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Arkivsak-dok. 17/00239-38 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 31.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 23/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN AV 19.04.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19.04.2018 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 19.04.2018 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 
 
Dato: 19.04.2018 kl. 09:00 
Sted: Møterom RA 
Arkivsak: 17/00239 
  
Tilstede:  Heidi Ørnlo, leder 

Rune Mathiassen, nestleder  
Elise Andersen, medlem  
Øyvind Reier Bakke, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Andreas Muri, medlem  

 
  
Andre: Vestfold fylkeskommune, direktør Lisbeth Eek Svensson,  

sak 16/18 
Vestfold fylkeskommune, avdelingsleder Leif B. Olsen, 
sak 16/18 
Vestfold fylkeskommune, økonomisjef Rune Hjertaas,  
sak 17/18  
Vestfold fylkeskommune, regnskapssjef Tone Stabel,  
sak 17/18 
Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Elisabeth 
Nilsen, sak 15/18 - 18/18 
Vestfold kommunerevisjon, regnskapsrevisor Eivind Finstad,  
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 
 

Møteleder: Kontrollutvalgsleder Heidi Ørnlo 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 09:00. Det var ingen 
merknader til innkalling eller sakslisten. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

15/18 17/00239-
24 Godkjenning av protokoll av 01.03.2018 2 
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16/18 18/00058-5 Orientering om voksenopplæring 3 

17/18 18/00067-1 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 4 

18/18 18/00081-1 Behandling av prosjektplan "Kompetansestyring i 
Vestfold fylkeskommune" 6 

19/18 18/00017-8 Revisors uavhengighetserklæring 8 

20/18 18/00069-1 Invitasjon til inntreden i VIKS 8 

21/18 18/00013-
10 Referatsaker 9 

22/18 18/00012-8 Eventuelt 10 

    

 
 
Saker til behandling 

15/18 Godkjenning av protokoll av 01.03.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 19.04.2018 15/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 01.03.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 01.03.2018 godkjennes. 
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16/18 Orientering om voksenopplæring 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 19.04.2018 16/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen vedrørende voksenopplæring i Vestfold fylkeskommune tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Direktør Lisbeth Eek Svensson orienterte om voksenopplæringen og hvilket 
samfunnsoppdrag de har. Det ble blant annet referert til tilstandsrapport, 
kartleggingsrapport og strategiplan for videregående opplæring. Avdelingsleder 
informerte om organisering, aktiviteter, ressurser og kompetanse. Det ble nevnt at 
kostnadene har økt vesentlig fra 2015 frem til 2017. Vestfold fylkeskommune må 
ytterliggere styrke samarbeidet med kommunene og NAV.  
Det er utfordringer med at: 

• personer ikke gjennomfører voksenopplæringen,  
• oppfølgingen av personer,  
• nye styringsdokumenter   
• rapporterings rutiner 
• rapporteringsrutiner til politisk nivå 

 
Kontrollutvalget stilte spørsmål om bruken av rammeavtalene vedrørende innkjøp for 
voksenopplæringen og bad om en tilbakemelding. Tema voksenopplæring ble 
diskutert på bakgrunn av gitt informasjon, og det ble enighet om at det ikke bestilles 
noe eget forvaltningsrevisjonsprosjekt på området voksenopplæring.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen vedrørende voksenopplæring i Vestfold fylkeskommune tas til 
orientering 
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17/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 19.04.2018 17/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Vestfold fylkeskommunes årsregnskap og 
årsrapport for 2017: 
 
Kontrollutvalget har i møte 19.04.2018 behandlet Vestfold fylkeskommunes 
årsregnskap og årsrapport for 2017. Grunnlaget for behandlingen har vært det 
avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 15.03.2018, fylkesrådmannens 
årsrapport for 2017 og fylkesrådmannens saksframlegg til fylkestinget. 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning for 2017 er avlagt innen gjeldene 
frister. 
 
Revisor har avlagt en normal revisjonsberetning uten forbehold og bemerkninger. 
 
Fylkeskommunens årsregnskap for 2017 viser kr 2.477.392.190 til fordeling drift og 
et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 89.509.599. 
 
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på 459 mill. kr hvorav 178 mill. kr 
er lånefinansiert. Investeringsregnskapet er avsluttet med i balanse. 
 
Kontrollutvalget har merket seg følgende punkter fra årets regnskap: 

• Vestfold fylkeskommune hadde en skatteinngang og rammetilskudd på 2.665 
mill. kr som var 24 mill kr. over vedtatt budsjett. 

• Alle sektorer oppnår mindreforbruk. Samlet akkumulert mindreforbruk i 
sektorene utgjør 84 mill. kr. Dette er tilsvarende mindreforbruk som ble 
overført fra 2016 slik at samlet akkumulert mindreforbruk i 2017 er uendret. 

• Bufferfond er styrket med ca. 38,4 mill. kr. 
• Fylkeskommunens langsiktige lånegjeld er på 2.522 mill. kr som utgjør 74% av 

de samlede driftsinntektene i 2017. Gjelden er rentesikret for å redusere risiko. 
Samlede innbetalte låneavdrag overstiger kommunelovens bestemmelser om 
minsteavdrag. 

• I tillegg til lånegjeld har Vestfold fylkeskommune pr. 31.12.17 en estimert 
pensjonsforpliktelse på 2.953 mill.kr. 

• Netto resultatgrad oppgis å utgjøre 3,3% 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 er noe 
redusert fra i fjor og utgjør 1,29 i 2017. Tallet bør være større enn 1. 

• Ubrukte lånemidler er pr. 31.12.2017 kr 7.186.528,-. 
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Kontrollutvalget har merket seg fylkesrådmannens også i 2017 har omtalt 
egenkontrollen og etikk i årsrapporten. Kontrollutvalget ser positivt på at det 
fokuseres på områdene. 

 
Kontrollutvalget har ingen ytterligere kommentarer til årsregnskapet 2017 for Vestfold 
Fylkeskommune. 
 
 
Møtebehandling 
Regnskapet ble gjennomgått av økonomisjef Rune Hjertaas. Revisors Årsmelding til 
kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune – 2017 var sendt ut på e-post 13.04.2018.  
Revisor kommenterte årsmeldingen 2017. Spørsmål ble besvart. Kontrollutvalgets 
uttalelse til Vestfold fylkeskommunes årsregnskap 2017 ble gjennomgått og diskutert. 
Det var enighet om å stryke første setning i andre kulepunkt vedrørende 
mindreforbruk. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Vestfold fylkeskommunes årsregnskap og 
årsrapport for 2017: 
 
Kontrollutvalget har i møte 19.04.2018 behandlet Vestfold fylkeskommunes 
årsregnskap og årsrapport for 2017. Grunnlaget for behandlingen har vært det 
avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 15.03.2018, fylkesrådmannens 
årsrapport for 2017 og fylkesrådmannens saksframlegg til fylkestinget. 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetning for 2017 er avlagt innen gjeldene 
frister. 
 
Revisor har avlagt en normal revisjonsberetning uten forbehold og bemerkninger. 
 
Fylkeskommunens årsregnskap for 2017 viser kr 2.477.392.190 til fordeling drift og 
et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 89.509.599. 
 
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på 459 mill. kr hvorav 178 mill. kr 
er lånefinansiert. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. 
 
Kontrollutvalget har merket seg følgende punkter fra årets regnskap: 

• Vestfold fylkeskommune hadde en skatteinngang og rammetilskudd på 2.665 
mill. kr som var 24 mill kr. over vedtatt budsjett. 

• Samlet akkumulert mindreforbruk i sektorene utgjør 84 mill. kr. Dette er 
tilsvarende mindreforbruk som ble overført fra 2016 slik at samlet akkumulert 
mindreforbruk i 2017 er uendret. 

• Bufferfond er styrket med ca. 38,4 mill. kr. 
• Fylkeskommunens langsiktige lånegjeld er på 2.522 mill. kr som utgjør 74% av 

de samlede driftsinntektene i 2017. 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. 31.12.17 en estimert 
pensjonsforpliktelse på 2.953 mill.kr. 

• Netto resultatgrad oppgis å utgjøre 3,3% 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 er noe 
redusert fra i fjor og utgjør 1,29 i 2017. Tallet bør være større enn 1. 

• Ubrukte lånemidler er pr. 31.12.2017 kr 7.186.528,-. 
 

Kontrollutvalget har merket seg fylkesrådmannens også i 2017 har omtalt 
egenkontrollen og etikk i årsrapporten. Kontrollutvalget ser positivt på at det 
fokuseres på områdene. 

 
Kontrollutvalget har ingen ytterligere kommentarer til årsregnskapet 2017 for Vestfold 
Fylkeskommune 
 
 
 
 
 
18/18 Behandling av prosjektplan "Kompetansestyring i Vestfold 
fylkeskommune" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 19.04.2018 18/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kompetansestyring i Vestfold fylkeskommune» 
datert 05.04.2018 med følgende problemstillinger:  
 

1. Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en strategisk 
kompetanseplan? 
Herunder: 

• Overordnede mål 
• Kompetanseanalyse 
• Kompetansestrategier og tiltak 
• Plan for evaluering og oppfølging av tiltak 

2. Er det utarbeidet kompetanseplaner for sektorene? 
3. I hvilken grad følges kompetanseplanene opp? 
4. Hvordan arbeider Vestfold fylkeskommune med kompetanse i  

forbindelse med sammenslåingsprosessen med Telemark 
fylkeskommune? 

 
Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen 
05.10.2018. 
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Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor gjennomgikk problemstillingene i prosjektplanen for prosjektet 
«Kompetansestyring». Utvalget diskutert andre vinklinger og sektorer som var 
aktuelle for nærmere undersøkelse. Kompetanseflukt var et nøkkelord på dette 
området.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kompetansestyring i Vestfold fylkeskommune» 
datert 05.04.2018 med følgende problemstillinger:  
 

1. Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en strategisk 
kompetanseplan? 
Herunder: 

• Overordnede mål 
• Kompetanseanalyse 
• Kompetansestrategier og tiltak 
• Plan for evaluering og oppfølging av tiltak 

2. Er det utarbeidet kompetanseplaner for sektorene? 
3. I hvilken grad følges kompetanseplanene opp? 
4. Hvordan arbeider Vestfold fylkeskommune med kompetanse i  

forbindelse med sammenslåingsprosessen med Telemark 
fylkeskommune? 

 
Sektorene som undersøkes nærmere er støtte/stab funksjon, det vil si økonom, IT og 
HR. I tillegg sees det nærmere på voksenopplæringen. 
  
Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen 
05.10.2018 
 
Det sendes et orienteringsbrev til kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune om at 
prosjektet «Kompetansestyring» gjennomføres, og at de kan utføre noe tilsvarende. 
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19/18 Revisors uavhengighetserklæring 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 19.04.2018 19/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Vestfold 
fylkeskommune, tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Vestfold 
fylkeskommune, tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
20/18 Invitasjon til inntreden i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 19.04.2018 20/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vestfold fylkeskommune kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet 
sender en forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker og tre inn i VIKS, slik 
at VIKS blir kontrollutvalgssekretariat for Sandefjord kommune fra 01.01.2019. 
   
Vestfold fylkeskommunes kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet 
kan sende en forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner 
dersom det blir aktuelt. 
 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte om saken. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Vestfold fylkeskommune kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet 
sender en forespørsel til Sandefjord kommune om å bli deltaker og tre inn i VIKS, slik 
at VIKS blir kontrollutvalgssekretariat for Sandefjord kommune fra 01.01.2019. 
   
Vestfold fylkeskommunes kontrollutvalg samtykker til at arbeidsutvalget/sekretariatet 
kan sende en forespørsel om inntreden også til andre kommuner og fylkeskommuner 
dersom det blir aktuelt 
 
 
 
 
 
21/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 19.04.2018 21/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
 
Notat av 28.11.2017, oppfølging av risikoanalyse prosjekt ny Horten VGS og 
tillegg til engasjementsavtalen av 15.03.2018 med Vestfold kommunerevisjon ble lagt 
frem. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering 
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22/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 19.04.2018 22/18 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Årsmelding til kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune – 2017 ble delt ut.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte i Vestfold fylkeskommune er 31. mai 2018.  
 
 
 
Revetal 19. april 2018.  
 
For leder i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo  
 
 
Heidi Wulff Jacobsen  
Daglig leder 
VIKS  
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1 
 

Arkivsak-dok. 18/00081-7 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 31.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 24/18 
ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 
"KOMPETANSESTYRING" 

 

Forslag til vedtak: 
Ny prosjektplan datert ___________ med mindre endringer godkjennes, og revisors 
informasjon om status i arbeidet vedrørende forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Kompetansestyring» tas til orientering.  
 
Vedlegg:  
Ingen  

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 25.01.2018 bestilte kontrollutvalget en prosjektplan for 
prosjektet «Kompetansestyring» som ble behandlet 19.04.2018.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
«Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kompetansestyring i Vestfold fylkeskommune» 
datert 05.04.2018 med følgende problemstillinger:  
 

1. Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en strategisk 
kompetanseplan? 
Herunder: 

 Overordnede mål 

 Kompetanseanalyse 

 Kompetansestrategier og tiltak 

 Plan for evaluering og oppfølging av tiltak 
2. Er det utarbeidet kompetanseplaner for sektorene? 
3. I hvilken grad følges kompetanseplanene opp? 
4. Hvordan arbeider Vestfold fylkeskommune med kompetanse i  

forbindelse med sammenslåingsprosessen med Telemark 
fylkeskommune? 

 
Sektorene som undersøkes nærmere er støtte/stab funksjon, det vil si økonomi, IT og 
HR. I tillegg sees det nærmere på voksenopplæringen. 
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Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen 
05.10.2018 
 
Det sendes et orienteringsbrev til kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune om at 
prosjektet «Kompetansestyring» gjennomføres, og at de kan utføre noe tilsvarende.» 
 
I en e-post 14.05.2018 fra revisor blir det bekreftet at det er foretatt oppstartsmøte 
med Vestfold Fylkeskommune om prosjektet. Revisor opplyser videre at den vedtatte 
prosjektplanen ikke treffer fylkeskommunens måte å drive kompetansestyring. Derfor 
må kontrollutvalget og revisor gjøre noen endringer i prosjektplanen basert på de 
innspill og dokumenter revisor får fra fylkeskommunen. De mindre endringene vil 
medføre en ny prosjektplan som revisor vil presentere direkte i møtet da endret 
prosjektplan ikke er ferdig i skrivende stund. 
 
Revisor vil informere om mindre endringer i prosjektplanen og status i arbeidet. 
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1 
 

Arkivsak-dok. 18/00101-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 31.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 25/18 
BEHANDLING AV PROSJEKTPLAN "ETIKK OG VARSLING" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Etikk og varsling - Vestfold fylkeskommune» datert 
14. mai 2018, med følgende problemstillinger:  
 

1. Har Vestfold fylkeskommune tiltak for å sikre gode etiske holdninger og 
handlinger i organisasjonen? 

 
2. I hvilken grad er tiltakene fulgt opp? 

 
3. I hvilken grad er fylkeskommunenes rutiner for varsling kjent og tatt i bruk? 

 
 

Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen 
14.12.2018. 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Etikk og varsling – Vestfold 
fylkeskommune» og milepælsplan 
 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget fattet i møte 25. januar 2018, sak 5/18, slikt vedtak: 
 
«Kontrollutvalget vedtar å bestille to prosjektplaner fra Vestfold Kommunerevisjon 
vedrørende forvaltningsrevisjon av temaene: 

1. «Kompetansekartlegging» 
2. «Etikk og varsling» 

 
Forslag til prosjektplan for «Kompetansekartlegging» leveres sekretariatet innen 6. 
april 2018 for behandling i kontrollutvalget på møte 19.april 2018. Forslag til 
prosjektplan for «Etikk og varsling» leveres sekretariatet innen 14. mai 2018 for 
behandling i kontrollutvalget på møte 31. mai 2018."  
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Vestfold kommunerevisjon har 14. mai d.å. oversendt forslag til prosjektplan og 
milepælsplan for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet, jfr. vedlegg. 
 
Det er foreslått følgende problemstillinger: 

1. Har Vestfold fylkeskommune tiltak for å sikre gode etiske holdninger og 
handlinger i organisasjonen? 

 
2. I hvilken grad er tiltakene fulgt opp? 

 
3. I hvilken grad er fylkeskommunenes rutiner for varsling kjent og tatt i bruk? 

 
 
I følge forslag til milepælsplan er forventet tidsforbruk for prosjektet ca. 400 timer og 
endelig rapport skal leveres sekretariatet innen 14.12.2018. 
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Aktivitet Budsjetterte Milepæler

timer totalt
Bestilling prosjektplan KU 25.01.2018

Oppstart av prosj. Vestfold kommunerev. Uke 19

Planlegging/Prosjektplan: 20

* få oversikt over lover og regler, samt annen 

nødvendig info

* definere mål, problemstillinger, metode og 

revisjonskriterier med mer

*prosjektplan utarb./oversendes VIKS 14.05.2018

 *behandling av prosj.plan/bestilling prosj. 31.05.2018

Gjennomføring: 270

* oppstartsbrev sendes fylkesrådmann Uke 23

* oppstartsmøte med fylkesrådmann Uke 24/25

* innhenting av data og dokumenter som kan   

ha relevans for prosjektet

* vurderer utarbeidelse og gjennomføring av 

spørreundersøkelse

* lage intervjuguider

* gjennomføre og dok intervjuene

* verifisere intervjuene

* Innhente div. prosedyrer, rutiner med mer
* gjennomgang/analyse av 

data/prosjektdokumentasjon 

Rapportskriving, kval.sikr., rapportering: 100

* skrive utkast foreløpig rapport 16.11.2018

* kvalitetssikring

* utkast foreløpig rapport oversendes 

fylkesrådmann for kommentarer/uttalelse
23.11.2018

* avslutningsmøte med fylkesrådm./adm. Uke 48

* redigering endelig rapport Uke 48

* rapport til høring 30.11.2018

* endelig rapp. oversendes til fylkesrådm. og 

VIKS
14.12.2018

* presentasjon i kontrollutvalget

* behandling fylkestinget

Evaluering av prosjektet/ organisering av 

dokumentasjon (perm) 10

Uke 51

Sum ressurser 400

Milepælsplan for prosjektet:                                                  

Etikk og varsling - Vestfold fylkeskommune
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Arkivsak-dok. 18/00013-15 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 31.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 26/18 
REFERATSAKER 31.05.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 E-post fra Vestfold Fylkeskommune 20.04.2018, anskaffelser og rammeavtaler 

 Brev av 30.04.2018 til kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune 

 NDLA, Nasjonal Digital Læringsarena,  
Saksfremlegg, Oppfølging – Forvaltningsrevisjon av NDLA – Del 2 
Notat, Svar på Partsbrev NDLA, 09.04.2018 

 
Saksframstilling: 
 

 Presentasjon vedrørende voksenopplæringen 
Presentasjonen fra kontrollutvalgsmøtet 19.04.2018 vedrørende orientering 
om status og utfordringer knyttet til voksenopplæring i VFK. Presentasjonen er 
sendt ut på e-post til medlemmer og varamedlemmer den 25.04.2018. 

 

 Anskaffelser og rammeavtaler vedrørende voksenopplæringen 
Følgende opplysninger ble gitt fra Vestfold fylkeskommune den 20.04.2018 i 
e-post om opplysninger med detaljer for bruk av private tilbydere samt 
anskaffelser og behov for rammeavtaler mm.  
«Kurstilbud hos private tilbydere er på individuell basis, basert på den enkeltes 
forutsetninger og behov for fag, omfang, tid og geografi. 
Alle påmeldinger skjer individuelt.  

 
Lov om offentlige anskaffelser åpner for unntak når det kun finnes en aktuell 
tilbyder, eksempelvis slik det er tilfelle for elever ved Folkeuniversitetet i 
Larvik. Det stilles i en slik situasjon ikke krav til rammeavtale. Dette forholdet 
vil gjelde for de fleste tilbyderne, da det er elevens behov som er styrende for 
valg av leverandør.  

 
Etter nærmere vurdering kan det synes som om vi bør avklare behov for 
rammeavtale innen kjøreopplæring på lastebil og eventuelt truck. Denne 
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vurderingen vil rådmannen ta tak i umiddelbart og gjøre det som må til for å få 
en eventuell rammeavtale på plass.»  

 

 Brev til ku- Telemark fylkeskommune om forvaltningsprosjekt 
«Kompetansestyring» 
I Sak 18/18 vedtok kontrollutvalget at Telemark kontrollutvalg skulle bli 
orientert om at Vestfold fylkeskommune kontrollutvalg hadde bestilt et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kompetansestyring», og at de kunne 
gjennomføre noe tilsvarende om ønskelig. 

 

 NDLA 
Kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune oversendte til orientering 
oppfølgingen av NDLA. Forbedringsarbeidet er ikke sluttført, og Hordaland 
kontrollutvalg har bedt om ny skriftlig tilbakemelding, inkludert aktuell 
dokumentasjon, på punktene 3,5,6 og 7 innen 03.09.2018.  



26/18 Referatsaker 31.05.2018 - 18/00013-15 Referatsaker 31.05.2018 : Anskaffelser og rammeavtaler, voksenopplæring



26/18 Referatsaker 31.05.2018 - 18/00013-15 Referatsaker 31.05.2018 : Brev av 30.04.2018 til ku i Telemark fylkeskommune



26/18 Referatsaker 31.05.2018 - 18/00013-15 Referatsaker 31.05.2018 : Brev av 30.04.2018 til ku i Telemark fylkeskommune



26/18 Referatsaker 31.05.2018 - 18/00013-15 Referatsaker 31.05.2018 : Saksfremlegg, Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Del 2



26/18 Referatsaker 31.05.2018 - 18/00013-15 Referatsaker 31.05.2018 : Saksfremlegg, Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Del 2



26/18 Referatsaker 31.05.2018 - 18/00013-15 Referatsaker 31.05.2018 : Notat, Svar på Partsbrev NDLA 09.04.2018



26/18 Referatsaker 31.05.2018 - 18/00013-15 Referatsaker 31.05.2018 : Notat, Svar på Partsbrev NDLA 09.04.2018



26/18 Referatsaker 31.05.2018 - 18/00013-15 Referatsaker 31.05.2018 : Notat, Svar på Partsbrev NDLA 09.04.2018



26/18 Referatsaker 31.05.2018 - 18/00013-15 Referatsaker 31.05.2018 : Notat, Svar på Partsbrev NDLA 09.04.2018



27/18 Eventuelt  - 18/00012-11 Eventuelt  : Eventuelt

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00012-11 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 31.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 27/18 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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