfold/Telemark.  
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder i Vestfold Kommunerevisjon, Linn Therese Bekken var inhabil og forlot 
møtet. Saken ble behandlet. 
  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune tilrår at Telemark Kommunerevisjon IKS 
velges som revisor for fellesnemnda Vestfold/Telemark 
 
 
 
 
 

58/17 Møteplan for kontrollutvalget 2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 23.11.2017 58/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Møteplan for kontrollutvalget 2018 tas til orientering. 
Kontrollutvalgets møter begynner kl.09.00. 
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Møtebehandling 
Møteplanen ble tatt opp, og det ble spesielt nevnt at kontrollutvalget vil begynne sine 
møter kl 09.00 i 2018.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Møteplan for kontrollutvalget 2018 tas til orientering. 
Kontrollutvalgets møter begynner kl.09.00. 
 
 
 
 
 

59/17 Referater. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 23.11.2017 59/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
1. Utsettelse av plan for selskapskontroll av Vigo IKS. 

Kontrollutvalgsleder orienterte om utsettelsen av planen for selskapskontroll av 
Vigo IKS og refererte til vedlagte dokumenter.   

2. Kontrollutvalgskonferansen 7. og 8.februar 2018. 
Programmet ble delt ut på møtet. Aktuelle medlemmer av kontrollutvalget melder 
fra til sekretariatet om deltakelse så fort som mulig.   

 
  
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
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60/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 23.11.2017 60/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder orienterte om situasjonen i NDLA, og at hun hadde orientert 
Fylkestinget om saken. Eierstyring ble diskutert. 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 
 
. 
 
 
Revetal 23. november 2017. 
For leder i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo. 
 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver  
VIKS 
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Arkivsak-dok. 17/00236-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 
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SAK 02/18 
ÅRSRAPPORT 2017 FOR KONTROLLUTVALGET I VESTFOLD 
FYLKESKOMMUNE. 

 

Forslag til vedtak: 
Utkast til årsrapport for kontrollutvalget vedtas som: 
«Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune». 
 
Årsrapporten sendes fylkestinget til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Utkast til årsrapport 2017 for kontrollutvalget. 
 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget skal jfr. Kommuneloven § 77 pkt. 6 informere fylkestinget om sitt 
arbeid. Årsrapporten oppsummerer kontrollutvalgets arbeid og aktiviteter gjennom 
2017. 
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Årsrapport 2017 - Kontrollutvalget 

Vestfold fylkeskommune 
 
 
 

Hjemmel 
Fylkeskommunen er i henhold til kommuneloven § 77 pålagt å ha kontrollutvalg.  
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner definerer utvalgets 
oppgaver nærmere. 

 
Formål og oppgaver 
Kontrollutvalget skal – på vegne av fylkestinget – føre løpende tilsyn med 
forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

 
Viktige oppgaver for kontrollutvalget er: 

 Påse at kommunens regnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert 
på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 
revisjonsarbeidet. 

 Avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av fylkestinget. 

 Påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp. 

 Utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

 Påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. 

 Rapportere til fylkestinget om gjennomført forvaltningsrevisjon. 

 Påse at fylkestingets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjons-prosjekter blir 
fulgt opp. 

 Påse at det gjennomføres selskapskontroll. 

 Utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. 

 Rapportere til fylkestinget om gjennomført selskapskontroll. 

 Innstille til fylkestinget ved valg av revisjonsordning. 

 Utarbeide forslag til budsjett for tilsyns- og kontrollarbeidet i fylkeskommunen. 

 Vurdere henvendelser fra innbyggerne. 

 Stille krav til fylkeskommunens etiske bevissthet. 
 
Sammensetning 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer og minst ett av medlemmene skal være 
medlem av fylkestinget, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. 
 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune har for valgperioden 2015 -2019 følgende 
sammensetning: 
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Medlemmer     Varamedlemmer 
Heidi Ørnlo (Ap), leder   Per Hermann Aune (Ap) 
Rune Mathiassen(SV), nestleder  Inge Høyen (Sp) 
Øyvind Reidar Bakke (Ap)   Ulf Lund Halvorsen (MdG) 
Elise Andersen (FrP)   Øyvind Oppegård (KrF) 
Andreas Muri (H)    Hanne Eikeland (H) 
 

 
Kontrollutvalgets virksomhet i 2017 
Kontrollutvalget har i 2017 avholdt 7 møter og behandlet 60 saker. I 2016 ble det til 
sammenligning avholdt 6 møter og behandlet 47 saker. 
I forbindelse med kontrollutvalgets møte 14.september ble det holdt et fellesmøte 
med kontrollutvalget i Telemark. 
 
 

Regnskapsrelaterte saker 
Kontrollutvalgets uttalelse til Vestfold fylkeskommunes årsregnskap 2016 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om fylkeskommunens årsregnskap. Uttalelsen  
skal være fylkesutvalget i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 
fylkesutvalget avgir innstilling om årsregnskapet til fylkestinget. 
 
Revisor har avlagt en ren revisjonsberetning uten forbehold og bemerkninger. 
 
Fylkeskommunens årsregnskap for 2016 viste kr 2.365.084.854 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 104.653.303. 
 
Investeringsregnskapet viste et finansieringsbehov på 294 mill. kr, hvorav 67 mill. kr 
er lånefinansiert. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Kontrollutvalget avga 
uttalelse til fylkeskommunens årsregnskap i møte 20.04.17, sak 18/17. 
 
Regnskapet ble vurdert i et positivt lys og fra uttalelsen kan blant annet følgende 
nevnes: 
 

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

 Samlet akkumulert mindreforbruk i sektorene utgjorde 80 mill. kr. 

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

 Bufferfond er styrket med ca. 60 mill. kr. 

 Fylkeskommunens langsiktige lånegjeld er på 2.469 mill. kr som utgjorde 80% 
av de samlede driftsinntektene i 2016. Gjelden er rentesikret for å redusere 
risiko. Samlede innbetalte låneavdrag overstiger kommunelovens 
bestemmelser om minsteavdrag. 
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 I tillegg til lånegjeld har Vestfold fylkeskommune pr. 31.12.16 en estimert 
pensjonsforpliktelse på 2.796 mill.kr. 

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

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

 
 
Enhetskontroller/virksomhetskontroller 
Som en del av regnskapsrevisjonen gjennomfører Vestfold Kommunerevisjon 
kontroller ved ulike enheter i organisasjonen. Enhetskontrollene kjennetegnes ved 
gjennomgang av de administrative områdene budsjett/regnskap, lønn, kasse/bank 
(likviditetshåndtering), og evt. fakturering. To rapporter har vært til behandling i 2017. 
 
Virksomhetskontroll Melsom videregående skole- idrettsanlegg og boliger. 
Virksomhetskontroll Færder videregående skole – idrettsanlegg. 
 
Begge rapportene ble behandlet i kontrollutvalgets møte 2.mars 2017, og tatt til 
orientering. 
 
Sluttregnskaper 
Reglement for byggeprosjekter i Vestfold fylkeskommune krever at sluttregnskap for 
investeringer over 20 mill. kr skal legges fram for kontrollutvalget. Utvalget har i 2017 
fått oversendt sluttregnskap og revisjonsuttalelse for Sandefjord videregående skole - 
erstatningsbygg. Saken var til behandling 20.04.2017 og kontrollutvalget tok 
sluttregnskapet til orientering. 
  
Revisjonsplan 2017 
Kontrollutvalget behandlet revisjonsplan 2017 i møte 14.09.2017. I planen informerer 
revisor om hvordan de planlegger å gjennomføre regnskapsrevisjonen. Den legges 
fram for kontrollutvalget til orientering. Dokumentet er viktig i lys av kontrollutvalgets 
ansvar for å påse at fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende 
måte.  
 
 

Forvaltningsrevisjon mv. 
Kontrollutvalget har behandlet ett forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2017: 
 
Prosjektstyring i Vestfold fylkeskommune. 
 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsprosjektet i møte 26.01.2017 og 
sluttet seg til revisors konklusjoner og følgende anbefalinger: 
 

 Planlegging av prosjektet  
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Prosjektplan bør utarbeides og det bør foreligge detaljerte faseplaner som 
komplementerer prosjektplanen, i tråd med beste praksis for prosjektstyring og 
fylkeskommunens byggereglement.  

 

 Interessenthåndtering og kommunikasjonsplan  
Ved oppstart av et prosjekt bør det lages en interessentanalyse som 
kartlegger og dokumenter hvem som er prosjektets interessenter, hvordan de 
kan påvirke prosjektet, hvilken innflytelse/makt de har, hvilke krav de har og 
hvordan de skal håndteres og kommuniseres med. Det bør også utarbeides 
klare retningslinjer for hva en kommunikasjonsplan i et prosjekt skal inneholde, 
i tråd med beste praksis for prosjektstyring.  

 

 Avviks- og endringshåndtering  
Det bør implementeres et punkt om avviks- og endringshåndtering i 
byggereglementet, i tråd med beste praksis for prosjektstyring.  

 

 Sluttrapport  
Vestfold fylkeskommune bør sørge for at sluttrapport utarbeides i tråd med 
egne retningslinjer.  

 

 Revidering av reglement  
Vestfold fylkeskommune bør sørge for at byggereglementet revideres i tråd 
med egne retningslinjer. 

 
Fylkestinget sluttet seg til kontrollutvalgets vedtak i møte 4.mai 2017, sak 39/17. 
 
Fylkesrådmannen rapporterte til kontrollutvalget i møte19.10.2017 om oppfølgingen 
av anbefalingene og kontrollutvalget tok rapporteringen til orientering. 
 
Oppfølging av lærlinger og lærlingebedrifter. 
 
Kontrollutvalget godkjente i møte 14.september 2017 prosjektplan for et nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Oppfølging av lærlinger og lærlingebedrifter». 
Denne rapporten skal leveres sekretariatet innen 31.01.2018.  

 
Selskapskontroll  
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av 
fylkeskommunens interesser i selskaper herunder kontrollere om den som utøver 
fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak og 
forutsetninger. Kontrollen kan gjennomføres som: 
 

 Eierskapskontroll (kontroll med om fylkeskommunens eierinteresser ivaretas i 
samsvar med fylkestingsvedtak, lover og forutsetninger) 

 Forvaltningsrevisjon (systematisk gjennomgang av definerte problemstillinger) 
 
Kontrollutvalget har behandlet to selskapskontroller i 2017: 
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Eierskapskontroll -Tannhelsetjenesten Kompetansesenter Sør IKS 
 
Kontrollutvalget behandlet denne eierskapskontrollen i møte 20.april 2017 og 

kontrollutvalget sluttet seg til revisors konklusjoner og følgende anbefalinger: 
 

 vurdere om det bør utarbeides eierstrategi for Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Sør IKS 

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

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

 
Fylkestinget sluttet seg til kontrollutvalgets vedtak i møte 4.mai 2017, sak 36/17. 
 
Kontrollutvalget behandlet i møte 14.9.2017 fylkesrådmannens rapport om 
oppfølgingen av anbefalingene, og vedtok å ta denne til orientering.  
 
NDLA II. 
 
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid 
organisert etter § 27 i kommunelova, som tilbyr fritt tilgjengelige digitale 
læringsressurser for videregående opplæring. NDLA er eid av 18 
fylkeskommuner, med Hordaland fylkeskommune som juridisk ansvarlig enhet for 
samarbeidet. 
 
Denne selskapskontrollen- NDLA II - ble gjennomført som forvaltningsrevisjon og 
var en oppfølging av en tidligere forvaltningsrevisjon kalt NDLA I, hvor det ble 
avdekket flere alvorlige avvik.  
 
Etter behandling i kontrollutvalget og fylkestinget i Hordaland, ble saken 
behandlet av kontrollutvalget i Vestfold 19.oktober 2017 hvor det ble fattet slikt 
vedtak: 
 

«Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune gir sin tilslutning til vedtakene i 
kontrollutvalget og fylkestinget i Hordaland fylkeskommune vedrørende 
forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II. 
 
Saken oversendes Vestfold fylkesting med anbefaling om at fylkesrådmannen 
påser at fylkeskommunens styrerepresentant bidrar til at vedtaket i Hordaland 
fylkesting følges opp i styret for NDLA.» 

 
Vedtaket i Hordaland fylkesting hadde slik ordlyd: 
 

«På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) 
– Del II ber fylkestinget fylkesrådmannen og NDLA om syta for å: 
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1.Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om relevante 
rutinar og internkontrolltiltak knytt til anskaffingar og innkjøp. 
 
2.Etablere rutinar for fakturahandsaming som sikrar at det blir utført kontroll av 
at fakturaar frå leverandørar inneheld all naudsynt informasjon. 
 
3.Fullføre arbeidet med å etablere rutinar for kommunikasjon og rapportering 
mellom dagleg leiing og styret 
 
4.Tydeleggjere overfor medarbeidarane i NDLA kven som har kva roller i 
samarbeidet når det gjeld innkjøp, samt korleis NDLA er organisert med 
omsyn til bestilling og avgjersler rundt utviklingsarbeid. 
 
5.Gå gjennom og avklarar med dei ulike involverte partane korleis handsaming 
av personopplysningar om NDLA sine brukarar skal organiserast og 
dokumenterast, og inngår databehandlaravtalar som manglar for å sikre at 
handsaming av personopplysningar blir regulert i samsvar med gjeldande 
regelverk 
 
6.Sikre at alle medarbeidarar i NDLA er tilstrekkeleg informert om system og 
rutinar for: 
1. Avviksmelding og -handtering. 
2. Varsling om kritikkverdige forhold. 
 
7.Sikre at medarbeidarar som varslar om kritikkverdige forhold i samsvar med 
arbeidsmiljølova, blir følgt opp og teke hand om i samsvar med gjeldande 
føresegn om vern mot gjengjelding ved varsling. 
 
8.Å laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 01.12.2017 som 
viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, 
når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga.» 

 
Fylkestinget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i møte 2.november 2017 og 
sluttet seg til kontrollutvalgets vedtak. 
 
Eierskapskontroll Telemark og Vestfold regionteater AS – Teater Ibsen 
 
Denne eierskapskontrollen ble behandlet av kontrollutvalget i møte 26.11.15. Ved 
behandlingen av statusrapport om oppfølgingen 2.juni 2016, ble det konstatert at 
oppfølgingsarbeidet ikke var sluttført. Ny statusrapport ble framlagt for 
kontrollutvalget i møte 2.mars 2017, sak 13/17 og denne ble tatt til orientering. 
 
Selskapskontroll Vigo IKS. 
 
Kontrollutvalget vedtok i møte 1.juni 2017 å stille seg positiv til deltakelse i en felles 
selskapskontroll av Vigo IKS. Dette selskapet som eies av alle fylkeskommunene og 
Oslo kommune, har som formål å utvikle IT-systemer for videregående skole. 
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Kontrollutvalgets bidrag vil være revisjonsressurser til selve eierskapskontrollen. 
Prosjektet er noe forsinket og selve prosjektplanen vil først bli endelig vedtatt i 2018. 
 

Andre forhold relatert til kontroll og tilsyn 
 
Henvendelser til kontrollutvalget 
 
1.I september 2016 mottok kontrollutvalget en henvendelse fra Flybåten AS om 
innkjøp av transporttjenester til Østre Bolærne. Henvendelsen ble lagt fram for 
utvalget i møte 20.10.16. Det ble vedtatt å be revisor om en nærmere undersøkelse 
av påstander fremsatt i henvendelsen vedrørende manglende oppfølging av politiske 
vedtak, og om fylkeskommunens anskaffelsesreglement er fulgt i forbindelse med 
siste anskaffelse. Rapporten som ble lagt fram for behandling i kontrollutvalget 
2.mars 2017, avdekket ikke brudd på anskaffelsesreglementet eller på oppfølgingen 
av fylkestingsvedtak. En etterfølgende sjekk fra revisor av anskaffelsesprotokollen 
avdekket heller ingen avvik. 
 
2.Henvendelse fra Paulsen Buss om løyvetildeling og anbudsbehandling av skole- og 
syketransport ble behandlet i kontrollutvalgets møte 26.1.2017. Etter skriftlig og 
muntlig redegjørelse fra fylkesadministrasjonen, ble saken tatt til orientering. 
 
Vurdering av reglement og rutiner for finansforvaltning 
Revisor har gjennomgått reglement og rutiner for finansforvaltningen og rapportert til 
kontrollutvalget. Reglement og rutiner ble vurdert å være i samsvar med vedtatte 
rammer, lov og forskrift. Saken ble behandlet i møte 20.04.2017 og tatt til orientering. 
 
Fagdag og studietur 
Kontrollutvalget inviterte medlemmer, varamedlemmer, revisor, samt representanter 
for administrasjonen til en fagdag 30.mars 2017 med fokus på korrupsjon og etikk. 
Tor Dølvik, Transparency International snakket om korrupsjonsrisiko i 
kommunesektoren, belyst ut fra faglige perspektiver på risikoområder og konsulent 
Kurt Orre innledet til diskusjon av etiske dilemmaer, habilitet og varsling. 
 
Den 4. og 5.desember 2017 var kontrollutvalgene i Vestfold og Telemark 
fylkeskommuner på en felles studietur til København. Formålet med studieturen var å 
samle erfaringer fra arbeidet med kommune- og regionreformen i Danmark, med 
spesiell vekt på kontroll- og tilsynsperspektivet. Steen Andersen, partner og sjef 
offentlig revisjon BDO, Peter Gorm Hansen, tidligere direktør i Kommunernes 
Landsforening og Jesper Gjøtterup Andersen, sjef for internrevisjonen i København 
kommune, holdt foredrag. I tillegg gjennomgikk kontrollutvalgets sekretær, Orrvar 
Dalby, NKRFs sjekkliste for kontrollutvalg, revisor og sekretariater i forbindelse med 
kommune- og regionreformen. Kontrollutvalgene var godt fornøyd med det faglige 
utbyttet av studieturen. 
 
Revisor 
Vestfold Kommunerevisjon er fylkeskommunens valgte revisor og utfører 
revisjonstjenester både innen regnskaps- og forvaltningsrevisjon, samt 
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selskapskontroll. Revisor bistår også fylkeskommunen i ulike spørsmål som krever 
revisjonsfaglig vurderinger.  
Revisor er etter revisjonsforskriften § 15 forpliktet til årlig å avgi en erklæring om sin 
uavhengighet. Slik erklæring foreligger. Kontrollutvalget har hatt et godt samarbeid 
med revisor gjennom året. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat 
Sekretariatstjenestene utføres av Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(VIKS). Kontrollutvalgsleder Heidi Ørnlo er fylkeskommunens medlem i styret i VIKS. 
Selskapet har i 2017 hatt 3 ansatte og rådgiver Gaute Hesjedal ivaretok 
sekretæransvaret for kontrollutvalget fram til april 2017. Deretter overtok daglig leder 
i VIKS, Orrvar Dalby, sekretæransvaret.  
 
Budsjett 
For 2017 har budsjettet til kontroll og tilsyn i Vestfold fylkeskommune vært på kr 
4.000.000,-. Beløpet inkluderer revisjonstjenester, sekretariatstjenester, 
møtegodtgjørelse og andre utgifter. Det er vedtattt et budsjett for 2018 på kr 
3.931.000,-. 
 
Kontakt med administrasjonen og andre 
Fylkesrådmannen med representanter fra administrasjonen har gitt orienteringer til 
kontrollutvalget ved forespørsel. Kontrollutvalget har et godt samarbeid med 
administrasjonen i Vestfold fylkeskommune. 
 
Kontakt med politisk organisasjon 
Kontrollutvalget opplever også å ha et godt samarbeid med fylkesordfører og den 
politiske organisasjonen forøvrig. 
 

 
 

Tønsberg, 12.12.2017 
 

For leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo 
 
 
 

Orrvar Dalby 
Daglig leder VIKS 
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Arkivsak-dok. 17/00129-15 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 25.01.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 03/18 
SELSKAPSKONTROLL AV VIGO IKS - NY PLAN FOR 
GJENNOMFØRING. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune har vurdert revidert prosjektplan for og 
organisering av selskapskontroll av Vigo IKS, og ønsker fortsatt å delta. 
 
Kontrollutvalget vil engasjere Vestfold kommunerevisjon til å gjennomføre 
eierskapskontrollen, estimert til ca. 50 timer. Dette vil være bidraget til den felles 
selskapskontrollen fra kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune.  
 
Vedlegg:  
Mail fra KonSek datert 27.november 2017.  
Forslag til revidert prosjektplan. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) vedtok i møte 11.januar 
2017, sak 4/17, å bestille en selskapskontroll av Vigo IKS, gjennomført som en 
forvaltningsrevisjon. 
 
Vigo IKS er et interkommunalt selskap som eies av alle fylkeskommunene og Oslo 
kommune. Selskapet ble etablert i 2012 i forlengelsen av et langvarig samarbeid om 
å koordinere utviklingen av viktige IT-systemer for videregående opplæring.  
 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS har 5.mai d.å. henvendt seg til 
kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene, og forespurt om det er interesse for å 
samarbeide om en felles selskapskontroll. Tanken er at det enkelte kontrollutvalg 
skyter inn egne revisjonsressurser i samarbeidet. 
 
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune behandlet henvendelsen i møte 1.juni 
2017, sak 29/17, og fattet slikt enstemmig vedtak: 
 

«Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune stiller seg positiv til å delta i felles 
selskapskontroll utført som forvaltningsrevisjon av Vigo IKS, i samsvar med 
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prosjektnotat fra Revisjon Midt-Norge IKS. Kontrollutvalgets bidrag vil være 
dekning av revisjonsressurser fra Vestfold Kommunerevisjon til utførelse av 
eierskapskontroll. Kontrollutvalget forutsetter å få forslag til prosjektplan til 
godkjennelse.» 

 
I kontrollutvalgets møte 14.september 2017, sak 37/17, ble det behandlet en 
foreløpig statusrapport. I kontrollutvalgets møte 23.11.2017 ble det under Referater i 
sak 59/17 orientert om en viss forsinkelse og at en ny prosjektplan skulle framlegges  
for kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS har deretter 27.november 2017 meddelt at 
ny plan for selskapskontrollen av Vigo IKS ble behandlet av kontrollutvalget i Sør-
Trøndelag fylkeskommune i sak 51/17. Utvalget fattet slikt vedtak: 
 

«1.Kontrollutvalget tar plan for gjennomføring av selskapskontroll av Vigo IKS 
til orientering. 
 
2.Utvalget ber sekretariatet om å gjøre en ny henvendelse til øvrige eieres 
kontrollutvalg for å avklare deltakelse i felles selskapskontroll under de nye 
forutsetningene. 
 
3.Deltakende kontrollutvalg kan gi innspill til undersøkelsestema og 
problemstillinger. Innspillene innarbeides i en endelig prosjektplan, som 
sendes kontrollutvalgene til orientering. 
 
4.Sekretariatet bes rette en forespørsel til aktuelle kontrollutvalg om mulig 
samarbeid.» 

 
Organiseringen av arbeidet med selskapskontrollen er endret, og dermed også 
forutsetningene for eventuell deltakelse. Derfor legges det nå opp til ny behandling i 
alle aktuelle kontrollutvalg. 
 
Den nye planen for gjennomføringen av selskapskontrollen er basert på følgende:  
 

«Revisjon Midt-Norge gjennomfører forvaltningsrevisjonen i selskapet, 
hovedsakelig med egne ressurser. Vigo IKS' kontorer ligger i Skien, for å 
effektivisere datainnhentingen ønsker Revisjon Midt-Norge at Telemark 
kommunerevisjon bistår i datainnsamlingen. Kontrollutvalget i Telemark vil få 
en henvendelse om å stille med revisjonsressurser, jamnfør punkt fire i 
vedtaket. Dersom det er behov for spesiell kompetanse i gjennomføringen, er 
det i vedtaket lagt til rette for at også andre kontrollutvalg kan få slik 
henvendelse. 
Kontrollutvalgene som slutter seg til selskapskontrollen gjennomfører 
eierskapskontrollen selv, arbeidet er estimert til om lag 50 timer. Oslo 
kommunerevisjon innhenter opplysninger om representantskap og styre, dette 
for å redusere pågangen på disse organene. Opplysningene blir tilgjengelig for 
alle deltakerne.» 

 
Slik sekretariatet ser det, er den nye organiseringen en forenkling i forhold til tidligere 
skisser, samtidig som det fortsatt er i tråd med hva kontrollutvalget la til grunn i 
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behandlingen av den opprinnelige henvendelsen. Det tilrås derfor at kontrollutvalget 
bekrefter at det fortsatt vil delta i selskapskontrollen, på de vilkår som er skissert i det 
reviderte opplegget. 
 
Forslag til problemstillinger framgår av forslag til prosjektplan som ligger vedlagt. Det 
er lagt opp til at kontrollutvalgene som ønsker å delta, kan gi eventuelle innspill til 
undersøkelsestema og andre problemstillinger i forbindelse med denne 
behandlingsrunden. 
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Adresse: 

Kongensgt. 9, 4.etg. 
7013 Trondheim 

Telefon:  468 51 950

  

Bank: 8601.13.04038 

Org.nr: 988 799 475
  

 

 
Kontroll- og kvalitetsutvalget i 
Rogaland fylkeskommune 

 

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf.  400 67 058 
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 2017000004-15     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 23.11.2017 

 
 

Selskapskontroll av Vigo IKS - ny plan for gjennomføring  
 
 
 

Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune behandlet i sak 51/17 en ny plan 
for selskapskontrollav Vigo IKS. Utvalget fattet følgende  vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar plan for gjennomføring av selskapskontroll av Vigo IKS 
til orientering. 

2. Utvalget ber sekretariatet om å gjøre en ny henvendelse til øvrige eieres 

kontrollutvalg for å avklare deltakelse i felles selskapskontroll under de nye 
forutsetningene. 

3. Deltakende kontrollutvalg kan gi innspill til undersøkelsestema og 

problemstillinger. Innspillene innarbeides i en endelig prosjektplan, som 
sendes kontrollutvalgene til orientering. 

4. Sekretariatet bes rette en forespørsel til aktuelle kontrollutvalget om mulig 

samarbeid. 

Vedlagt følger særutskrift av saken samt plan for gjennomføringen. Jeg ber om at 
saken blir lagt fram for kontrollutvalgene ved første anledning.  

 
Som det går fram av sakspapirene er organiseringen av arbeidet endret, og dermed 
også forutsetningene for eventuell deltakelse. Som en konsekvens av dette gis 

samtlige kontrollutvalg i fylkene/Oslo kommune anledning til å slutte seg til 
undersøkelsen på nytt. Det nye opplegget er som følger: 
 

Revisjon Midt-Norge gjennomfører forvaltningsrevisjonen i selskapet, hovedsakelig 
med egne ressurser. Vigo IKS' kontorer ligger i Skien, for å effektivisere 
datainnhentingen ønsker Revisjon Midt-Norge at Telemark kommunerevisjon bistår i 

datainnsamlingen. Kontrollutvalget i Telemark vil få en henvendelse om å stille med 
revisjonsressurser, jamnfør punkt fire i vedtaket. Dersom det er behov for spesiell 
kompetanse i gjennomføringen er det i vedtaket lagt til rette for at også andre 

kontrollutvalg kan få slik henvendelse. 
 
Kontrollutvalgene som slutter seg til selskapskontrollen gjennomfører 

eierskapskontrollen selv, arbeidet er estimert til om lag 50 timer. Oslo 
kommunerevisjon innhenter opplysninger om representantskap og styre, dette for å 
redusere pågangen på disse organene. Opplysningene blir tilgjengelig for alle 

deltakerne. 
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Rapporten blir utformet i to selvstendige deler, én for forvaltningsrevisjonen, én for 
eierskapskontrollen. Sammendraget blir også todelt, slik at det vil være mulig å 

referere resultatene og konkludere for hver av rapportens deler. Den enkelte 
revisjonsenhet kan gjennomføre eierskapskontrollen uavhengig av framdriften i det 
øvrige arbeidet. 

 
Kontrollutvalgene som deltar i selskapskontrollen har anledning til å gi eventuelle 
innspill til problemstillinger eller undersøkelsestema når de vedtar deltakelsen. 

Innspillene blir innarbeidet i den endelige planen, som sendes deltakerne til 
orientering. Det er ikke rom for ytterligere runder i kontrollutvalgene, det er heller 
ikke rom for å delta under andre forutsetninger enn de som er nevnt. 

 
Jeg ber på vegne av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune om at 
kontrollutvalgene tar stilling til spørsmålet om deltakelse på bakgrunn av den 

vedlagte planen. Eventuelle innspill må gis samtidig, undertegnede formidler dem til 
Revisjon Midt-Norge. 
 

 
 
 

Med vennlig hilsen 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 
 

 
Torbjørn Berglann 
rådgiver 

 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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Selskapskontroll av Vigo IKS - plan for gjennomføring  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune 22.11.2017 51/17 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 037, TI - &58 
Arkivsaknr 17/4 - 12 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
1. Kontrollutvalget tar plan for gjennomføring av selskapskontroll av Vigo IKS til 
orientering. 

2. Utvalget ber sekretariatet om å gjøre en ny henvendelse til øvrige eieres 
kontrollutvalg for å avklare deltakelse i felles selskapskontroll under de nye 
forutsetningene. 

3. Deltakende kontrollutvalg kan gi innspill til undersøkelsestema og 
problemstillinger. Innspillene innarbeides i en endelig prosjektplan, som sendes 

kontrollutvalgene til orientering. 

4. Sekretariatet bes rette en forespørsel til kontrollutvalget i Telemark 
fylkeskommune om å bidra med ressurser i gjennomføringen. 

 
Vedlegg 

Prosjektplan Vigo IKS.pdf 

 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor orienterte.  

Innstillingen ble vedtatt med følgende endring i punkt 4: 
Sekretariatet bes rette en forespørsel til aktuelle kontrollutvalg om mulig samarbeid. 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Kontrollutvalget tar plan for gjennomføring av selskapskontroll av Vigo IKS til 
orientering. 

2. Utvalget ber sekretariatet om å gjøre en ny henvendelse til øvrige eieres 

kontrollutvalg for å avklare deltakelse i felles selskapskontroll under de nye 
forutsetningene. 

3. Deltakende kontrollutvalg kan gi innspill til undersøkelsestema og 

problemstillinger. Innspillene innarbeides i en endelig prosjektplan, som sendes 
kontrollutvalgene til orientering. 

4. Sekretariatet bes rette en forespørsel til aktuelle kontrollutvalgetom muig 
samarbeid. 
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Saksutredning 

Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune bestilte i sak 4/17 en 
selskapskontroll av Vigo IKS. Selskapet, som eies av samtlige fylkeskommuner og 
Oslo kommune, har som hovedoppgave å utvikle IT-systemer for videregående 

opplæring. Kontrollutvalget inviterte øvrige eiere til å delta i selskapskontrollen.  

Gjennomføringen var planlagt slik at den enkelte eier skulle skyte inn 
revisjonsressurser i eierskapskontrollen i eget fylke, i tillegg skulle 

revisjonsselskapene i noen grad delta i øvrige deler av gjennomføringen. 
Majoriteten av eierne var interesserte i å delta, men ønsket å få en mer detaljert 
plan for gjennomføring av undersøkelsen før de ga sin endelige tilslutning. Planen 

følger vedlagt denne saken, men organiseringen av gjennomføringen foreslås 
endret. 

Bakgrunnen for forslaget er at det viser seg vanskelig å gjennomføre den 

opprinnelige planen med noenlunde lik arbeidsbelastning mellom 
revisjonsselskapene innenfor rammen av 50 timer. For å unngå nye og tidkrevende 
runder med de aktuelle kontrollutvalgene har Revisjon Midt-Norge og sekretariatet 

hatt en dialog om et alternativt opplegg og foreslår følgende: 

1. Revisjon Midt-Norge gjennomfører forvaltningsrevisjonen i Vigo IKS med 
egne ressurser og i henhold til vedlagte plan. 

2. Kontrollutvalgene som ønsker å gjennomføre eierskapskontroll i eget fylke 
gjør dette med egne revisjonsressurser. 

3. Kontrollutvalgene som gjennomfører eierskapskontroll blir å betrakte som 

deltakere i arbeidet og får anledning til å gi innspill til den foreliggende 
planen. Revisjon Midt-Norge innarbeider innspillene i planen, den endelige 
planen sendes utvalgene til orientering. 

Revisjon Midt-Norge har ressurser til å gjennomføre undersøkelsen selv. 
Revisjonen mener likevel det vil være ressurseffektivt å få bistand til deler av 
gjennomføringen fra Telemark kommunerevisjon, da selskapet er lokalisert nært 

Vigo IKS. Slik bistand krever i så fall bestilling fra kontrollutvalget i Telemark 
fylkeskommune.  

Om undersøkelsesopplegget 

Revisjon Midt-Norge har laget en plan der det er lagt opp til at de står for 
forvaltningsrevisjonen i Vigo IKS selv, mens eventuelle samarbeidende 
revisjonsselskap står for eierskapskontrollen i sine respektive fylker. Revisjonen 

foreslår å undersøke disse problemstillingene, som er nærmere utdypet i den 
vedlagte prosjektplanen: 

1. Er eierstyring og selskapsledelse i Vigo IKS i samsvar med gitte 

anbefalinger og eiernes forventning? 
2. Er det etablert styringssystemer som sikrer at selskapets aktivitet er 

hensiktsmessig i forhold til de krav og forventinger som er stilt til 

selskapet, og hvordan er etterlevelsen av disse? 
3. Følger Vigo IKS regelverket om offentlige anskaffelser? 

4. Har selskapet tilfredsstillende rutiner for håndtering av 
personopplysninger? 



3/18 Selskapskontroll av Vigo IKS - ny plan for gjennomføring. - 17/00129-15 Selskapskontroll av Vigo IKS - ny plan for gjennomføring. : Vedtaksbrev(33377)(1)

Sekretariatet mener at problemstillingene er i tråd med signalene gitt i 
bestillingen. Revisjonen har lagt opp til å levere rapporten i desember 2018. Den 

videre saksgangen blir som følger: 

· Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag godkjenner den foreliggende planen og 
sender den til samtlige kontrollutvalg, som nå får anledning til å delta 

under de nye forutsetningene. 
· Kontrollutvalgene som vedtar å delta med eierskapskontroll får mulighet til 

å foreslå problemstillinger. 

· Revisjon Midt-Norge innarbeider innspillene i en endelig plan for 
gjennomføring. 

· Endelig plan for gjennomføring sendes kontrollutvalgene til orientering. 

· Rapport leveres i desember 2018. 

Sekretariatet viser for øvrig til vedlagte plan for ytterligere detaljer. 
Oppdragsansvarlig revisor, Espen Langseth i Revisjon Midt-Norge, vil orientere om 

planen i møtet.  

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Sekretariatet ser at opplegget for den opprinnelige undersøkelsen var vanskelig å 

gjennomføre. Det har derfor vært fornuftig å revurdere opplegget med henblikk på 
å få en håndterlig gjennomføringsprosess.  

I den vedlagte planen er det meste av arbeidet med gjennomføring lagt på 

Revisjon Midt-Norge, mens samarbeidende kontrollutvalg kun har ansvar for egen 
fylkeskommune. Dette gir et mer forutsigbart opplegg som vil være enklere å 
gjennomføre for alle involverte. 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar planen til orientering og gir 
sekretariatet i oppdrag å ta de nødvendige initiativ for å få gjennomført 
undersøkelsen. 
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Selskapskontroll av Vigo  

 

 INNLEDNING 

Revisjon Midt-Norge utarbeidet med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalget i STFK (KU) i sak 4/17 

en prosjektskisse for selskapskontroll av Vigo IKS, som kontrollutvalget sluttet seg til i sak 20/17. Basert 

på denne skissen ble kontrollutvalgene i øvrige eierfylker/Oslo kommune invitert til å delta i selskapskon-

trollen av Vigo IKS.  

 

14 av sekretariatene har gitt tilbakemelding på at de er interessert i å delta i dette prosjektet.  

 

Videre arbeid 

Denne prosjektplanen danner grunnlaget for bestillingen av selskapskontroll i Vigo IKS. Prosjektplanen 

legges fram for KU for godkjenning, og sendes deretter de deltakende kontrollutvalgene slik at de kan ta 

stilling til deltakelse i selskapskontrollen.  

 

Ved positivt vedtak må det forventes at kontrollutvalgene i samme møte kommer med eventuelle innspill 

til planen slik at den ikke må til ytterligere behandling i utvalgene. 

 

 OM VIGO IKS 

Vigo IKS, ble formelt opprettet 1. februar 2012 med den hensikt å ivareta utvikling av fylkeskommunens 

IT-systemer innen videregående opplæring. Selskapet eies av alle fylkeskommunene, samt Oslo kom-

mune. Vigo IKS arbeider med drift og utvikling av en rekke datasystemer, der det skoleadministrative 

systemet Visma Flyt Skole er det mest omfattende. I tillegg har selskapet ansvar for drift og utvikling av 

datasystemer for blant annet prøve- og eksamensavvikling, arkivering av elevdata, opplæringstjeneste 

og leveranse av statistikkgrunnlag. 
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Fra § 3 i Selskapsavtalen er følgende formål definert for Vigo IKS. 

 

«Selskapet skal utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært samarbeid 

med deltakerne, fylkeskommunenes felles inntak- og forvaltningssystem Vigo, for elever/lærlinger 

og alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette – eksempelvis skoleadministrative syste-

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

levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs eller veiledning til deltakerne på de systemer 

man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet til.» 

 

2.1 MULIGE OMRÅDER FOR UNDERSØKELSE 

I saksutredningen1 til denne saken fremgår noen antatte risikoer: 

- Selskapet står for drift og utvikling av tjenester av høy vesentlighet for eierkommunene 

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

- På eiersiden har selskapet stor geografisk spredning 

- Selskapet kjøper konsulenttjenester i betydelig omfang 

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

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

petanse på de ulike datasystemene. 

 

Prosjektskissen som KU vedtok i sak 20/2017 ble vedlagt i invitasjonen om samarbeid. Her hadde revi-

sjonen pekt på temaer som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon i Vigo: 

- Bestillerkompetanse, herunder kompetanse innen anskaffelser og kontraktsstyring 

- Ressursstyring, internt og overfor samarbeidspartnere 

- ROS-analyser, herunder praksis og kompetanse 

- Sikre tjenester til brukerne (fylkeskommunene) 

 
I tilbakemeldingen fra kontrollutvalgene er det pekt på andre risikoområder som bør være med i under-

søkelsen, med vekt på økonomistyring, håndtering av personopplysninger, samt bruk og utforming av 

samarbeidsavtaler. 

 

                                                      
1 KU-sak 4/17 
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2.2 VURDERING AV RISIKOOMRÅDENE 

Denne selskapskontrollen består av to elementer: eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet. 

Eierskapskontroll 

Selskapet står for drift og utvikling av tjenester av høy vesentlighet for eierne. Det er representantskapet 

som utøver eierskapet i selskapet på vegne av alle eierne. Dersom dette ansvaret skal ha et reelt inn-

hold må eierne også ha tilstrekkelig styring og kontroll med tjenesteutøvingen.  

 

Revisjonen tar for seg prosessene knyttet til styringen av Vigo IKS. Med styring menes prosessene og 

aktivitetene som gjennomføres for å sikre at målene som er fastsatt for Vigo IKS nås.  

 

Forvaltningsrevisjon 

Når det gjelder forvaltningsrevisjonen er det pekt på flere risikoområder. Her vil det være fokus på ut-

valgte områder knyttet til ordinær drift. 

Internkontroll er en betegnelse på bedriftens interne kontroll. I praksis er dette systematiske tiltak som 

skal sikre at bedriften planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med 

krav i lov- og regelverk, vedtak og føringer. Internkontroll er derfor en blanding av praktiske og dokumen-

terte tiltak, og en form for kvalitetssikring. Problemstilling 2 omhandler bedriftens internkontroll. God in-

ternkontroll er generelt sett også viktig for å sikre at prosesser innenfor håndtering av innkjøp og person-

opplysninger (problemstilling 3 og 4) blir håndtert på riktig måte. 

 

Håndtering av risiko er sentralt i en bedrifts internkontroll. Når man etablerer internkontroll i en bedrift, 

må virkeområdet for internkontrollen identifiseres. Hvilke kontrollmålsettinger (drift, regnskapsrapporte-

ring, overholdelse av lover og regler, måloppnåelse, mm.) skal internkontrollen dekke? Dette bør gjøres 

gjennom en risikovurdering der det vurderes i hvilke arbeidsprosesser – og med hvilken sannsynlighet 

og konsekvens – styringssvikt, feil og mangler kan oppstå. Revisjonen vil derfor se på om VIGO IKS har 

oversikt over risikoforholdene i bedriften, og hvordan dette håndteres (problemstilling 2 a). 

 

Selskapet disponerer – med fylkeskommunale briller - et høyt budsjett, gjennomfører anskaffelser av stor 

verdi, har få ansatte og kjøper konsulenttjenester i betydelig omfang. Eierne fullfinansierer selskapets 
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drift og utviklingsoppgaver. Vigo IKS sin økonomimodell innebærer pr. dags dato2 en lik innbetaling til 

selskapet fra alle de 19 eierne når det gjelder utvikling av nye og eksisterende systemer samt drift av 

Vigo IKS, mens driftsutgiftene pr. system fordeles etter elevantall i hver enkelt fylkeskommune/Oslo 

kommune. Disse utgiftene inngår ikke i selskapets budsjetter. Selskapets driftsinntekter var på 93,7 mil-

lioner kroner i 2016 (73,5 millioner kroner i 2015). Ordinært resultat var på 24,8 millioner kroner i 2016 

(4,5 millioner kroner i 2015). Selskapet har en høy andel egenkapital, og 61,1 millioner i bankinnskudd 

pr. 31.12.16. Her er det relevant å se på hvilken økonomisk risiko det er for eierne, samt hvordan selska-

pet håndterer eventuelle over-/underskudd i selskapet (problemstilling 2 b). 

 

Det startes stadig opp nye prosjekter, og flere prosjekter er forsinket når det gjelder leveranser og ferdig-

stillelse, eksempelvis leveransen av SAS (skoleadministrativt system). I ressursstyringen inngår de akti-

vitetene som gjennomføres i Vigo IKS for å sikre at virksomheten til enhver tid har tilstrekkelig med res-

surser og fremdrift iht. vedtatte planer. For mange av tjenestene som utføres er Vigo i stor grad av av-

hengighet av eksterne aktører (inklusive ansatte i eierfylkene). Det kan være flere utfordringer og impli-

kasjoner knyttet til å ha en stor andel innleide konsulenter inne i bedriftene. Disse utfordringene knytter 

seg dels opp mot den avhengigheten som bedriftene opparbeider seg av konsulentene, dels at det er 

mange som skal følges opp. De nevnte elementene har flere iboende risikoområder som det vil være 

hensiktsmessig å få en gjennomgang av. Fokuset for revisjonen vil være på styring av ressurser, frem-

drift i prosjektene, samt samarbeidsavtaler og utforming av disse (problemstilling 2 c). 

 

Det gjennomføres også komplekse anbudsprosesser. Her er det flere risikoforhold knyttet til gjennomfø-

ring av anbud. Her vil vi se på om VIGO IKS har tilfredsstillende regelverk/rutiner for offentlige anskaffel-

ser, og om praksis understøtter lovpålagte krav og interne føringer (problemstilling 3 a og b). 

- En mulig risiko knyttet til overnevnte er om selskapet innehar riktig kompetanse til å ivareta oppga-

ven. Dette innebærer imidlertid en vurdering av hvilken kompetanse man bør ha for de konkrete an-

skaffelsene selskapet er involvert i. Det synes ikke å foreligge klare kriterier for kompetansekrav, noe 

som for øvrig heller bør ligge i selskapets interne forordninger, for eksempel i prosess for rekrutte-

ring. Det revisjonen kan se på er i hvilken grad Vigo IKS har en strategisk tilnærming til innkjøpspro-

sesser, definert som i hvilken grad innkjøpsfaglig kompetanse er involvert på hensiktsmessig vis i 

forbindelse med anskaffelser (problemstilling 3 c). 

                                                      
2 Fra 2017 har representantskapet vedtatt ny kostnadsfordeling. 
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- En felles ITK-løsning innenfor videregående opplæring må vurderes opp mot en mest mulig helhetlig 

arkitektur. Funksjonalitet og ytelsesnivå er et viktig hensyn ved utvikling av IT-løsninger, det samme 

er tilgjengelig og brukervennlighet. IT-løsningene må ved behov også kunne samhandle med andre 

relevante virksomheter og deres IT-løsninger på et hensiktsmessig nivå. På virksomhetsnivå bør det 

være kontrollaktiviteter som sikrer kvalitet i tjenesteutøvelsen/leveransen (problemstilling 3 d). 

 

Det finnes mange eksempler på at sensitive personopplysninger har kommet på avveie både innenfor 

privat og offentlig virksomhet. Revisjonen har ingen indikasjoner på at lignende kan forekomme når det 

gjelder Vigo IKS, men slike saker viser at dette kan være et område med risiko for svikt. I VIGO sentral-

baseprosjektet får man nå én sentralbase for alle fylkeskommunene og de lokale databasene forsvinner. 

Dagens sentralbase er flyttet til et IT-senter i København. Dette innebærer at sensitive personopplys-

ninger om elever håndteres i utlandet. Her vil det generelt sett være ulike risikoforhold når det gjelder 

håndtering av personopplysninger (problemstilling 4). 

- Det er for øvrig gjennomført en undersøkelse blant ledere i offentlig og privat sektor i forbindelse med 

EUs nye personvernforordring3 som innføres i mai 2018. Bare én av fire av de spurte sier de er for-

beredt på den nye personvernloven4. 

 

 
 FORMÅL MED PROSJEKTET OG PROBLEMSTILLINGER 

 
Formålet med prosjektet er todelt: 

1. Vurdere hvordan eierfylkeskommunene/Oslo kommune følger opp sitt ansvar som eiere av selska-

pet. 

2. Skaffe eiere innsikt i selskapets virksomhet og styring, herunder om VIGO IKS sine innkjøp, sam-

handling med leverandører, håndtering av personopplysninger og økonomistyring, er i samsvar med 

lov- og regelverk, vedtatte føringer og interne retningslinjer. 

 

3.1 PROBLEMSTILLINGER 

Med bakgrunn i formålet er det formulert følgende problemstillinger. 

                                                      
3 EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye 
regelverket gir virksomheter nye plikter. 
4 Deloittes personvernundersøkelse 
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1. Er eierstyring og selskapsledelse i Vigo IKS i samsvar med gitte anbefalinger og eiernes forventning? 

 

Eierskapskontrollen utføres av fylkeskommunenes/Oslo kommunes egen revisjon, og innretningen på 

kontrollen blir om eier utøver sine eierinteresser i samsvar med etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse, med fokus på måloppnåelse og rapportering. Dette vil bli belyst ved å blant annet svare 

på følgende spørsmål: 

- Har eier definert klare mål for selskapet? 

- Utøver eierfylkeskommunene/Oslo kommune sitt eierskap gjennom representantskapet? 

- Har fylkeskommunene/Oslo kommune etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sel-

skapet, og følges disse? 

- Er styrets virksomhet etablert i samsvar med gitt føringer og anbefalinger? 

 

2. Er det etablert styringssystemer som sikrer at selskapets aktivitet er hensiktsmessig i forhold til de 

krav og forventinger som er stilt til selskapet, og hvordan er etterlevelsen av disse?  

 

Det vil være utvidet fokus på følgende områder: 

a) Måloppnåelse 

b) Håndtering av risiko og bruk av ROS-analyser. 

c) Økonomistyring. 

d) Ressursstyring. 

 

 
3. Følger Vigo IKS regelverket om offentlige anskaffelser? 

a. I hvilken grad har Vigo IKS interne retningslinjer og interne rutiner for offentlige anskaffel-

ser som er i samsvar med lov og forskriftskrav? 

b. I hvilken grad er Vigo IKS sin praksis for offentlige anskaffelser i samsvar med lov og for-

skrift samt egne retningslinjer/rutiner? 

c. I hvilken grad er innkjøpsfaglig kompetanse involvert på hensiktsmessig vis i forbindelse 

med anskaffelser? 

d. I hvilken grad har man sikret at det utvikles funksjonelle og hensiktsmessige IKT-systemer 

for brukerne? 
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e. I hvilken grad er man sikker på at Vigo IKS etterlever regelverk og føringer som gjelder 

habilitet og etikk? 

 

4. Har selskapet tilfredsstillende rutiner for håndtering av personopplysninger? 

a. I hvilken grad har Vigo IKS interne retningslinjer og interne rutiner for håndtering av per-

sonopplysninger som er i samsvar med lov og forskriftskrav? 

b. I hvilken grad er Vigo IKS sin praksis for håndtering av personopplysninger i samsvar 

med lov og forskrift samt egne retningslinjer/rutiner? 

 

3.2 AVGRENSNING 

Når det gjelder problemstilling 2, vil vi på overordnet nivå fokusere på hvilke system og rutiner Vigo IKS 

har etablert, og om dette samsvarer med god praksis for internkontroll.  Vi vil ikke se på hvorvidt de ruti-

ner og prosedyrer som foreligger, blir benyttet i praksis utover det som er skissert i problemstilling 2 a - 

c. Revisjonen vil heller ikke gjøre noen vurderinger av om kvaliteten/innhold på tjenestene utover det 

som faller inn under krav til internkontrollen.  

 

Revisjonens undersøkelser under problemstilling 3 b – i hvilken grad Vigo IKS sin praksis for offentlige 

anskaffelser er i samsvar med lov og forskrift samt egne retningslinjer/rutiner – er avgrenset til et antall 

stikkprøver.  

 

 REVISJONSKRITERIER 

Kriterier er den norm vi skal vurdere problemstillingen opp mot. Kilder til revisjonskriterier er i hovedsak 

hentet fra relevante lover og forskrifter, rammeverket for internkontroll (COSO), aktuelle anbefalinger for 

eierstyring og selskapsledelse, samt fylkeskommunale føringer og retningslinjer. 

 

Problemstilling 1 

Selskapslovgivningen (her: IKS-loven) og KS sine anbefalinger for eierskap gir føringer for hvordan eier-

skap skal utøves, rollefordeling og styret og ledelsen i selskapet. I tillegg vil selskapsavtalens og fylkes-

kommunens egne eierskapsdokumenter kunne være kriterier. 

 
Problemstilling 2 



3/18 Selskapskontroll av Vigo IKS - ny plan for gjennomføring. - 17/00129-15 Selskapskontroll av Vigo IKS - ny plan for gjennomføring. : 0004 Vedlegg - Prosjektplan Vigo IKS

 
 
 

REVISJON MIDT-NORGE IKS 
 
 

 

 

PROSJEKTPLAN 2017 
Kommune:  
STFK 

Prosjekt: 
 VIGO 

Oppdragsansvarlig: 
Espen Langseth 

Prosjektnr.: 
3576 

Styringsgruppe, dato: 
13.11.2017 

 

 

 

 side 8 av  11 

Vi vil i vår vurdering av selskapets internkontroll se hen til COSO-modellen, og fokusere på internkontroll 

innenfor økonomi- og ressursstyring. COSO-modellen opererer med fem sentrale komponenter. Disse er 

knyttet til kontrollmiljø, risikovurderinger, kontrollaktiviteter, informasjon og overvåking/ oppfølging.  

 

Risikovurdering er et begrep i risikostyringen som dekker de tre stegene risikoidentifisering, risikoana-

lyse og risikoevaluering. Dette er en begrepsbruk som er forankret i den internasjonale standarden ISO 

31000 «Risikostyring». I dag brukes ofte begrepet «risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)» som et likever-

dig alternativ til «Risikovurdering» slik ISO-standardene benytter det. 

 

Vi vil også se hen til faglitteratur innenfor eksempelvis økonomistyring. Busch med flere5 viser til at god 

økonomistyring er en prosess som bl.a. omfatter målformulering, gjennomføring av tiltak og oppfølging 

av resultat.  

 

Problemstilling 3 

Kilde til å utlede revisjonskriterier vil være: 

- Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  Alle anskaffelser av varer og tjenester omfattes av loven. 

Det er også andre forskrifter som kan komme til anvendelse, avhengig av type anskaffelse. 

- Eventuelle styrevedtak knyttet til offentlige anskaffelser og/eller interne føringer/retningslinjer. 

- Beste praksis – offentlige anskaffelser – veileder fra Nærings- og handelsdepartementet. 

 
Problemstilling 4 

Personopplysninger skal behandles i tråd med personopplysningsloven. Loven stiller blant annet krav 

om et system for internkontroll. Kravet utdypes i internkontrollforskriften og Datatilsynets veileder om in-

ternkontroll og informasjonssikkerhet. I mai 2018 får Norge nye personvernregler, og virksomheten må 

tilpasse seg det nye regelverket.  

  

                                                      
5 Økonomistyring i det offentlige” av Busch med flere (2002/2009). 
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 METODE 
 

Problemstillingene i denne selskapskontrollen er av en slik art at det forutsettes både dokumentasjon av 

formelle forhold knyttet til selskapet, økonomiske data og mer detaljert informasjon om prosesser for ei-

erstyring og drift av Vigo IKS. Datagrunnlaget som må innhentes for å belyse problemstillingene, er der-

for av både kvantitativ og kvalitativ karakter.  

 

Intervju 

En viktig del av datagrunnlaget vil være informasjon fra intervju med sentrale roller i tilknytning til eier og 

selskapet. Intervju gir en større mulighet for å gå i dybden og få fram nyanser som karakteriserer proses-

sene og som ikke fanges av statistikk eller annen dokumentasjon.  

 

Dokumentanalyse 

Undersøkelsen vil også basere seg på gjennomgang av relevant dokumentasjon fra VIGO IKS. Her vil vi 

få frem en økonomisk oversikt, samt oversikt over selskapets styring, rapportering og informasjonsflyt.  

 

Stikkprøvegjennomgang 

For å vurdere VIGO IKS sin praksis knyttet til offentlige anskaffelser, vil vi gjennomføre noen case-analy-

ser av utvalgte gjennomførte anskaffelser. Utvelgelse av case vil bli utført etter en kartlegging av offent-

lige anskaffelser i selskapet. 
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 RESSURSER OG ORGANISERING 
 

Av bestillingen framgår det at kontrollen skal gjennomføres under Revisjon Midt-Norges koordinering, og 

at den skal involvere valgte revisorer i de fylkeskommunene som blir med på selskapskontrollen.  

 

Ressurser 

Eierskapskontroll i hver enkelt eierfylkeskommune/Oslo kommune. 

Den delen som går på oppfølging av eierstyringen utføres med arbeidsinnsats fra valgt revisor i alle del-

takerfylkene/Oslo kommune. Her vil informasjonen, enten det gjelder dokument, system eller intervjuin-

formasjon, finnes i det enkelte fylket, og det vil være mest rasjonelt og kostnadsbesparende at denne 

informasjonsinnhentingen skjer lokalt og av valgt revisor. 

 

Noe informasjon vil alle revisjonsenhetene ha behov for å hente ut. For å redusere belastningen for både 

revisjonsenhetene og den reviderte enhet, sender Kommunerevisjonen i Oslo ut et spørreskjema til sty-

ret og representantskapet på vegne av alle revisjonsenhetene (vedlegg 1 og 2). Kommunerevisjonen vil 

dele denne informasjonen med de andre revisjonsenhetene. 

 

Forvaltningsrevisjon av Vigo IKS 

Revisjon Midt-Norge IKS får ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet og står for den fag-

lige og praktiske koordineringen.  

 

Oppdragsansvarlig er Espen Langseth. 

 

Her er det anslått et ressursbehov på opptil 700 timer. Dette inklusive alt av planleggingsarbeid, datainn-

henting, rapportskriving og dialog/informasjon. 

 

Datainnsamlingen vil i stor grad være rettet mot selskapet som er lokalisert i Skien. Selskapet har en god 

del samarbeidspartnere, som leverandører og ressurspersoner blant eierne. Det vil være behov for infor-

masjon fra disse også. Dette kan skje på flere måter, og trenger ikke innebære stor grad av reisevirk-

somhet. Organiseringen av dette håndteres av Revisjon Midt-Norge IKS. 
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6.1 TIDSHORISONT 

Styringsgruppe: Prosjektplan November 2017 

Prosjektplan i kontrollutvalget November 2017 

Oppstartsmøte Januar 2018 

Datainnsamling/rapportskriving Februar 2018 – November 2018 

Ferdig rapport Desember 2018 
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Arkivsak-dok. 18/00017-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 25.01.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 04/18 
REVISOR ORIENTERER 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Rapport om løpende regnskapsrevisjon 2017 

 
Saksframstilling: 
Revisor fra Vestfold kommunerevisjon orienterer om status i revisjonsarbeidet for 
2017 og vil gjennomgå rapporten om løpende revisjon for 2017. 
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Arkivsak-dok. 18/00018-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 
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SAK 05/18 
BESTILLE PROSJEKTPLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT  

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for en 
forvaltningsrevisjon med tema ………….……  
 
Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 6. april 2018 for behandling i 
kontrollutvalget på møte 19.april 2018. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
"Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019" ble vedtatt i kontrollutvalget og 
fylkestinget, og følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter i prioritert rekkefølge er 
aktuelle:  
 
1. Prosjektstyring, prosjektkompetanse, herunder inngåelse av avtaler og    

oppfølging, levert 2017 
2. Internkontroll – kvalitets- og avvikssystem, avholdt kurs 
3. Oppfølging av lærlinger, bestilt 2017 
4. Offentlige anskaffelser, levert 2015 
5. Voksenopplæring 
6. Tannhelse, levert 2017 
7. IKT 
8. Etikk og varsling 
9. Videregående opplæring 
10. Folkehelse 
11. Kompetansekartlegging 
 
De forvaltningsrevisjonsprosjektene som gjenstår er vurdert av revisor til middels 
risiko. 
 
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
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Fylkestinget orienteres ved eventuelle endringer utover planen. Hvis endringene i 
planen fører til økning av den økonomiske rammen som er vedtatt, må dette 
behandles spesielt.  
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Arkivsak-dok. 18/00013-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 25.01.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 06/18 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 NDLA, Hordaland Fylkeskommune vedtak 143/17 

 NDLA, bekymringsmelding av 23.11.17 

 Sjekklister i forbindelse med kommunereformen: 
o Sjekkliste for kommunereformen 2016, sjekkliste for revisor, 

kontrollutvalg og sekretariat 
o Kommunereformprosjekt – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg, 

Dreiebok med fokus på sammenslåing  
o Kommunereformen – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat, 

kommunesammenslåing, oppmerksomhetsområder og risikoer for 
økonomiforvaltningen. 

 
Saksframstilling: 
 

 NDLA, omstridte anbudsprosesser i Nasjonal Digital Læringsarena 
Vedtak fra Hordaland Fylkeskommune fremlegges. Kontrollutvalget i Telemark 
Fylkeskommune sendte en bekymringsmelding til Økokrim i desember i 2017, 
og det ble avholdt møte mellom Økokrim og kontrollutvalget i Telemark 
fylkeskommune. Alvorlighetsgraden og bevis for straffbare forhold var tema.  

 

 Studietur 
Gjennomført studietur til Danmark 4. og 5. desember 2017 sammen med 
Telemark fylkeskommune ga faglig utbytte til deltakerne. Foredrag vedrørende 
tilsynsperspektiv og sjekkliste for kontrollutvalg ble gjennomgått. 
 

 Sjekklister i forbindelse med kommunereformen 
o Sjekkliste for kommunereformen – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg 

og sekretariat er aktuell som hjelpemiddel i den prosessen 
fylkeskommunen nå står ovenfor vedrørende sammenslåing av Vestfold 
og Telemark fylkeskommuner.   
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o Kommunereformprosjektet, dreiebok vedrørende sammenslåing av 

kommuner og fylkeskommuner er et verktøy som er utarbeidet i 
forbindelse med sammenslåinger av kommuner og fylkeskommuner. 

 
o Kommunereformen har også sjekkliste som har fokus på 

oppmerksomhetsområder og risikoer for økonomiforvaltningen. 
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Postadresse: Besøksadresse:  Foretaksregisteret: 987 993 766 

Postboks 4 Hellandtunet  postmottak@temark.no 

3833 Bø i Telemark 3833 Bø i Telemark  www.temark.no 

 

 

Økokrim  

Postboks 8193 Dep. 

0034 OSLO 
Vår dato 23.11.2017 

Deres dato    

Vår referanse 16/04685-30 

Deres referanse    

Vår saksbehandler Line Bosnes 

Hegna 

    

 

 

 

Bekymringsmelding fra kontrollutvalget i Telemark 

fylkeskommune vedrørende NDLA og Cerpus AS 

   

NDLA (Norsk digital læringsarena) er et interkommunalt foretak eiet av 18 av 19 

fylkeskommuner (alle med unntak av Oslo). Foretaket besørger for tilrettelegging av digitale 

læringstjenester for den videregående skole. 

Omsetningen i foretaket i 10 års perioden siden oppstart har vært på ca 1/2 milliard kroner, 

hvorav ca kr 155 mill har gått til kjøp av tjenester hos en bestemt leverandør, Cerpus AS. 

Cerpus As har vært eiet av ansatte også i ledende stillinger hos NDLA. Det er sjelden man 

kommer bort i så stor inhabilitetsproblematikk mht bruk av offentlige midler. På oppdrag fra 

Hordland fylkeskommune ble det levert to revisjonsrapporter fra revisor for fylkeskommunen 

Deloitte, til eierne av NDLA, dvs de 18 fylkeskommunene. (rapport 1 og 2.) 

Rapportene og gjennomgangene mener vi var god på det de omhandlet. Men rapportene og 

revisjonen har etter vår oppfatning vesentlige mangler på det som går på habilitet i NDLA. 

Det er påvist at ansatte i ledende roller hos NDLA har hatt eierinteresser hos en 

hovedleverandør, Cerpus AS, og at anbudsregler heller ikke er fulgt. Men revisor har ikke 

sjekket ut om mulig straffebare forhold er begått eller om det foreligger forhold som kan 

avkrefte mistanke. Deloitte som er revisor for Hordaland fylkeskommune og burde derfor ha 

bedt om utvidet mandat for å undersøke nærmere om Cerpus og ansatte på ulovlig måte har 

beriket seg eller ikke på felles midler hos NDLA. Det har vært en totalomsetning på ca 1/2 

milliard kroner, hvorav hele kr. 155 mill har gått til Cerpus.  

  

Kontrollutvalget i Telemark 

fylkeskommune 
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Revisjonsrapportene viser at 6 sentrale ansatte i NDLA har vært ansatt hos hovedleverandøren 

Cerpus AS. Cerpus har i en periode stått for vel 80 % av leveransene til NDLA, hvorav to av 

dem har eid Cerpus (større selskapsstruktur med flere selskaper) med rundt 80 % av aksjene i 

denne selskapsstrukturen. De har med andre ord ikke bare hatt eierinteresser i selskapet; de 

har hatt full kontroll over dette selskapet. Det er heller ikke opplyst hvorfor de tjenestene som 

har vært levert av Cerpus ikke kunne vært levert av ansatte hos NDLA? 

Samtidig ser vi at Cerpus har vunnet langt de fleste anbudsrunder de har vært involvert i, og 

det er bevist at en av de sentrale ansatte har tilrettelagt beslutningsgrunnlag for valg av 

leverandør hos NDLA ved minst 1 anledning. I tillegg kan en se av regnskapene til Cerpus 

(offentlig tilgjengelig i Brønnøysund) at de i denne perioden har hatt svært god lønnsomhet. 

Dette er også påvist i revisjonsrapport nr. 1. Leveranser også har skjedd uten at det er lagt ut 

på anbud, og oppdrag til Cerpus er blitt betydelig utvidet etter at kontrakten er gitt. (ca. kr. 10 

mill). Samhandlingen med leverandøren som viser at NDLA og leverandøren har hatt 

uforholdsmessig tett kontakt, er omtalt i rapporten kapittel 6.  

Sett i lys av dette mener vi helt klart at en burde undersøkt grundigere om disse sentrale 

ansatte har påvirket anbudskonkurransene ved flere anledninger og undersøkt om de har hatt 

tilgang til informasjon om utformingen av anbudspapirene og/eller tilgang til tilbudene til 

Cerpus AS sine konkurrenter før de har levert Cerpus sitt anbud. Her virker det som om noen 

har hatt litt for gode muligheter til å påvirke valg av leverandør, og det må undersøkes videre. 

Dette er etter vår oppfatning det mest sentrale i hele revisjonen, men det er ikke fullstendig 

undersøkt og belyst. Det er en klar mangel som burde blitt utbedret. Videre burde en 

undersøke hvordan tjenestene til Cerpus har vært priset og forhandlet frem og hvem som 

fastsatte vilkårene. Om Cerpus også har fått levere rene konsulenttjenester til NDLA i tillegg 

til å ha ansatte hos NDLA. 

Kontrollutvalget fikk møte revisor for Deloitte i møte i Tønsberg 14. september 2017. Her 

understreket revisor de usunne og ureglementære sammenblandingene og brudd på 

anbudsregler som det nå er ryddet opp i. Men revisor understreket at han ikke hadde 

undersøkt om straffbare forhold mht uberettiget vinning var begått eller om forhold som 

avkreftet dette. Det mente han lå utenfor revisors mandat. Kontrollutvalget mener derfor at 

saken fortsatt reiser flere spørsmål som ikke er besvart. 

Kontrollutvalget ble kontaktet av varsler, Rune Mathisen, som bor i Telemark og som var 

tidligere ansatt hos NDLA og var med i oppstarten. Varsler har meddelt oss at vi kunne oppgi 

hans navn i bekymringsmeldingen.  
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Varsler deltok på møte i kontrollutvalget den 13.11.17 hvor også fylkesrådmann, 

fylkesopplæringssjef, og fylkesadvokaten var til stede. Varsleren fortalte at folkene i Cerpus 

manglet ved oppstarten av NDLA, digital kompetanse på fagområdet men at dette var noe som 

ble bygget opp underveis. 

 

Varsler hadde også en oppfatning at minst kr 3 mill som han kjente til var rene 

konsulenttjenester fra Cerpus, og at i begynnelsen når man reklamerte eller leverte tilbake 

produkter til Cerpus fordi de var mangelfulle, ble det gjerne fulgt opp med nye fakturaer. 

Varsler gav uttrykk for at det var et tett forhold mellom tidligere daglig leder (uten eierinteresse 

i Cerpus) og ledende ansatte som hadde det.  

 

Kontrollutvalget for Telemark fylkeskommune vil understreke at vi har ikke grunnlag for å 

påstå eller antyde at straffbare forhold er begått og dermed inngis ingen anmeldelse. Men da 

dette dreier seg om alvorlig inhabilitets problematikk og bruk av store midler, felleskapets 

midler, kr 155 mill, bør det være i det offentliges og den allmenne interesse å få avdekket eller 

undersøkt om straffbare forhold er begått eller ikke. 

 

Vi mener at Økokrim med sin spesial kompetanse er rette instans til å iverksette en eventuell 

undersøkelsessak. 

 

 

 

På vegne av kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune. 

    

                                            

Per Lykke 

Leder 

 

 

 

 
Vedlegg:  

1. revisjonsrapport (nr. 1) 

2. revisjonsrapport (nr.2) 

3. melding fra varsler 

4. oppslag fra NRK Hordland 
 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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1 Innledning 

Styret i NKRF satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede 

kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunestrukturreformen. 

Målet for prosjektet ble angitt å være utarbeidelse av en sjekkliste over forhold som kommunene 

bør være spesielt oppmerksomme på i forbindelse med kommunereformen. Sjekklisten må også 

inneholde henvisninger til kilder for regelverk, veiledninger mm. der det er hensiktsmessig. 

Sjekklisten skal utarbeides på områdenivå, og ikke gå i detaljer.  

Sjekklisten skal utformes på en måte som gjør at den blir til nytte i rådgivningen til kommunene, 

for kontrollutvalgets tilsyn med endringsprosessen, og for revisor som kilde for risikovurderinger. 

Prosjektgruppen fikk følgende sammensetning: 

Orrvar Dalby (leder)   daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Irene Loka    revisjonssjef, Kommunerevisjonen Vest, Vest–Agder IKS 

Anders Svarholt  seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS 

Ole Kristian Rogndokken daglig leder, NKRF 

2 Arbeidsform 

Prosjektgruppen har innhentet informasjon fra flere kilder for å høste erfaring fra tidligere 

gjennomførte kommunesammenslåinger. I tillegg har det blitt opprettet flere arbeidsgrupper som 

har avgitt egne rapporter. To av arbeidsgruppenes rapporter er gitt en kort omtale i denne 

sluttrapporten, i tillegg følger de som vedlegg.  

Prosjektgruppen har også hatt kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  

I kapitlene 7-10 har vi gjengitt noen spørsmål som vi oversendte KMD og departementets svar. 

3 Definisjoner 

1) Inndelingsloven. Rundskriv og veiledninger. 

Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 70 og forarbeidene til denne (Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) 

setter de lovmessige rammene for kommunesammenslåingsprosessen.  

I Meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereform har 

regjeringen redegjort nærmere for opplegget med kommunereformen. 

I rundskriv H-10/2015 er bestemmelsene i loven kommentert og fortolket. 

Departementet har i forbindelse med Kommunereformen gitt ut flere veiledninger bl.a.: 

 Formelle rammer i byggingen av nye kommuner 

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 
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En rekke problemstillinger er imidlertid ikke avklart. Dette er et bevisst valg fra lovgiver, som 

ønsker at slike spørsmål drøftes og avklares mellom kommunene. Dette tilsier at det er stort rom 

for kommunene til å finne praktiske løsninger, så lenge de ikke strider mot loven eller dens 

formål. 

Denne rapporten fokuserer hovedsakelig på en del slike problemstillinger som ikke er direkte løst 

i lov, rundskriv eller veiledninger. 

2) Fellesnemndas juridiske og organisatoriske status. Myndighet. Inndelingslova § 26. 

Når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner, skal det opprettes ei 

fellesnemnd til å forberede og gjennomføre sammenslutningen. Spørsmålet om fellesnemndas 

juridiske status har vært forelagt KMD og basert på departementets svar anbefaler prosjektgruppa 

at følgende. forståelse legges til grunn: 

Fellesnemnda er ikke å anse som en egen juridisk enhet, men et kommunalt organ opprettet i 

medhold av inndelingsloven. Det innebærer f.eks. at fellesnemnda ikke har eget 

organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt samarbeid iht. 

Kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette. 

Fellesnemnda har den myndighet som definert i lovens § 26, samt den myndighet 

kommunestyrene velger å gi nemnda i reglement. Det varierer litt fra prosess til prosess. Det er 

imidlertid viktig at fellesnemnda får delegert myndighet til å avklare både framtidig revisjons- og 

sekretariatsordning for den nye kommunen. For å unngå flere behandlinger i kommunestyrene, er 

det hensiktsmessig at denne delegasjonen vedtas i forbindelse med etableringen av fellesnemnda.  

4 Kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle 

En arbeidsgruppe har vurdert kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle knyttet 

til kommunesammenslutningen. Arbeidsgruppen har bestått av: 

Orrvar Dalby (leder)  Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Pål Ringnes   Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS       

Mona Moengen Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Arbeidsgruppens mandat var: 

 Hvilke områder og forhold er det viktig at KU og sekretariatet har spesielt fokus på i en 

sammenslåingsprosess? 

 Tydeliggjøre prosessuelle forhold som berører kontrollutvalget. 

4.1 Kontrollutvalgets funksjonstid 

Det følger indirekte av bestemmelsene i Inndelingsloven at de valgte kontrollutvalgene i de 

kommunene som skal slå seg sammen, fungerer fram til ny kommune er etablert. Inndelingsloven 

har ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutvalg i perioden fram til ny kommune er etablert. 
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4.2 Valg av revisor til fellesnemnda 

Etter Inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom de aktuelle kommunestyrene som 

fylkesmannen kaller inn til etter at det er gjort vedtak om sammenslåing, drøfte valg av revisor for 

fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene, forutsetningsvis 

som likelydende vedtak. 

Inndelingsloven sier ikke noe om kontrollutvalgets rolle i behandlingen. Praksis i fra kommunene 

i Vestfold (fire prosesser) er at i tre tilfeller har kommunestyrene valgt revisor etter innstilling fra 

kommunenes kontrollutvalg. I det siste tilfellet er det gjennomført valg av revisor etter direkte 

vedtak i kommunestyrene. 

Prosjektgruppen anbefaler å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg 

foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg. 

Dette vil også styrke legitimiteten til det valget som gjøres. 

I praksis vil valg av revisor ikke volde noe problem, så lenge de kommunene som skal slå seg 

sammen, har samme revisor. Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at 

kontrollutvalgene ikke innstiller på samme revisor. Her er det lovens forutsetning at spørsmålet 

skal drøftes og avklares på fellesmøtet, og at kommunestyrene deretter fatter likelydende vedtak. 

Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. Den praktiske løsningen 

vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for fellesnemnda. 

4.3 Hvem skal revisor rapportere til? 

I Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3: 

«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte 

kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor 

rapportere til alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.»  

Fellesnemndas funksjonstid er begrenset og det er viktig med god forankring og innsyn i alle de 

deltakende kommuner. På denne bakgrunn anbefales at revisor rapporterer i tråd med 

anbefalingene i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001.) Se ellers pkt. 6 under. 

4.4 Valg av revisor i den nye kommunen (der fellesnemnda er gitt fullmakt 

til å velge løsning) 

Fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale i den nye kommunen, herunder revisor, jfr. § 

26, 5. ledd. Inndelingslova angir prosedyre for valget og her er det entydig slått fast i samme 

bestemmelse at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal avgi (hver sin) innstilling.  

Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at kontrollutvalgene ikke innstiller på 

samme revisor. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til 

innstillingene og foreta det valget den mener er det beste. Det anbefales imidlertid at en forsøker å 

avklare en slik situasjon i forkant av behandlingen i fellesnemnda. 
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Fellesnemnda kan også med hjemmel i § 26, 5. ledd få fullmakt til å videreføre «deltaking i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.» Slikt vedtak 

forutsetter at fellesnemnda har fått fullmakt til dette i det reglement kommunestyrene har vedtatt, 

og skal også skje på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalgene.  

Dersom det skulle være aktuelt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget for den nye kommunen, 

må det eventuelt skje i samsvar med anskaffelsesregelverket. 

4.5 Valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen 

Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning for kontrollutvalget i den 

nye kommunen, jfr. § 26 i loven.  

Kontrollutvalgene skal avgi innstilling i saker om valg av sekretariatsordning. 

Som for revisjon, vil dette ikke føre til problemer i praksis, dersom kommunene har samme 

ordning. Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatsløsning, vil det kunne bli forskjellig 

innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon forsøkes avklart i forkant av 

behandlingen i fellesnemnda.  

Prosjektgruppa anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for 

kontrollutvalgene.  

4.6 Kontrollutvalgets fokus etter at vedtak om sammenslåing er fattet 

Kontrollutvalget bør i denne fasen vurdere å endre fokus fra den normale bakoverskuende 

tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn 

jevnlig orientere om prosessen. Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll, 

interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i 

«gammel kommune» inntil denne opphører. 

4.7 Regnskapsrevisjon 

Av Inndelingslova § 25 går det fram at felles kommunestyremøte skal drøfte «val av revisor for 

verksemda i fellesnemnda».  I KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye kommuner», 

pkt 3.2.3, er dette omtalt som at «kommunene må også ta stilling til hvilken revisjonsordning 

fellesnemdas virksomhet skal ha». Utover dette er det gitt få bestemmelser om revisjonens 

innehold og rapporteringsform. 

Et av spørsmålene som må avklares er hva det skal avgis revisjonsberetning/uttalelse om. Det er 

ikke gitt regler om regnskap for fellesnemndene, og hva regnskapet vil omfatte kan trolig variere 

bl.a. utfra hvordan de er organisert. Det antas likevel at det sjelden vil være snakk om et 

fullstendig årsregnskap. 

Utover å uttale seg om regnskapet skal revisor i kommunal sektor også uttale seg om forhold 

knyttet til budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Det er 

ikke gitt at det avgis noen årsberetning for fellesnemnda, og rutiner for registrering og 

dokumentasjon kan, avhengig av organisering, være noe som følger rutinene i regnskapsførende 
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kommune. Vi mener det vil være naturlig å uttale seg om budsjett dersom det legges fram et 

regnskap hvor det rapporteres mot budsjett, dvs. inneholder budsjettopplysninger. Vi har videre 

lagt til grunn at forholdet til budsjett vurderes på samme måte som ved revisjon av kommunen. 

En annen problemstilling er hvem som skal være adressat for uttalelsen. Fellesnemndene vil i de 

fleste tilfeller eksistere i deler av to kalenderår, slik at det vil være snakk om to uttalelser. Siden 

det er fellesnemndas revisor det er snakk om, mener vi det riktige må være at revisors uttalelse 

avgis til fellesnemnda, men da den siste uttalelsen avlegges vil ikke fellesnemnda eksistere lenger. 

Det virker derfor naturlig at adressat for den siste uttalelsen vil være det nye kommunestyret. 

Uansett hvordan dette legges opp vil det trolig bli en situasjon med ulik adressat de to årene. 

En tilknyttet problemstilling er hvem som ev. skal være kopimottakere. Dette spørsmålet må 

henge sammen med det som er uttalt om valg av revisjonsordning og behovet for folkevalgt 

kontroll. Som påpekt ovenfor skal kommunene i et fellesmøte ha drøftet valg av revisor til 

nemnden. I tillegg er det i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) uttalt flg. under pkt.8.2.3: «Når det gjeld 

folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte kommunen sitt 

kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor rapportere til 

alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.» Ut fra dette er det naturlig at den enkelte 

kommunes kontrollutvalg og kommunestyrene får kopi av revisors revisjonsberetning/uttalelse.  

4.8 Forvaltningsrevisjon 

I kommuner som vil bli berørt av kommunereformen, bør tidshorisont og innhold i overordnet 

analyse og plan for forvaltningsrevisjon vurderes. Det bør vurderes hvilke 

forvaltningsrevisjonsprosjekter som vil være mest relevante i en slik situasjon. Kontrollutvalgene 

bør i denne fasen også vurdere andre kontrollvirkemidler som f.eks. orienteringer fra rådmannen 

og virksomhetsbesøk.  

4.9 Selskapskontroll 

Istedenfor ordinær selskapskontroll for kommuner som går inn i sammenslåingsprosesser, vil det 

være aktuelt for kontrollutvalget å ha fokus på kommunens strategi med sine forskjellige 

interkommunale samarbeidsløsninger, jfr. KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye 

kommuner» pkt. 4.4.3. 

4.10  Vurdere konsekvenser for eget selskap 

Sekretariatene anbefales å vurdere hvilke konsekvenser kommunereformen vil få for eget selskap. 

Det må bli en konkret vurdering når det er hensiktsmessig å starte denne vurderingen, men den 

bør senest påbegynnes når det er klart at en eller flere av eierne vil berøres av kommunereformen. 

Konsekvensene vil både kunne bli økonomiske og strukturelle. Beslutning i slike saker må tas av 

eierne etter at sekretariat har utredet og vurdert saken og styret har gitt sine anbefalinger. 

Den samme situasjonen vil også oppstå for de kommunalt eide revisjonsselskapene. 
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5 Risikoområder i en sammenslåingsprosess – Vurdering av 

internkontroll 

I en kommunesammenslåingsprosess er det mange forhold som må på plass, men alt må ikke være 

på plass med det samme. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke forhold 

som måtte være på plass fra dag en i den nye kommunen. Svaret på dette spørsmålet vil kunne 

være flere, avhengig av hvilke perspektiv som legges til grunn. Arbeidsgruppen ble bedt om å ta 

utgangspunkt i den interne kontrollen. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Linn Karlsvik, (leder)  revisjonssjef Sandefjord kommunerevisjon 

Randi Blystad,   assisterende avdelingsdirektør Oslo kommunerevisjon 

Tina Skarheim,  prosjektkoordinator nye Sandefjord kommune 

 

Arbeidsgruppens mandat var:  

 Kartlegge mulige vesentlige risikoområder i en kommunesammenslåingsprosess, fra et 

revisjonsperspektiv.  

 

 Hovedfokus vil være på tidsrommet fra kommunenes vedtak om sammenslåing frem til ny 

kommune er etablert.  

 

 Arbeidet skal ikke lede frem til ferdige revisjonsprogram, men skal gi revisor nyttige 

innspill til arbeidet med å vurdere områder for revisjon i forbindelse med 

sammenslåingsprosessen. 

 

Målgruppen for vurderingen er revisorer og andre som arbeider med kommunal 

økonomiforvaltning. 

Ambisjonen har ikke vært å avgi noen omfattende rapport eller veileder, men å peke på viktige 

områder som må gis oppmerksomhet.  

En kommunesammenslåing innebærer veldig mange små og store beslutninger, samt veldig mye 

arbeid. For å lykkes må man ha bevissthet og kunnskap om rekkefølge og avhengigheter, vilje til å 

prioritere det viktigste – og evnen til å utsette beslutninger og arbeid som kan vente.  

Vi håper at rapporten skal bidra til at et komplekst og omfattende arbeid kan gjøres håndterbart 

ved å «dele opp» i mindre prosjekter og å ha oppmerksomhet på hva man som minimum må 

lykkes med.  

Arbeidsgruppen har avgrenset sitt arbeid til ikke å omfatte materielle kommunaløkonomiske eller 

finansielle tema. 

Arbeidsgruppens rapport følger som vedlegg 1. 
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6 Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing  

Det ble også opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle ei dreiebok for årsoppgjør med fokus på 

kommunesammenslåing. Arbeidsgruppen har bestått av følgende ansatte i Kommunerevisjonen 

Vest, Vest-Agder IKS: 

Irene Loka (leder) revisjonssjef,  

Monica Nilsen 

Alla Steffensen 

Merete Becher Ingvoldstad  

 
Arbeidsgruppens mandat var: 

 Lage et verktøy/sjekkliste til bruk ved avslutning av et kommuneregnskap i forbindelse 

med en kommunesammenslåing. 

Dreieboken er ment å være et redskap for revisor og bygger på erfaringer fra 

kommunesammenslutninger i Danmark. 

Dreieboken er et redskap for revisor ved revisjon av en kommune som er besluttet sammenslått 

med andre kommuner. Dreieboken konsentrerer seg om forhold som påvirker regnskapet. Det 

gjøres oppmerksom på at dreieboken kun er en veiledning og ikke kan betraktes som uttømmende.  

Nedpakking av et regnskap og sammenslåing av flere regnskap er en omstendelig og tidkrevende 

prosess. Dreieboken bygger på erfaringer fra tilsvarende prosesser i Danmark og tar for seg 

handlinger knyttet til alle delene av regnskapet på kapittelnivå i KOSTRA.  

Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing følger som vedlegg 2. 

7 Selvkost  

 Hva skjer med avgiftsnivået i en kommune der de sammenslående kommunene har ulikt 

avgiftsnivå og ulik dekningsgrad 

 Bruk av selvkostfond 

Departementet svarte:  

«Dersom kommuner som slår seg sammen, har forskjellig avgiftsnivå og/eller selvkostgrad (f.eks. 

hvis en kommune har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 100 pst. av selvkost, mens den andre 

kommunen har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 80 pst.), må det ved 

sammenslåingstidspunktet avtales felles satser.  

Generelt kan kommunen differensiere avgiftsnivået ut fra innbyggernes bruk av tjenestene, men 

ikke ut fra geografi. Adgangen til å differensiere gebyrene innad i kommunen vil avhenge av 

hjemmelsgrunnlaget for det enkelte gebyret.  
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I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har fått, og 

innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner som skal slå 

seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er like i størrelse, 

relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen. Dette ble 

bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.» 

8 Eiendomsskatt  

Ved sammenslåing av kommuner vil en kunne få en situasjon der en kommune har innført 

eiendomsskatt og en annen ikke. I eigedomsskattelova  § 13 andre ledd heter det: «Får ein 

kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i 

område som kjem med i kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før 

utvidinga.»  

Formuleringen ovenfor dekker situasjonen der en kommune utvider sine grenser, men hva vil 

situasjonen være dersom det opprettes en ny kommune? Vil den nye kommunen måtte forholde 

seg til eigedomsskattelova som en kommune som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere, dvs. 

begynne med en sats på 2 promille det første året? (Jf. lovens § 13 første ledd)? 

 Departementet svarte: 

«Dersom kommuner som skal slå seg sammen har forskjellige satser på eiendomsskatten, eller 

dersom en kommune har innført eiendomsskatt og den andre ikke, må kommunene bli enige om en 

felles sats i den nye kommunen. Departementet kan i forbindelse med en kommunesammenslåing 

gjøre unntak for reglene i en overgangsperiode. Denne unntaksmuligheten er hjemlet i 

inndelingsloven § 17. Denne bestemmelsen innebærer at kommunene kan få noe lenger tid til å 

samordne satsene i den nye kommunen enn det legges opp til i loven, og har blitt benyttet ved 

noen av de siste sammenslåingene. Unntaket åpner også for at skattesatsen kan økes hurtigere 

enn det eiendomsskatteloven legger opp til dersom det er aktuelt. Det vil si at det vil være mulig 

for den nye kommunen å ha makssats fra dag én, selv om bare den ene av de "gamle" kommunene 

hadde makssats. Dette har hittil ikke blitt benyttet ved en sammenslåing.  

Utgangspunktet er at ulik innretning av eiendomsskatten ikke skal hindre 

kommunesammenslåinger, men at eiendomsskatten må samkjøres i etterkant av sammenslåingen. 

Kommunene bør i vedtak om sammenslåing også klargjøre hvordan samkjøring av 

eiendomsskatten skal skje i den nye kommunen. Søknad om unntak må godkjennes av kongen i 

statsråd, som en del av kongelig resolusjon om sammenslåing.» 

9 Kommunale garantier 

Ved sammenslåing av to kommuner der den største kommunen (A) har en anstrengt økonomi og 

er i ROBEK, vil det kunne bli en situasjon der den nye kommunen vil være i ROBEK.  Hvordan 

vil garantier gitt av den minste kommunen (B) bli behandlet? Vil det kreves ny godkjenning av 

fylkesmannen, jf. kommuneloven § 51, og vil en slik godkjenningssak bli vurdert på ordinær 
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måte, slik at det den økonomiske situasjonen i den nye kommunen som avgjør resultatet, eller vil 

tidligere gitte garantier videreføres?  

Departementet svarte: 

«Garantier som er gitt av den enkelte kommunen, vil bli videreført i sin helhet etter 

sammenslåingen. Det kreves dermed ikke ny godkjenning av fylkesmannen.» 

10 Pensjonsforhold 

Dersom kommuner som slår seg sammen har valgt ulik amortiseringstid for premieavviket, vil 

amortiseringsperioden kunne videreføres på samme måte som før sammenslåingen, eller må den 

nye kommunen velge en felles amortiseringsperiode for hele kommunen? 

Ved oppløsning av en pensjonskasse kan det oppstå et avvik mellom frigjort egenkapital og kravet 

til egenkapital i nytt selskap. Dersom det er et positivt avvik (frigjort egenkapital er større enn 

kravet til innbetaling av egenkapital i nytt selskap), hvordan skal denne frigjorte kapitalen 

håndteres?  

Departementet svarte: 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer ikke hva som skjer med (gamle) premieavvik 

etter en sammenslåing. Vår vurdering er at det er naturlig å bruke samme tankegang som i GKRS 

sitt notat: Forståelse av KRS 5 – Presisering vedrørende pensjon, hvor løsningen er at tidligere 

års premieavvik fortsetter med samme amortiseringstid som før. For premieavvik som oppstår 

etter sammenslåingen, må det imidlertid benyttes enten ett eller syv års amortiseringstid, jf. 

forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-4.  

Uten at vi har gjort noe nærmere vurdering av spørsmålet om hvordan frigjort egenkapital ved 

oppløsning av en pensjonskasse vil håndteres ved en sammenslåing, vil vi anta at dette som 

utgangspunkt vil være inntekter som hører til i investeringsregnskapet. Nærmere vurdering må 

eventuelt gjøres i de konkrete sakene. 

For å være sikker på vilkår, prosedyre og frister ved ev. oppsigelse av pensjonsforhold må det tas 

kontakt med den aktuelle pensjonskassen. 

11 Anskaffelser 

Anskaffelser er et omfattende område. Hvilke muligheter har kommunen til å endre eller tilpasse 

seg eksisterende kontrakter? Hvordan håndtere nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen? 

Dette er noen av problemstillingene som er omhandlet i KMDs veileder til reglene om offentlige 

anskaffelser i forbindelse med kommunereformen. 



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Sjekkliste kommunereform 2016

12 

 

12 Noen problemstillinger knyttet til IKT-systemer ved 

kommunesammenslåinger 

Ved en kommunesammenslåing vil det reise seg en rekke problemstillinger knyttet til den nye 

kommunens IKT-systemer. Det er umulig å omtale alle disse utfordringene, men det er enkelte 

forhold som utpeker seg som særlig viktig. Oppsummert handler det om: 

 Å begynne arbeidet tidlig 

 Å sette av nok tid og ressurser 

 Å planlegge for eventuelle feilskjær underveis i prosessen 

Den enkelte kommune har en rekke IT-løsninger, programmer og lisenser. Noe av det første den 

nye kommunen bør gjøre etter vedtak om sammenslåing, er å vurdere hvordan ny IKT struktur 

skal være. Etableringen av denne strukturen er en svært komplisert og arbeidskrevende prosess, 

som legger beslag på mye tid. Dette må tas hensyn til når prosjektet organiseres. I praksis kan 

dette gjøres på følgende måte:  

 Få en oversikt over alle systemer og lisenser som de sammenslående kommunene har fra før, 

hvilke som har gått ut og hvilke som fortsatt gjelder. Det bør også avklares hvilke rettigheter 

og plikter som følger av lisensene, og hvilken betydning dette har i valgene som skal gjøres 

med henblikk på nye felles løsninger. Dette innebærer blant annet å gjennomgå eksisterende 

kontrakter for å avklare om det er mulig og komme ut av kontraktene dersom det er 

nødvendig, eller om det er mulige å overføre kontraktene til den nye kommunen. 

 

 På flere områder vil de sammenslåtte kommunene ha ulike systemer. Definer hvilke systemer 

som må være felles ved oppstart av den nye kommunen (kartverket, e-post, økonomisystem, 

lønnssystem, faktureringssystem, sak- og arkivsystem etc.), og hvilke systemer som kan vente. 

 

 Foreta valg av hvilke systemer og programvare som den nye kommunen skal benytte. I denne 

delen av prosessen må det også tas høyde for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 

valgene. Eksempel på kriterier kan være funksjonalitet (hvilke systemer er enklest i bruk), 

kostnadseffektivisering (vil valget medføre at man klarer å utnytte stordriftsfordeler) osv.  

 

 Utarbeid oversikt over behovet for lisenser (typer og antall) basert på de valgene som er gjort. 

Inngå eventuelt nye avtaler der dette er nødvendig for de systemene den nye kommunen skal 

benytte.  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer prosedyrene ved inngåelse av 

nye avtaler og handlingsrommet for regulering av eksisterende avtaler.  

 

 Sett opp en rekkefølge for konvertering – sett av tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre 

konverteringen. Innsatsen bør i første omgang rettes inn mot de områdene som er mest 

prekære og som må være på plass ved oppstart av den nye kommunen. 

 

 Sett opp en plan for opplæring av brukerne. Tidsplanen må avklares med hver avdeling som 

blir berørt. 
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 Sørg for å ha nødvendige beredskapsløsninger på plass dersom det oppstår uønskede 

hendelser underveis.  

Som nevnt er etablering av ny IKT struktur en omfattende oppgave. Erfaringer fra tidligere 

prosesser viser at det er stor risiko for både under- og overkapasitet etter at sammenslåingen er 

gjennomført. Underkapasitet vil føre til dårlige tjenester og klager fra brukere, overkapasitet vil 

slå ut på budsjettet.  I tillegg vil det kunne være urasjonelle løsninger, der en ikke får ut 

stordriftseffekter. Det er derfor viktig at det legges inn sjekkpunkter der en både avstemmer plan 

mot behov og gjennomføring mot plan. 

13 Arkiv 

Kommunestrukturreformen vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, enten den 

er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK har laget en veiledning 

om arkiv til kommuner som skal slå seg sammen. Veiledningen gir råd om hva som kan gjøres 

før vedtak om sammenslåing er fattet. Del 1 av veiledningen er klar og del 2 og 3 skal komme i 

løpet av 2016. 

14 Ledelse 

Kommunereformen gir store utfordringer både innenfor politikk og administrasjon. Godt samspill 

og god ledelse vil være avgjørende i prosesser og for resultater. Det må skapes både involvering, 

engasjement hos de involverte, og mål må tydeliggjøres. God håndtering av arbeidsgiverrollen er 

en av nøklene for å nå lokale mål som kommuner setter seg i kommunereformen. 

KS har utarbeidet heftet Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing, der de belyser noen 

sentrale forhold. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1)  Kommunesammenslåing – Revisors oppmerksomhetsområder og risikoer for 

økonomiforvaltningen 

Vedlegg 2)  DREIEBOK – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing 

 

 

Referanser og kilder: 

Arkivverket: 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-

2014/Orientering-om-Riksarkivarens-arbeid-med-kommunereformen  

 

DIFI (Prosjektveiviseren som er egnet for alle typer prosjekter): 

http://www.prosjektveiviseren.no/  

 

Kommunal- og regionaldepartementet: 

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1e33b4101f064067a916ab746b796304/veileder_anskaff

elsesregelverket_kommunereform.pdf  

 

KS: 

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-

fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverpolitikk-ved-kommunesammenslainger-

et-sammendrag.pdf  

 

Statens kartverk: 

Kommunereform http://www.kartverket.no/kommunereform/  

 



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



6/18 Referatsaker  - 18/00013-1 Referatsaker  : Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf



7/18 Eventuelt  - 18/00012-1 Eventuelt  : Eventuelt

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00012-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 25.01.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 07/18 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
 
 
 


	Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune (25.01.2018)
	Saksliste
	Saker til behandling
	1/18 Godkjenning av protokoll fra ku-møtet 23.11.17
	Protokoll Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 23.11.17, sign

	2/18 Årsrapport 2017 for kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune.
	Utkast Årsrapport 2017 KU VFK

	3/18 Selskapskontroll av Vigo IKS - ny plan for gjennomføring.
	Vedtaksbrev(33377)(1)
	0004 Vedlegg - Prosjektplan Vigo IKS

	4/18 Revisor orienterer
	Rapportering KU VFK - Løpende revisjon

	5/18 Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt 
	6/18 Referatsaker 
	16-04685-30 Bekymringsmelding  791147_1_1
	Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av NDLA - del 2 og vedtak
	Sjekkliste kommunereform 2016
	Kommunereformprosjektet - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg o(722224).pdf
	Kommunereform - sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretar(722223).pdf

	7/18 Eventuelt 


