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SAK 38/18 
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN 13.09.2018 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.09.2018 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.09.2018. 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 
 
Dato: 13.09.2018 kl. 09:00 
Sted: Møterom RA 
Arkivsak: 17/00239 
  
Tilstede:  Øyvind Reier Bakke, medlem 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Øyvind Olav Oppegård 

  
Forfall:  Heidi Ørnlo, leder 

Rune Mathiassen, nestleder  
Elise Andersen, medlem  
Andreas Muri, medlem  

  
Andre: Vestfold fylkeskommune, Øyvind Sørensen 

    «               «                , Lisbeth Eek Svensson 
Vestfold kommunerevisjon, daglig leder Linn Karlsvik  
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen 

  
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
Kontrollutvalgsmøtet 13.09.2018 ble avlyst da utvalget ikke var vedtaksføre.  
 
Vara for leder og nestleder var forhindret. Vara for Elise Andersen møtte på en dags 
varsel. Sekretariatet mottok siste melding om forfall fra Andreas Muri samme dag 
som møtet. Vara for Andreas Muri var også forhindret. Alle vara får tilsendt innkalling 
og saksliste samtidig som øvrige medlemmer, og alle aktuelle vara ble kontaktet på 
telefon av sekretariatet til dette kontrollutvalgsmøtet 13.09.2018.  
 
Alle sakene er utsatt til neste kontrollutvalgsmøte 18.10.2018. 
 
Det gjøres oppmerksom på at kontrollutvalget er invitert til Telemark fylkeskommunes 
kontrollutvalg den 18.10.2018, kl. 13.00. Det blir ordinært kontrollutvalgsmøte kl. 
09.00 som vanlig i Vestfold fylkeshus, og vi reiser rett etter møtet til Fylkeshuset i 
Skien. Telemark fylkeskommunes kontrollutvalg og prosjektleder/ny fylkesrådmann 
for Vestfold og Telemark fylkeskommuner møter vi der. Det blir foredrag om status i 
arbeidet med sammenslåingsprosessen av Vestfold og Telemark fylkeskommuner. 
Det blir anledning til å diskutere og stille spørsmål til foredragsholder. Møtet er tenkt 
å avslutte kl.15.00.   
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28/18 Godkjenning av protokollen av 31.05.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 13.09.2018 28/18 

 

Forslag til vedtak: 
Godkjenning av protokollen av 31.05.2018 godkjennes. 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
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29/18 Orientering om oppfølging av anbudsprosesser i Nasjonal 
Digital Læringsarena, NDLA 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 13.09.2018 29/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 

30/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Opplæring og 
oppfølging av lærlinger i Vestfold fylkeskommune" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 13.09.2018 30/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
Møtebehandling 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 

31/18 Budsjett for tilsyn og kontroll 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 13.09.2018 31/18 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å bevilge kr 3.639.000 i budsjett 2019 til 
kontroll og tilsyn i Vestfold fylkeskommune. 
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Revisjonstjenester totalt:      kr 2.650.000,- 
Fordelt slik: 

• Regnskapsrevisjon, enhetskontroller kr    990.000,- 
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll  

overordnet analyse    kr 1.260.000,- 

• Attestasjoner, andre tjenester,  
styrebehandling, deltagelser 
og forberedelse på møter KU og FT kr    400.000,- 

 
Sekretariatstjenester fra VIKS:     kr   424.000,- 
           
Andre utgifter:       kr   565.000,-  
Fordelt slik: 

• Kjøp av tjenester eksternt    kr   50.000,- 
• Andre driftsutgifter    kr  100.000,-     

• Faglig utvikling/utflukt   kr   75.000,- 

• Møtegodtgjørelse    kr  340.000,- 
 
Sum Tilsyn og kontroll for 2019     kr 3.639.000,-     
 
Saken oversendes fylkesutvalget. 
 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 

32/18 Overordnet revisjonsstrategi 2018, plan for regnskapsrevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 13.09.2018 32/18 

 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors overordnede revisjonsstrategi for 2018 «Revisjonsplan for Vestfold 
fylkeskommune» tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
 
Vedtak  
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33/18 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Kompetansestyring" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 13.09.2018 33/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 

34/18 Orientering om forvaltningsrevisjon "Etikk og varsling" 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 13.09.2018 34/18 

 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 

35/18 Bestilling av selskapskontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 13.09.2018 35/18 

 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan for en eierskapskontroll innen temaet  
«______________________».  Planen leveres sekretariatet innen 19. oktober 2018 
slik at denne kan behandles i møte 20. oktober 2018. 
 
Møtebehandling 
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Votering 
 
Vedtak  
 
 

36/18 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 13.09.2018 36/18 

 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 
 

37/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 13.09.2018 37/18 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 
Neste kontrollutvalgsmøte i Vestfold fylkeskommune er 18. oktober 2018.  
 
 
Revetal 13. september 2018.  
 
For leder i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo  
 
 
Heidi Wulff Jacobsen  
Daglig leder 
VIKS  
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Arkivsak-dok. 18/00127-4 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 18.10.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 39/18 
BUDSJETT FOR TILSYN OG KONTROLL 2019 

 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å bevilge kr 3.639.000 i budsjett 2019 til 
kontroll og tilsyn i Vestfold fylkeskommune. 
 
Revisjonstjenester totalt:      kr 2.650.000,- 
Fordelt slik: 

 Regnskapsrevisjon, enhetskontroller kr    990.000,- 

 Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll  
overordnet analyse    kr 1.260.000,- 

 Attestasjoner, andre tjenester,  
styrebehandling, deltagelser 
og forberedelse på møter KU og FT kr    400.000,- 

 
Sekretariatstjenester fra VIKS:     kr   424.000,- 
           
Andre utgifter:       kr   565.000,-  
Fordelt slik: 

 Kjøp av tjenester eksternt    kr   50.000,- 

 Andre driftsutgifter    kr  100.000,-     

 Faglig utvikling/utflukt   kr   75.000,- 

 Møtegodtgjørelse    kr  340.000,- 
 
Sum Tilsyn og kontroll for 2019     kr 3.639.000,-     
 
Saken oversendes fylkesutvalget og videre til fylkestinget . 
 
Vedlegg:  
Budsjett 2019, saksutskrift 19/18 for Vestfold kommunerevisjon 
Budsjett 2019 for Vestfold kommunerevisjon  
Budsjett 2019 for VIKS – fordeling, tilskudd pr. eier. 
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Saksframstilling: 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i fylkeskommunen. Forslag til budsjettramme 
for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge fylkesutvalgets budsjettinnstilling til 
fylkestinget. 
 
Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: 
 
• Revisjonstjenester 
• Sekretariatstjenester for kontrollutvalget 
• Andre utgifter (møtegodtgjørelser (fast), faglig utvikling/utflukt, kjøp av 

tjenester og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet) 
 
 
Revisjonstjenester. 
Styret i Vestfold Kommunerevisjon (VKR) har i møte 22. august 2018 vedtatt budsjett 
for selskapet for 2019. Vestfold fylkeskommunes andel av kostnadene til VKR er 
budsjettert med kr. 2.650.000,- av totale driftsutgifter på kr. 12.298.500,-. 
Hovedårsaken til reduksjonen i kostnadene er at Tønsberg og Færder kommuner blir 
medeiere i Vestfold kommunerevisjon fra og med 2019.   
 
 
Sekretariatstjenester. 
Styret i VIKS behandlet forslag til budsjett for 2019 i møte 27. august 2018. 
Totalbudsjettet har en kostnadsramme på kr. 2.500.000,- mot kr. 2.413.000,- for 
2018. Det er budsjettert med en bruk av kr. 200.000,- av selskapets 
disposisjonsfond.  
 
Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter. 
Alle deltakerkommunene skal betale et årlig grunnbeløp. For 2019 er grunnbeløpet 
kr. 80.000,- på lik linje med tidligere år. Videre legges innbyggertallet i den enkelte 
kommune til grunn for fordelingen av de øvrige kostnadene. Vestfold fylkeskommune 
betaler det samme som den største kommunen, dvs. Larvik. Fylkeskommunens 
andel er beregnet til kr. 424.000,- i 2019. 
 
 
Andre utgifter.  
Andre utgifter er videreført på samme nivå som tidligere år. 
Det er satt av kr. 50.000,- til kjøp av tjenester. Det kan f.eks. dreie seg om deltakelse 
i felles forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll. I tillegg budsjetteres det med 
kr. 75.000,- til faglig utvikling og i denne sammenheng eventuell innleie av forelesere. 
Aktivitet under denne posten vil bli planlagt i lys av de tema kontrollutvalget jobber 
med og med utgangspunkt i vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Kr. 100.000,- til andre driftsutgifter dekker blant annet deltagelse på 
kontrollutvalgskonferanser, abonnement på Kommunerevisoren og bevertning. 
Møtegodtgjørelsen er fast og budsjettert med kr 340.000,-. 
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Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Vestfold fylkeskommune for 2019 blir som 
følger: 
  
  
              
 

2018     2019 
 
1.Revisjonstjenester:    kr 3.000.000   kr 2.650.000 
Fordelt slik: 

 Regnskapsrevisjon, enhetskontroller kr     985.000  kr    990.000 

 Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll  
overordnet analyse    kr  1.140.000  kr 1.260.000 

 Attestasjoner, andre tjenester,  kr     445.000   
styrebehandling, deltagelser 
og forberedelse på møter KU og FT kr     430.000     kr    400.000 

 
2.Sekretariatstjenester fra VIKS   kr     406.000  kr     424.000 
 
3.Andre utgifter      kr      525.000 kr     565.000 
Fordelt slik: 

 Kjøp av tjenester    kr 50.000 kr  50.000 

 Andre driftsutgifter    kr      100.000 kr      100.000    

 Faglig utvikling/utflukt   kr 75.000 kr 75.000 

 Møtegodtgjørelse    kr      300.000  kr      340.000 
 

Sum Tilsyn og kontroll     kr  3.931.000  kr   3.639.000  
 
 
Saken oversendes fylkesutvalget og skal følge budsjettinnstillingen til fylkestinget. 
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Vedlegg til sak 19/18 Budsjett – økonomiplan 2020-2022 

 

Økonomiplan
Budsjett 2019 2020 2021 2022

Driftsinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 1 000 000 1 000 000 1 050 000 1 050 000

Overføringer med krav til motytelser 11 248 500 11 022 000 11 022 000 11 022 000

Andre statlige overføringer 0 0

Andre overføringer 0 0

Sum driftsinntekter 12 248 500 12 022 000 12 072 000 12 072 000

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 8 020 000 7 820 000 7 920 000 7 920 000

Sosiale utgifter 2 650 000 2 600 000 2 620 000 2 640 000

Kjøp av varer og tj.som inngår i tj.prod. 1 328 500 1 352 000 1 282 000 1 262 000

Kjøp av tj.som ersatter tj.produksjon 0 0

Overføringer 300 000 300 000 300 000 300 000

Avskrivninger 0 0

Fordelte utgifter 0 0

Sum driftsutgifter 12 298 500 12 072 000 12 122 000 12 122 000

Brutto driftsresultat -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Finansinntekter

Renteinntekter,utbytte og eieruttak 50 000 50 000 50 000 50 000

Sum eksterne finansinntekter 50 000 50 000 50 000 50 000

Finansutgifter

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 0 0 0 0

Resultat eksterne finanstransaksjoner 50 000 50 000 50 000 50 000

Motpost avkrivninger 0 0 0 0

Netto driftsresultat 0 0 0 0

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere årsregnsk.m.mindreforbruk 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger 0 0 0 0

Overført til investeringsregnskapet

Dekning av tidligere års regnsk.m.merforbruk

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0

Avsetninger til bundne fond

Avsetninger til likviditetsreserven

Sum avsetninger 0 0 0 0

Budsjettmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0
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Kostnadsfordeling mellom kommunene:  

Fordeling av kostnadene er foretatt med utgangspunkt i budsjetterte revisjonstimer, både 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og attestasjonsoppgaver.  

 

 

Fordeling basert på budsjetterte timer

Holmestrand kommune 8,0 %

Re kommune 6,7 %

Horten kommune 12,6 %

Sandefjord kommune 22,7 %

Vestfold fylkeskommune 24,4 %

Tønsberg kommune 16,4 %

Færder kommune 9,2 %
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Arkivsak-dok. 16/00030-63 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 18.10.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 40/18 
OPPFØLGING AV ANBUDSPROSESSER I NASJONAL DIGITAL 
LÆRINGSARENA, NDLA 

 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering og saken avsluttes. 
 
Vedlegg:  

 Oppfølging – Forvaltningsrevisjon av NDLA – del 2, kontrollutvalget i 
Hordaland fylkeskommune sak 98/18 med protokoll 

 Svar på Partsbrev datert 11.05.2018, notat 24.08.2018 

 
Saksframstilling: 
Saken om Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA vedr. innkjøp av læringsmidler til 
videregående skoler har pågått en stund og forvaltningsrapport del 1 og del 2 er 
utarbeidet. I den forbindelse har Vestfold fylkeskommune hatt saken oppe i 
kontrollutvalget flere ganger, og sist på ku-møtet den 31.05.2018. Den var også satt 
opp på ku-møtet 13.09.2018 som ikke ble avholdt.  
 
Kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune hadde oversendt til orientering 
oppfølgingen av NDLA. Forbedringsarbeidet var ikke sluttført, og Hordaland 
kontrollutvalg bad om ny skriftlig tilbakemelding, inkludert aktuell dokumentasjon, på 
punktene 3,5,6 og 7 innen 03.09.2018.  
 
Under referatsaker 26/18 den 31.05.2018 ble NDLA diskutert i kontrollutvalget og 
følgende vedtak ble fattet: 

«• Referatsakene tas til orientering. 
• Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune inviterer Vestfold 
fylkeskommunens representant i styret i NDLA til kontrollutvalgsmøtet 
13.09.2018 for å informere om oppfølgingen av forvaltningsrapporten del 1 og 
del 2.» 

 
Fylkesrådmannen Øyvind Sørensen og Lisbeth Eek Svensson kom for å orientere og 
gi en tilbakemelding på oppfølgingen av forvaltningsrapporten del 1 og del 2 på 
kontrollutvalgsmøtet 13.09.2018 som ikke ble avholdt. Derfor blir den 
dokumentasjonen som skulle vært delt ut på det møtet i stedet delt ut på møtet 
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18.10.2018. I tillegg har sekretariatet i ettertid mottatt Oppfølging – 
Forvaltningsrevisjon av NDLA – del 2 fra kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune 
sak 95/18 av 24.09.2018 med vedtak som følger: 

«Kontrollutvalget seier seg nøgd med det som kjem fram i tilbakemeldinga frå 
NDLA når det gjeld forvaltningsrevisjon av NDLA – Del 2 og seier seg ferdig 
med saka.»      
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Arkivsak-dok. 18/00081-15 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 18.10.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 41/18 
 AV FORVALTNINGSRAPPORT "KOMPETANSESTYRING" 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Kompetansestyring» og 
slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger: 
  

Vestfold fylkeskommune bør vurdere å etablere en rapportering fra 
sektornivå/virksomhetsnivå til overordnet nivå på sektorenes delegerte ansvar for 
kompetansestyring og – utvikling, eksempelvis en årlig rapportering til HR-
seksjonene som viser status for hver sektor. 

 
Revisor presiserer at anbefalingene ikke er et resultat av brudd på lov eller forskrift. 
Anbefalingen er et innspill til ytterligere styring og kontroll på kompetanseområdet. 
 
Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen innen våren 2019 rapporterer til 
kontrollutvalget om oppfølgning av revisors anbefalinger. 
 
 
Fylkestinget innbys til å fatte følgende vedtak: 
Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og revisors anbefalinger i 
rapporten.  
 
Fylkesrådmannen bes rapportere hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp til 
kontrollutvalget innen våren 2019. 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsrapport «Kompetansestyring i Vestfold fylkeskommune» 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 25.01.2018 bestilte kontrollutvalget en prosjektplan for 
prosjektet «Kompetansestyring» som ble behandlet 19.04.2018. Planen fikk enkelte 
mindre endringer som forvaltningsrevisor Hanne Britt Nordby Sveberg gjennomgikk i 
møtet. Statsautorisert revisor Linn Karlsvik kommenterte saken. Revidert prosjektplan 
ble ettersendt pr. e-post 28.05.2018 og delt ut på møtet til 
kontrollutvalgsmedlemmene 31.05.2018.  
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Følgende vedtak ble fattet:  

Ny prosjektplan datert 28.05.2018 med mindre endringer godkjennes, og 
revisors informasjon om status i arbeidet vedrørende 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Kompetansestyring» tas til orientering. 

 
Formålet med prosjektet har vært å undersøke Vestfold fylkeskommunes arbeid med 
kompetansestyring og -utvikling, samt arbeidet med kompetanse i forbindelse med 
sammenslåings-prosessen med Telemark fylkeskommune.  
 
To hovedproblemstillinger er lagt til grunn: 
 

1. Hvordan jobber Vestfold fylkeskommune med kompetansestyring og -
utvikling? 
  

2. I hvilken grad sikrer Vestfold fylkeskommune tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling? 

 
Vestfold fylkesrådmannens uttalelse til forvaltningsrevisjonsrapporten ligger vedlagt 
under punkt 10, side 49. Fylkesrådmannen ser positivt på kommentaren om at 
Vestfold fylkeskommune bør vurdere å etablere en rapportering fra 
sektor/virksomhetsnivå til overordnet nivå på sektorens delegerte ansvar for 
kompetansestyring.  
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0. SAMMENDRAG  
På oppdrag fra kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune har Vestfold kommunerevisjon 
gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Kompetansestyring i Vestfold fylkeskommune.  
 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjonen 
I dette prosjektet har vi undersøkt Vestfold fylkeskommunes arbeid med kompetansestyring 

og -utvikling, samt arbeidet med kompetanse i forbindelse med sammenslåingsprosessen 

med Telemark fylkeskommune.  

 

Oppsummering av revisjonens vurderinger 
Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på følgende fire problemstillinger: 
 

1. Hvordan jobber Vestfold fylkeskommune med kompetansestyring 
og –utvikling? 

 

Vestfold fylkeskommune kan, på et overordnet nivå, vise til fire overordnede 
styringsdokumenter som gir retning for kompetansestyring av sine medarbeidere; 
  

 Organisasjonspolitikk 2020 (arbeidsgiverpolitikken) 

 Strategisk plan for medarbeiderutvikling 2018 - 2020 

 Strategisk plan for lederutvikling 2017-2020 

 Digital strategi med tilhørende handlingsplan (økt digital kompetanse hos leder 

og medarbeidere)  

Dette er strategiske dokumenter, som inneholder felles visjon, verdier og målsettinger, 
medarbeider- og lederprinsipper med mer innenfor de fire områdene som dokumentene 
omhandler. Strategisk plan for medarbeiderutvikling og Strategisk plan for lederutvikling er 
begge rullerende planer, som første gang ble utarbeidet for perioden 2013-2016. 
 
Vestfold fylkeskommune har videre valgt en modell for kompetansestyring, hvor ansvar for 
kompetansestyring og –utvikling er delegert ut i linjen til sektordirektørene og 
virksomhetslederne. Mer om sektorenes og virksomhetenes arbeid med kompetansestyring 
fremgår av problemstilling 2.  
 

2. I hvilken grad sikrer Vestfold fylkeskommune tilstrekkelig 
kompetanse og kompetanseutvikling? 

 

 På organisasjonsnivå: 
Revisor vurderer at Vestfold fylkeskommune har utarbeidet en overordnet strategi for 
kompetansearbeidet, gjennom de fire overordnede strategiske dokumentene som gir 
retning for kompetansestyring i organisasjonen. De strategiske dokumentene er forankret i 
fylkeskommunens overordnede mål og strategier.  
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Revisor vurderer at toppledelsen i Vestfold fylkeskommune er involvert i dette 
strategiarbeidet. Arbeidet med strategisk kompetansestyring er en kontinuerlig prosess i 
fylkeskommunen, gjennom blant annet rullering av strategiske planer.  
 
Revisor vurderer at fylkeskommunen har gitt et klart mandat til sektorene, og hovedansvaret 
for sikring av kompetanse er delegert ut i linjen gjennom lederoppdrag fra fylkesrådmannen 
til sektordirektører og videre til virksomhetsledere/ seksjonssjefer.  

 
Revisor konkluderer med at fylkeskommunes overordnede strategi for kompetansearbeidet 
gir føringer for kompetansestyring, og er med på sikre tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling i organisasjonen, både på sektor- og virksomhetsnivå.  
 

 På sektornivå: 
 
Revisor vurderer at sektordirektørene, gjennom delegert myndighet fra fylkesrådmannen, 
har fått et klart mandat om å sikre tilstrekkelig kompetanse og kompetanseutvikling innenfor 
sektoren og sektorens krav til kompetansestyring. Det er opp til sektordirektørene hvordan 
dette gjøres mest hensiktsmessig innenfor de ulike sektorene. Revisor vurderer at det vil 
variere hvor strategisk, systematisk og formelt det er hensiktsmessig at dette arbeidet 
gjøres, utfra sektorens lovkrav, ansvarsomfang og størrelse.  
 
Revisors gjennomgang av de fire sektorenes arbeid med kompetansestyring, viser også at 
det varierer hvordan dette arbeidet er tilrettelagt. Fylkeskommunen ønsker at den enkelte 
sektor skal tilpasse sitt kompetansearbeid til sektorens behov. Og dette ser revisor at 
sektorene gjør. Forskjellen i systematikk og tilrettelegging av kompetansearbeidet er et 
resultat av at sektorene er så forskjellige både i størrelse og i ansvarsoppgaver. 
 
Revisor ser at Utdanningsektoren, som er en stor sektor med mange ansatt, har utarbeidet 
overordnede strategiske planer for dette arbeidet -  og det er også etablert et system for 
virksomhetsbasert kompetanseutvikling i sektoren, hvor det blant annet skal utarbeides 
årlige kompetanseutviklingsplaner.  Tannhelsesektoren og Regionalsektoren utarbeider ikke 
slike planer. Tannhelsedirektøren har uttrykt et ønske og behov for å utarbeide 
kompetanseutviklingsplaner for sin sektor. Regionaldirektøren vurderer at det er lite 
hensiktsmessig med slike planer for denne sektoren. Innenfor Kultursektoren er det 
utarbeidet en strategisk plan, hvor kompetanseutvikling har vært en av hovedstrategiene. 
Kultursektoren har utarbeidet en kompetansekalender med ulike kompetansetiltak. 
Praksisen er ulik og behovene er forskjellig.  Revisor kan imidlertid konkludere med at alle 
sektordirektørene vurderes å være bevisste på sitt ansvar for kompetansestyring og at 
sektorene jobber kontinuerlig med dette arbeidet på ulike nivå.  
 
Til tross for ulik praksis i arbeidet med kompetanse i sektorene – vurderer revisor at alle 
sektorene har etablert en praksis for å sikre tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling i tråd med revisors definerte revisjonskriterier på sektornivå. Dette er 
kriterier, som er utarbeidet fra Linda Lai sin anerkjente teori om Strategisk 
kompetanseledelse og fylkeskommunens overordnede strategi på området. 
 



41/18 Behandling av forvaltningsrapport "Kompetansestyring" - 18/00081-15 Behandling av forvaltningsrapport "Kompetansestyring" : Sluttrapport - Kompetansestyring - VFK - 19.9.2018.pdf

Rapport - Forvaltningsrevisjon – Kompetansestyring i Vestfold fylkeskommune 

Utarbeidet av                                                                                                    Side 5 av 50 

 

 

 På seksjons-/virksomhetsnivå: 
 
Etter revisors gjennomgang av tre seksjoner i stabsavdelingen i fylkeskommunen og 
virksomhet Kompetansebyggeren innenfor Utdanningsektoren - og deres arbeid med 
kompetansestyring og –utvikling - kan revisor konkludere med at det vurderes at også disse 
har etablert en praksis for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kompetanseutvikling. 
Praksisen vurderes å være i tråd med revisors definerte revisjonskriterier på seksjons-/ 
virksomhetsnivå.  
 
Revisor kan også konkludere med at revisors hovedinntrykk er at de kontrollerte seksjonene, 
og virksomhet Kompetansebyggeren, er bevisste på sitt ansvar for kompetansestyring. 
Revisor vurderer at de jobber kontinuerlig med dette arbeidet på ulike måter, utfra hva som 
vurderes å være mest hensiktsmessig for seksjonen/virksomheten.  
 
Seksjonene er mindre i antall ansatte, og dette gir mer oversiktlighet i forhold til seksjonens 
kompetanse og behov for utvikling. Seksjonene leverer også svært ulike tjenester.  
  
Innenfor IKT-seksjonen skjer f.eks. utviklingen veldig raskt - og det utarbeides ikke 
plandokumenter, da det begrunnes med at dette ikke hensiktsmessig. IKT vurderer imidlertid 
kompetanseutviklingstiltak fortløpende og tiltak iverksettes. Økonomi- og HR-seksjonen 
utarbeider heller ikke formelle planer for kompetanseutvikling og vurderer at dette heller 
ikke hensiktsmessig for deres seksjoner. Kompetansebyggeren følger Utdanningssektorens 
system for virksomhetsbasert kompetanseutvikling, som er mer formelt og systematisk bygd 
opp.  
 

3. I hvilken grad evaluerer og rapporterer Vestfold fylkeskommune på 
sitt arbeid med kompetansestyring og –utvikling? 

 
Revisor vurderer at fylkeskommunen har overordnede retningslinjer for rapporteringer og 
evalueringer som gjelder hele fylkeskommunen.  Innenfor de overordnede retningslinjene 
gis sektordirektørene stor grad av frihet til å etablere effektive og hensiktsmessige rutiner 
for rapportering og evaluering for sin sektor.  
 
Fylkeskommunen legger opp til rapportering på sektorenes måloppnåelse, og ikke på 
kompetanse spesielt.  Revisor vurderer at kompetanse er et sentralt element i 
måloppnåelse, men at en slik rapporteringsstruktur ikke gir Vestfold fylkeskommune en 
overordnet oversikt over hvorvidt sektorene og seksjonene har tilstrekkelig kompetanse.  
 
Revisor mener det kan vært hensiktsmessig at Vestfold fylkeskommune etablerer en form 
for formell rapportering fra sektornivå til overordnet nivå, på fylkesrådmannens delegerte 
arbeid med kompetansestyring og –utvikling til sektordirektørene. Revisor mener at en slik 
rapportering til overordnet nivå, kan sikre enda bedre styring og kontroll av kompetanse-
arbeidet i organisasjonen.  
 
Revisor vurderer også at etablerte rapporteringer og evalueringer på ulike nivå i 
fylkeskommunen - både administrativt og politisk – er gode tiltak, som også er med på å  
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evaluere og sikre kompetansearbeidet som gjøres i fylkeskommunen.  

4. Hvordan arbeider Vestfold fylkeskommune med kompetanse i 
forbindelse med sammenslåingsprosessen med Telemark 
fylkeskommune? 

 
Revisors hovedinntrykk er at det er satt i gang flere prosesser som omhandler kompetanse i 
forbindelse med sammenslåingsprosessen med Telemark fylkeskommune. Dette gjelder 
tiltak på flere nivå i fylkeskommunen. Revisor vurderer at mye av dette arbeidet fortsatt er 
på planleggingsstadiet, i form av overordnede styringsdokumenter for den nye kommune.  
 
Revisor mener det er sentralt at arbeidet knyttet til karlegging av nåværende kompetanse og 
kartlegging av behov for fremtidig kompetanse i ny fylkeskommune, kommer så tidlig så 
mulig i prosessen. Dette for å sikre at fylkeskommune beholder ønsket kompetanse og gis 
mulighet for å bygge «riktig» kompetanse frem mot sammenslåing.    
 

 

  

Revisors anbefaling: 
 

 Vestfold fylkeskommune bør vurdere å etablere en rapportering fra 
sektornivå/virksomhetsnivå til overordnet nivå på sektorens delegerte ansvar for 
kompetansestyring og –utvikling, eksempelvis en årlig rapportering til HR- seksjonen 
som viser status for hver sektor.  

 
Revisor presiserer at anbefalingen ikke er et resultat av brudd på lov eller forskrift. 
Anbefalingen er et innspill til ytterligere styring og kontroll på kompetanseområdet.  
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1. INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn for prosjektet  
 
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, 
som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Prosjektet 
Kompetansestyring i Vestfold fylkeskommune, ble bestilt av kontrollutvalget i Vestfold 
fylkeskommune i møte den 31. mai 2018, sak 24/18.  
 

1.2 Avgrensning av prosjektet  
I tråd med kontrollutvalgets bestilling og vedtatt prosjektplan er revisors arbeid avgrenset til 

prosjektets fire problemstillinger.  

 

Kontroll av fylkeskommunens arbeid med kompetansestyring på seksjons- og virksomhets-

nivå, er avgrenset til stabsseksjonene IKT, HR og Økonomi, samt virksomhet 

Kompetansebyggeren innenfor utdanningssektoren. 

 

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

2.1 Formål  
 
Formålet med prosjektet har vært å undersøke Vestfold fylkeskommunes arbeid med 
kompetansestyring og -utvikling, samt arbeidet med kompetanse i forbindelse med 
sammenslåings-prosessen med Telemark fylkeskommune.  
 

2.2 Problemstillinger 
 
Det er utledet fire problemstillinger i prosjektet:  
 

1. Hvordan jobber Vestfold fylkeskommune med kompetansestyring og –utvikling? 
 

2. I hvilken grad sikrer Vestfold fylkeskommune tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling  
 

- på organisasjonsnivå? 
- på sektornivå? 
- på virksomhetsnivå?  

o i stabsavdelingen: IKT, økonomi og HR 
o i utdanningssektoren: Kompetansebyggeren (voksenopplæring) 
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3. I hvilken grad evaluerer og rapporterer Vestfold fylkeskommune på sitt arbeid med 
kompetansestyring og –utvikling? 
 

4. Hvordan arbeider Vestfold fylkeskommune med kompetanse i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen med Telemark fylkeskommune? 

 

3. REVISJONSKRITERIER 
 
Problemstilling 1 og 4 er beskrivende og det er ikke utarbeidet revisjonskriterier1 til disse.  

 

Revisjonskriteriene til problemstilling 2 og 3 er utledet fra følgende kilder: 

 

 Strategisk kompetanseledelse, Linda Lai, 3. utgave, utgitt 2013 

 Vestfold fylkeskommunes kriterier for kompetansestyring og kompetanseutvikling 
 

3.1 Kompetansestyring  
 

I denne revisjonen har vi lagt Linda Lai sin teoretiske fremstilling og metodiske rammeverk 
som utgangspunkt for «beste praksis» for kompetansestyring /-ledelse og vil fremkomme 
som «bør»-kriterier. Vi gjør oppmerksom på at «beste praksis» er ikke uttrykk for absolutte 
krav, men anbefalinger og eksemplifiseringer av hvordan en kan jobbe målrettet og 
systematisk med kompetanse.  
 
Innenfor hovedelementene i strategisk kompetansestyring vil relevante revisjonskriterier, 
fakta og Vestfold fylkeskommunes vurderinger bli presentert.  
 
Punktet nedenfor omfatter en kort fremstilling av hovedelementene innenfor Linda Lai sin 
kompetanseteori, hovedlinjer som igjen vil anvendes i en mer detaljert form i vurderings-
delen.  
 
Vestfold fylkeskommune har uttrykt at deres tilnærming til kompetansearbeidet baserer seg 
på relevant forskning av betydning for godt lederskap. De nevner blant Linda Lai, 2018, og 
hennes effekter av god bruk av kompetanse, om hva Vestfold fylkeskommune ønsker å 
oppnå i sin organisasjon.  
 
Vestfold fylkeskommune har også nedfelt noen kriterier for kompetansestyring og 
kompetanseutvikling, som også er lagt til grunn som revisjonskritererier i denne 
forvaltningsrevisjonen.  
 

                                                           
1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal 

undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene 

som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheter. 
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3.1.1 Kort om strategisk kompetansestyring/ -ledelse  
 
Kompetanse 
 
Linda Lai har definert kompetanse som et potensial som består av fire typer komponenter: 
 
«Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger, som gjør det 
mulig å utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav og mål.»2 
 
Denne definisjonen henviser til fire komponenter/faktorer som ligger hos den enkelte – og 
for å forvalte kompetanse på best mulig måte i en organisasjon, må man derfor ha fokus på 
individnivå. De fire komponentene er nært koplet sammen, og vil i praksis ofte gli over i 
hverandre. Når man skal utføre strategisk kompetanseledelse/styring, er det imidlertid helt 
avgjørende å kjenne til og kunne skille de ulike komponentene, slik at alle de fire vurderes 
både når man kal gjennomføre analyse av kompetansekrav og –behov, og ved planlegging og 
evaluering av tiltak (Lai, 2013). 
 
«Å være kompetent er å være i stand til å møte dagens og morgendagens oppgaver og 
krav.» (Linda Lai) 
 
Strategisk kompetanseledelse  
 
”Strategisk kompetanseledelse innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak 
for å sikre organisasjonen og den enkelte medarbeider har og bruker nødvendige 
kompetanse for å nå definerte mål”. 3 
 
I følge Lai bør ikke strategisk kompetanseledelse/ -styring betraktes som én aktivitet eller et 
tidsavgrenset prosjekt, men som en kontinuerlig prosess som starter med planlegging og 
måldefinering og fortsetter med prioriterte tiltak, som deretter evalueres og følges opp med 
vekt på å avdekke resultater ut fra definerte mål. Prosessen bør videre ikke avsluttes med 
evaluering. I følge Lai er et av formålene med evaluering å innhente verdifull informasjon og 
erfaring som kan benyttes ved planlegging og gjennomføring av nye tiltak med en ny 
tidshorisont.  
 
Det bør ikke være et ensidig fokus på kompetanseheving (f.eks. høyere utdanning etc.), eller 
tilfeldige kompetanseutviklingstiltak, men man må se på hva som vil være riktig kompetanse 
for organisasjonen fremover, og sette inn kompetanseutviklingstiltak som tar sikte på hva 
som vil være riktig kompetanse for organisasjonen fremover, og sette inn kompetanse-
utviklingstiltak, som tar sikte på å dekke gapet mellom fremtidig krav og behov, eventuelt 
avvikle kompetanse man ikke lenger vil ha behov for. Lai mener at hvis man skal kunne høste 
de gevinster kompetansesatsing kan gi, vil det være helt avgjørende at man arbeider 
langsiktig, målrettet og systematisk (Lai, 2013). 
 

                                                           
2 Lai, Linda, Strategisk kompetanseledelse, 3. utgave 2013 
3 Lai, Linda, Strategisk kompetanseledelse, 3. utgave 2013 
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Linda Lai - Modell for strategisk kompetanseledelse: 

 
Denne modellen beskriver gjennom tre nivåer hvordan virksomhetens 
kompetansearbeid kan være reelt strategisk og sammenknyttet med 
virksomhetsstrategier. 
 

5. Kompetanseplanlegging: 
- Virksomhetens mål og strategier  
- Kompetanseanalyse 
- Kompetansestrategi 
- Tiltaksplaner  

 
I denne fasen er det vesentlig at det utformes en helhetlig plan for kompetansearbeidet med 
utgangspunkt i organisasjonens mål og strategier: 

- Toppledelsen bør være involvert – en slik planlegging bør inngå i strategiarbeidet 
på toppnivå 

 
6. Implementering av tiltak: 

- Anskaffelse – innhenting av kompetanse fra eksterne kilder 
- Utvikling – tiltak for å oppnå læring 
- Mobilisering – tilrettelegging for bruk av kompetanse 
- Avvikling – selektiv avvikling av overflødig kompetanse 

 
7. Evaluering og oppfølging: 

- Resultater og effekter 
- Nytte og kostnader 
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3.2 Vestfold fylkeskommunes kriterier, forventninger og ønskede 
effekter for kompetansestyring og kompetanseutvikling 
 
Følgende er definert av Vestfold fylkeskommune: 
 
Kriterier, forventninger og ønskede effekter for kompetansestyring og 
kompetanseutvikling. 
 

Kriterier 
 

I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har Vestfold fylkeskommune oppsummert i 
tre kriterier hva som kjennetegner godt kompetansearbeid: 
 

 Alle ansatte skal ha den *nødvendig kompetansen til å utføre sine oppgaver.  

 Alle ansatte skal få mulighet til å få *relevant kompetanseheving 

 Alle ansatte skal få mulighet til å bruke sin kompetanse på en *relevant måte. 

 

*Hva som er «nødvendig» og hva som er «relevant» i disse sammenhenger defineres ut 
virksomhetens overordnede behov.  
 
Forventninger 
I vår organisasjonspolitikk er det nedfelt medarbeiderprinsipper og lederprinsipper som kan 
etterprøves. Flere av disse er direkte knyttet opp til kompetanse. Her følger et utdrag. 
 

Medarbeidere  Ledere 

 Å bidra aktivt til en kultur der vi deler 

informasjon, kunnskap og erfaringer 

 Å være kreativ, nyskapende og prøve ut 

nye metoder og ideer 

 Å være endringsvillig og 
tilpasningsdyktig 

 Å prioritere kompetanseutvikling 

 Å Bruke eget talent 

 Å være kvalitetsbevisst, kompetent og 

faglig engasjert.  

 Å legge vekt på kvalitet i 
tjenestetilbudet og utviklingsarbeidet 

 Å etablere samarbeidsarenaer og skape 
felles opplevelser 

 Å legge til rette for helhetsforståelse og 
nytenking  

 Å legge til rette for faglig og personlig 
utvikling 

 

 

Ønskede effekter  
Vestfold fylkeskommune sin tilnærming til kompetansearbeidet baserer seg på relevant 
forskning av betydning for utvikling av godt lederskap. Effekter av god bruk av kompetanse 
(Linda Lai, 2018) er hva VFK ønsker å oppnå i sin organisasjon.  

 Økt indre motivasjon, oppgavene i seg selv er spennende 

 Økt mestringstro, innsats og ytelse, og forsterket læring gjennom 

mestringserfaringer 
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 Bedre helse, lavere fravær, lavere personalkostander, bedre psykososialt 

arbeidsmijø 

 Mer kollegial hjelpeadferd og høyere fleksibilitet 

 Sterkere lojalitet, bedre omdømme og rekrutteringsmuligheter 

 Redusert uønsket avgang som gir tap av verdifull kompetanse  

 I sum økt verdiskapning og måloppnåelse (tjenestekvalitet)  

 
På bakgrunn av ovennevnte kilder, har vi utledet følgende revisjonskriterier til 
problemstilling 2 og 3:  
 

Problemstilling 2: 
På organisasjonsnivå: 

 VFK bør utarbeide en overordnet strategi/ plan for kompetansearbeidet med 
utgangspunkt i organisasjonens mål og strategier 

 Toppledelsen bør være involvert i dette arbeidet, som bør være en del av 
fylkeskommunens strategiarbeid 

 Strategisk kompetansestyring bør være en kontinuerlig prosess 

 
På sektornivå: 
Den enkelte sektor i VFK bør foreta en analyse av krav og behov for nødvendig 
kompetanse og relevant kompetanseheving og på bakgrunn av analysen utarbeide 
tiltaksplaner og iverksette tiltak 

 
På virksomhetsnivå: 
Den enkelte virksomhet/ seksjon i VFK bør foreta en analyse av krav og behov for 
nødvendig kompetanse og relevant kompetanseheving og på bakgrunn av analysen 
utarbeide tiltaksplaner og iverksette tiltak 
 
På individnivå: 
      I VFK skal: 

 Alle ansatte ha den nødvendige kompetansen for å utføre sine oppgaver 

 Alle ansatte få mulighet til å få relevant kompetanseheving 

 Alle ansatte få mulighet til å bruke sin kompetanse på en relevant måte 
 

Problemstilling 3: 

 Kompetansetiltakene bør følges opp med evalueringer og oppfølging  

 

4. METODE OG KVALITET 

4.1 Praktisk gjennomføring 
Revisjonen er gjennomført i perioden juni - september 2018. Tidsrammen for prosjektet 
utgjør ca. 400 timer.  
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Vestfold kommunerevisjon har:  

 sendt oppstartsbrev til fylkeskommunen 

 gjennomført oppstartsmøte med fylkesrådmann, stabsdirektør og HR-sjef 

 gjennomført intervju med HR-seksjonen, Økonomiseksjonen, IKT-seksjonen og 
Kompetansebyggeren 

 sendt spørsmål til sektordirektørene som er besvart på epost 

 innhentet relevant dokumentasjon og gjennomført dokumentanalyser 

 gjennomført avslutningsmøte med fylkesrådmann og HR-rådgiver 
 
Vestfold kommunerevisjon vil takke alle i Vestfold fylkeskommune som har bidratt 
konstruktivt med informasjon til rapporten. 
 

4.2 Metodevalg 
Metodene, som er benyttet i forvaltningsrevisjonen, omfatter intervju, innhentet 
informasjon fra sektordirektører på epost, dokumentanalyser. 
 

4.3 Kvalitetssikring  
Opplysninger fra intervjuene, som ligger til grunn for konklusjoner og andre vurderinger gjort 
i denne revisjonsrapporten, er verifisert ved at intervjuobjektene har fått kommentere 
møtereferater og intervju, i tillegg til at revisjonen har sendt foreløpig rapport til høring.   
Fylkeskommunen er med dette gitt anledning til å korrigere faktafeil og avklare 
misforståelser.  
 
Kvalitetssikringen i prosjektet er også ivaretatt gjennom diskusjoner i revisjonsteamet om 
metode, veivalg, vurderinger og betydningen av enkelte funn. Kvalitetssikring av 
revisjonsrapporten er utført av oppdragsansvarlig revisor.  
 

4.4 Pålitelighet og gyldighet  
Metodebruk skal sikre validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Vurderinger av 
dataenes validitet skal sikre at kontrollens datagrunnlag samlet bidrar til å besvare 
problemstillingene. Vurderinger om reliabilitet fokuserer på om de dataene som er 
innsamlet er påvirket av den måten innsamlingen gjennomføres på. Revisor vurderer at 
grunnlaget for rapportens konklusjoner, er basert på data med høy grad av validitet og 
reliabilitet. Datagrunnlaget skal kunne etterprøves, og revisor har utarbeidet en egen perm 
for prosjektet hvor dokumentasjonen er samlet.  
 

4.5 Høring  
Rapporten er oversendt fylkesrådmannen til høring og fylkesrådmannens uttalelse, mottatt 
på e-post 19.09.2018, er tatt inn under pkt. 10 i rapporten. 
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5. VESTFOLD FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED 
KOMPETANSESTYRING OG -UTVIKLING 

Problemstilling 1 -  

Hvordan jobber Vestfold fylkeskommune med kompetansestyring 
og –utvikling? 

 

5.1 Kompetansestyring og – utvikling på organisasjonsnivå 
 
Vestfold fylkeskommune er en viktig aktør i Vestfoldsamfunnet, både som regional 
utviklingsaktør, tjenesteyter og som arbeidsgiver for over 2200 ansatte. Samfunnsoppdraget 
er bredt og med visjonen «Sammen om Vestfolds framtid» - er medarbeiderne det viktigste 
virkemiddelet for å utføre oppdraget. Ledere, sammen med hovedtillitsvalgte i 
fylkeskommunen, har definert utviklingstrender som har betydning for krav til kompetanse 
til medarbeidere fremover. Videre er fylkeskommunen avhengig av medarbeidere, som er 
motivert for og kontinuerlig tar ansvar for egen kompetanse og profesjonsutvikling, samt har 
evne og vilje til nyskapning og endring, for å kunne løse samfunnsoppdraget fremover.  
 
Følgende utviklingstrender er definert av ledere i Vestfold fylkeskommune, av 
medarbeiderne via de hovedtillitsvalgte, og hentet fra forskningsmiljøer og ligger til grunn 
for fylkeskommunens overordnede planer for kompetanse:   

- Digitalisering     
- Nye kommunikasjonsformer    
- Økt globalisering    
- Demografisk utvikling    
- Det grønne skiftet    
- Behov for livslang læring     
- Fylkeskommunen i rollen som samfunnsutvikler    
- Kommune- og regionreform, endringer i statlig forvaltning    

  

5.1.1 Overordnede dokumenter 
 
Overordnet har fylkeskommune fire dokumenter som gir retning for kompetansestyring av 
sine medarbeidere: 
 

 Organisasjonspolitikk 2020 (arbeidsgiverpolitikken) 

 Strategisk plan for medarbeiderutvikling 

 Strategisk plan for lederutvikling 

 Digital strategi med tilhørende handlingsplan (økt digital kompetanse hos leder  

og medarbeidere)  
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Organisasjonspolitikk 2020 (arbeidsgiverpolitikken) 
Dokumentet viser fylkeskommunens felles visjon, verdier, mål, medarbeider- og 
ledelsesprinsipper, samt fylkeskommunens etikk og samfunnsansvar. 
 
Strategisk plan for medarbeiderutvikling 2018 – 2020  
Strategisk plan for medarbeiderutvikling omfatter alle fylkeskommunens medarbeidere 
uansett ansvar, rolle og oppgaver. I dette perspektivet er alle medarbeidere og noen 
medarbeidere har et lederansvar.  
 
Planens hovedmålsettinger er:  

 Medarbeiderne har god kjennskap til samfunnsoppdraget. 

 Medarbeiderne opplever fellesskap og identifiserer seg med Vestfold 

fylkeskommune.  

 Medarbeiderne bidrar i utviklingen av fylkeskommunens tjenester og oppgaver.  

 Medarbeiderne utvikler god vurderingsevne og ferdigheter i å utøve aktiv, tydelig 

og profesjonell yrkesutøvelse.  

 Medarbeiderne bruker hverandres kompetanse og bygger organisasjonskultur.  

 Medarbeiderne reflekterer over eget ståsted for å bevisstgjøres på egne mål og 

utviklingsområder.  

Planen omfatter alle faser i en arbeidskarriere: rekruttering, nyansatte, oppfølging i 
hverdagen, kompetanse- og profesjonsutvikling, endringer, livsfasetilpasninger og avslutning 
av arbeidsforhold. 
 
Det er ifølge planen et lederansvar å legge forholdene til rette for faglig og personlig 
utvikling, individuelt og kollektivt. Dette er viktig både for å tiltrekke seg nye medarbeidere, 
utvikle eksisterende medarbeidere og beholde viktig kompetanse. Lederne har blant annet 
et ansvar for å gjennomføre to forberedte utviklingssamtaler med sine medarbeidere per år; 
en mer omfattende – og en kortere oppfølgingssamtale. Dette i tillegg til oppfølging i 
arbeidshverdagen.  
 
Strategisk plan for lederutvikling  
Fylkesrådmannen har siden 2011 hatt systematiske ledersamlinger med alle ledere i 
fylkeskommunen. Fra 2013 ble lederutvikling på alle nivå samlet i «Strategisk plan 2013 – 
2016». Planen er rullert for perioden 2017 – 2020.  
 
Den strategiske planen for lederutvikling er utarbeidet i samarbeid med ledere og 
hovedtillitsvalgte med et klart felles mål:  
 

 Vi vil samle fylkeskommunens ledere for å sikre felles kompetanseutvikling, legge til 
rette for utvikling i fellesskap og identitet til Vestfold fylkeskommune og bruke felles 
lederutvikling som virkemiddel for resultatoppnåelse.  

 
Lederutvikling planlegges innenfor følgende hovedmålsettinger: 
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Sektorovergripende lederutvikling – fylkesrådmannens ansvar: 
1) Lederne opplever fellesskap og identitet med Vestfold fylkeskommune.  

2) Lederne bruker hverandres kompetanse og bygger organisasjonskultur.  
 

3) Lederne deltar i utvikling av organisasjonens strategiske beslutninger gjennom gode 
medvirkningsprosesser.   

4) Lederne utvikler sin bevissthet og praksis for god personalledelse. 

5) Lederne utvikler sin kompetanse for endringsledelse. 

6) Lederne er oppdatert på relevant forskning av betydning for utvikling av godt 
lederskap.  

Lederutvikling – sektordirektør og virksomhetsleders ansvar:  
7) Lederne utvikler god vurderingsevne og ferdigheter i å utøve aktiv, tydelig og 

profesjonell ledelse i møte med konflikter og personalsaker. 

8) Lederne utvikler handlingskompetanse og får trening i å mestre ulike metoder og 
verktøy for ledelse.  

9) Lederne reflekterer over eget ståsted som leder for å bevisstgjøres på personlige mål 
og utviklingsområder.  

10) Lederne utvikler mer fag- og sektorspesifikk lederkompetanse gjennom deltakelse på 
lederutviklingstiltak i regi av den enkelte sektor/virksomhet. 

Lederutviklingen skal bygge opp under samfunnsoppdraget og visjonen og verdier som 
fremkommer av «Organisasjonspolitikken 2020», nevnt over.  
 
Fylkesrådmannens introduksjonsprogram for nye ledere tar for seg fire hovedområder: 

- Eierskap til Vestfold fylkeskommune som organisasjon  

- Forventninger til ledere  

- Samarbeid og medvirkning 

- HMS 

- Medarbeiderutvikling 

Sektordirektører følge opp nye ledere 
 
Digital strategi med tilhørende handlingsplan (økt digital kompetanse hos leder og 
medarbeidere)  
Denne planen har som formål å sette Vestfold fylkeskommune i stand til å oppfylle 
samfunnsoppdraget gjennom å ruste organisasjonen for fremtiden, blant annet ved å 
utnytte mulighetene som ligger i digitale løsninger og tjenester på en nyskapende måte.  
 

5.1.2 HR-nettverk  
Vestfold fylkeskommune har etablert HR nettverk bestående av ledere fra alle virksomheter. 
Målet for samlingene er at de, gjennom kunnskapsdeling og samhandling, skal sikre felles 
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praksis og rutiner på tvers. Samtidig skal de øke fokuset på strategisk HR og bedre utnyttelse 
av HR-ressursene i Vestfold fylkeskommune. 
 
 

5.1.3 Delegering av ansvar for kompetansestyring og -utvikling 
Kompetansestyring og – utvikling er delegert ut i linjen til sektordirektørene og virksomhets-
ledere.  
 

Under problemstilling 2 har vi nærmere beskrevet hvordan sektorene og utvalgte seksjoner/ 
virksomhet jobber med kompetansestyring og -utvikling.  
 
 

5.2 Revisors konklusjon problemstilling 1 

Hvordan jobber Vestfold fylkeskommune med kompetansestyring 
og –utvikling? 
 
Vestfold fylkeskommune kan, på et overordnet nivå, vise til fire overordnede 
styringsdokumenter som gir retning for kompetansestyring av sine medarbeidere; 
  

 Organisasjonspolitikk 2020 (arbeidsgiverpolitikken) 

 Strategisk plan for medarbeiderutvikling 2018 - 2020 

 Strategisk plan for lederutvikling 2017-2020 

 Digital strategi med tilhørende handlingsplan (økt digital kompetanse hos leder 

og medarbeidere)  

Disse strategiske dokumentene inneholder blant annet felles visjon, verdier og målsettinger, 
medarbeider- og lederprinsipper innenfor de fire områdene som dokumentene omhandler. 
Det er ikke et dokument som omhandler kompetansestyring, men summen av de 
målsetninger som fylkeskommunen har som gir rammene for kompetansestyring.  
 
Vestfold fylkeskommune har valgt en modell for kompetansestyring, hvor ansvar for 
kompetansestyring og –utvikling er delegert ut i linjen til sektordirektørene og 
virksomhetslederne. Det delegerte ansvar gir stor handlingsfrihet til den enkelte sektor. Det 
er et helt bevisst valg å gi denne handlingsfriheten til sektorene, da fylkeskommunen mener 
at sektoren selv er nærmest til å vurdere kompetansebehov og utvikling. Mer om sektorenes 
og virksomhetenes arbeid med kompetansestyring fremgår av problemstilling 2. 
 
Revisor vurderer at det, gjennom sektordirektørenes delegerte mandat for 
kompetansestyring og –utvikling, vil være opp til den enkelte sektordirektør å tilrettelegge 
for dette arbeidet på den mest hensiktsmessige måten for egen sektor. Revisor vurderer at 
det vil variere hvor systematisk og formelt det er hensiktsmessig at dette arbeidet gjøres, 
utfra sektorens ansvarsomfang og størrelse.  
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6 PROBLEMSTILLING 2 
 

Problemstilling 2 -  

I hvilken grad sikrer Vestfold fylkeskommune tilstrekkelig 
kompetanse og kompetanseutvikling 

 

- på organisasjonsnivå? 
- på sektornivå? 
- på virksomhetsnivå?  

o i stabsavdelingen: IKT, økonomi og HR 
o i utdanningssektoren: Kompetansebyggeren (voksenopplæring) 

6.1 Revisjonskriterier 
 
Revisjonskriteriene til problemstilling 2 er utledet fra Linda Lai sin teori og modell for 
strategisk kompetanseledelse og fylkeskommunens kriterier for kompetansestyring og 
kompetanseutvikling. Kriteriene er angitt under hver punkt nedenfor, og er nærmere omtalt 
under pkt. 3.1 foran.  
 
Følgende revisjonskriterier er utledet for problemstillingen: 

På organisasjonsnivå: 

 VFK bør utarbeide en overordnet strategi/ plan for kompetansearbeidet med 
utgangspunkt i organisasjonens mål og strategier 

 Toppledelsen bør være involvert i dette arbeidet, som bør være en del av 
fylkeskommunens strategiarbeid 

 Strategisk kompetansestyring bør være en kontinuerlig prosess 

 
På sektornivå: 
Den enkelte sektor i VFK bør foreta en analyse av krav og behov for nødvendig 
kompetanse og relevant kompetanseheving og på bakgrunn av analysen utarbeide 
tiltaksplaner og iverksette tiltak 

 
På virksomhetsnivå: 
Den enkelte virksomhet/ seksjon i VFK bør foreta en analyse av krav og behov for 
nødvendig kompetanse og relevant kompetanseheving og på bakgrunn av analysen 
utarbeide tiltaksplaner og iverksette tiltak 
 
På individnivå: 
      I VFK skal: 

 Alle ansatte ha den nødvendige kompetansen for å utføre sine oppgaver 

 Alle ansatte få mulighet til å få relevant kompetanseheving 

 Alle ansatte få mulighet til å bruke sin kompetanse på en relevant måte 
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6.2 Sikring av kompetanse og kompetanseutvikling på 
organisasjonsnivå 
 

6.2.1 På organisasjonsnivå: 
o VFK bør utarbeide en overordnet strategi/ plan for kompetansearbeidet med 

utgangspunkt i organisasjonens mål og strategier 
o Toppledelsen bør være involvert i dette arbeidet, som bør være en del av 

fylkeskommunens strategiarbeid 
o Strategisk kompetansestyring bør være en kontinuerlig prosess 

 
Vestfold fylkeskommune har fire overordnede strategiske dokumenter som gir retning for 
kompetansestyring i organisasjonen. Videre er sikring av tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling delegert ut i linjen til sektordirektørene og virksomhetslederne.  
 
På et overordnet nivå i fylkeskommunen sikres kompetanse og kompetanseutvikling 
gjennom: 

 
1. Lederoppdrag/linjerapportering 

Vestfold fylkeskommunes samfunnsoppdrag styres gjennom lov- og avtaleverk, nasjonale 
planer, budsjett og økonomiplan, sektorplaner og felles planer for hele Vestfold-samfunnet.  
 
Det utarbeides årlig lederoppdrag fra rådmann til direktører og videre til 
virksomhetsledere/seksjonssjefer. Mellomlederne delegerer videre til den enkelte 
medarbeider gjennom utviklingssamtaler. Rådmannens målsetninger gjennom lederoppdrag 
gir grunnlaget for systematisk medarbeiderutvikling og personalledelse sett opp mot 
fylkeskommunens overordnede mål og leveranser. Det gir også grunnlag for en tett 
oppfølging av kompetansestyring og kompetanseutvikling på alle nivå.   
 

 
Figur 1 – Resultatmål og lederoppdraget / grunnlag for systematisk medarbeiderutvikling og personalledelse  
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2. Fylkesrådmannens lederutviklingsprogram  
Lederutvikling på alle nivå er samlet i «Strategisk plan for lederutvikling» og 
«Fylkesrådmannen lederutviklingsprogram», nevnt foran. Fylkeskommunen ønsker en 
langsiktig, konsernovergripende strategisk plan for lederutvikling, å bidra til koordinering og 
forutsigbarhet i framtidige kompetansetiltak for ledere. I lederprogrammet defineres 
fylkesrådmannens ansvarsområder for å få til sektorovergripende kompetanseutvikling hos 
ledere. Det defineres også hvilket ansvar for lederutvikling som ligger på sektor- og 
virksomhetsnivå.   
 
For ledere vil en bevisst og systematisk bruk av kompetansen hos medarbeiderne utgjøre en 
viktig ressurs for å løse samfunnsoppdraget og det er derfor et sterkt fokus på dette i 
lederutviklingsprogrammet.   
 
Ledere har ansvar for å definere hvilke kompetansekrav deres virksomhet står ovenfor. Gitt 
fylkeskommunens brede samfunnsoppdrag, vil det være viktig at hver sektor og virksomhet 
har ledelse og medarbeidere, som er bevisste på hva som kreves av kompetanse i dag og i 
fremtiden, for å levere på sine oppdrag og gi god kvalitet til innbyggerne.   
 
Ledere må kjenne sine medarbeideres kompetanse og utnytte denne hensiktsmessig. 
Kompetansebehov kan løses ved ulike måter. Eksempler er:   

 Anskaffelsesbehov gjennom rekruttering / samarbeid med andre organisasjoner 
eller eksterne leverandører.   

 Læringsbehov/utviklingsbehov: Hva kan og bør utvikles? Se på ulike 
læringstiltak.   

 Mobiliseringsbehov: Hvordan tilrettelegge for en god og riktig bruk av 
kompetanse.   

 Avviklingsbehov: Kan innebære en selektiv avvikling av overflødig kompetanse.   
 
Det er viktig for utvikling og mobilisering at ledere legger til rette for å bruke arbeidsplassen 
som en arena der vurdering av praksis, kunnskapsdeling og trening på nye ferdigheter i 
jobbutførelsen foregår.  
 
Fylkeskommunens kriterier for god kompetanse 
  

I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har Vestfold fylkeskommune oppsummert 
hva som kjennetegner godt kompetansearbeid basert på hvordan Vestfold fylkeskommune 
arbeider med kompetansestyring og – utvikling.  
 

- Alle ansatte skal ha den nødvendig kompetansen til å utføre sine oppgaver.   
- Alle ansatte skal få mulighet til å få relevant kompetanseheving  
- Alle ansatte skal få mulighet til å bruke sin kompetanse på en relevant måte.  

  
Hva som er å anse som «nødvendig» og «relevant» defineres ut fra virksomhetens 
overordnede behov. Det er en forventing om at sektorene selv er nærmest å vurdere dette, 
og at det med bakgrunn i dette er valgt å delegere hovedansvar for kompetansestyring til 
sektorene.  
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Fylkeskommunen følger ikke opp dette på et overordnet nivå gjennom rapportering fra 
sektorene. Målingen på hvorvidt sektorene klarer å oppfylle et godt kompetansearbeid skjer 
gjennom hvordan sektorene leverer på samfunnsoppdraget.  
 

Revisors vurdering  
Revisor vurderer at Vestfold fylkeskommune har utarbeidet en overordnet strategi for 
kompetansearbeidet, gjennom de fire overordnede strategiske dokumentene som gir 
retning for kompetansestyring i organisasjonen. De strategiske dokumentene er forankret i 
fylkeskommunens overordnede mål og strategier.  
 
Revisor vurderer at toppledelsen i Vestfold fylkeskommune er involvert i dette 
strategiarbeidet. Arbeidet med strategisk kompetansestyring er en kontinuerlig prosess i 
fylkeskommunen, gjennom blant annet rullering av strategiske planer.  
 
Revisor vurderer at fylkeskommunen har gitt et klart mandat til sektorene, og hovedansvaret 
for sikring av kompetanse delegert ut i linjen gjennom lederoppdrag fra fylkesrådmannen til 
sektordirektører og videre til virksomhetsledere/ seksjonssjefer.  
 
Revisor konkluderer med at fylkeskommunes overordnede strategi for kompetansearbeidet 
gir føringer for kompetansestyring, og er med på sikre tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling i organisasjonen, både på sektor- og virksomhetsnivå.  
 

6.3 Sikring av kompetanse og kompetanseutvikling på sektornivå 
 
 

6.3.1 På sektornivå: 
o Den enkelte sektor i VFK bør foreta en analyse av krav og behov for nødvendig 

kompetanse og relevant kompetanseheving og på bakgrunn av analysen utarbeide 
tiltaksplaner og iverksette tiltak 

 
o I VFK skal: 

- Alle ansatte ha den nødvendige kompetansen for å utføre sine oppgaver 
- Alle ansatte få mulighet til å få relevant kompetanseheving 
- Alle ansatte få mulighet til å bruke sin kompetanse på en relevant måte 

 

6.3.2 Tannhelsesektoren 
 
Tannhelsesektoren består av tannhelsestaben og 11 tannklinikker. Sektoren jobber ut fra at 
hver medarbeider skal være faglig oppdatert ihht. gjeldende normer for tannbehandling. 
Behovet for oppdatering varierer fra medarbeider til medarbeider, eksempelvis med når 
man var ferdig utdannet, hvor erfaren man er, endringer i behandlingsnormer, - behov eller i 
hvilke pasientgrupper den offentlige tannhelsetjenesten har ansvar for å følge opp og 
behandle. 
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Hvordan arbeider sektoren med kompetansestyring? 
Tannhelsesektoren jobber med kompetansestyring på to nivå: på etatsnivå og på individnivå.  
På etatsnivå har de utnevnt et kursutvalg som planlegger og gjennomfører to fagsamlinger 
per år for alle ansatte. Faglig innhold på disse samlingene planlegges på grunnlag av innspill 
fra ledelsen og innspill fra hver enkelt ansatt, enten gjennom løpende innspill til medlemmer 
av kursutvalget eller gjennom de skriftlige evalueringene som gjennomføres i etterkant av 
hver samling. 
 
På individnivå følges den enkelte medarbeider opp av nærmeste leder i 
medarbeiderutviklings-samtalene gjennom året. Der kartlegges både behov for og ønske om 
faglig videreutvikling. Den enkelte leder har ansvar for at de ansatte på klinikken samlet sett 
innehar den kompetansen som pasientgruppen ved klinikken krever. I tillegg har ledelsen/ 
direktør i enkelte sammenhenger finansiert videreutdanninger/ kurs på spesifikke 
fagområder som det er behov for.  
 
Analyse av kompetansebehov 
Tannhelsesektorens system for analyse av krav og behov for nødvendig kompetanse og 
relevant kompetanseheving, tar utgangspunkt i at ledelsen til enhver tid følger med på hva 
som er nødvendig kompetanse sett opp mot pasientgruppers behov og nasjonale føringer.  
Ifølge tannhelsedirektøren er sektoren tjent med å jobbe mer systematisk med dette 
fremover, og ønsker å jobbe med å utvikle en tannhelseplan, hvor kompetanse vil være et av 
hovedtemaene. 
 
Sektordirektør mener det er samsvar med krav, behov og dagens situasjon for kompetanse 
for de grunnleggende behandleroppgavene. Utfordringene ligger i videre utvikling av 
tjenesten, samt i eventuelle nye oppgaver.  
 
Tannhelsesektoren sikrer nødvendig kompetanse til å utføre oppgaver og relevant 
kompetanseutvikling på individnivå gjennom oppfølging av nyansatte, 
medarbeiderutviklingssamtaler og oppfølging ved behov, deling av kompetanse, eksterne 
kurs og videreutdanning. Videre ligger det, ifølge direktøren, godt til rette for å bruke 
kompetanse sin på en relevant måte i sektoren, da ansatte møter pasientbehandling i full 
bredde.   
 
Revisors vurdering 
Revisor vurderer at Tannhelsesektorens praksis for å sikre tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling er i tråd med revisors definerte revisjonskriterier på sektornivå. 
 
Revisor vurderer også at Tannhelsesektoren har etablert ulike tiltak for å sikre at ansatte, på 
individnivå, har nødvendig kompetanse til å utføre oppgaver og mulighet for relevant 
kompetanseutvikling, samt mulighet for å bruke kompetanse sin på en relevant måte i 
sektoren, slik fylkeskommunen overordnet har definert at skal tilrettelegges for alle ansatte. 
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6.3.3 Regionalsektoren 
 

Regionalsektoren består av stabsavdeling og tre seksjoner med til dels svært ulike 
arbeidsfelt: Planlegging, Næring og Miljø, og Samferdsel. Hver av seksjonene styres av 
politiske bestillinger, både på overordnet nivå (regionale planer), med basis i løpende 
forvaltning (økonomi- og virksomhetsstyring, saksbehandling, produksjon av politiske saker), 
og via enkeltvedtak.  
 
Hvordan arbeider sektoren med kompetansestyring? 
Sektoren skiller mellom det som defineres som a) basiskompetanse og b) praktisk/sosial 
kompetanse: 
 

a) Basiskompetanse:  
Det er nødvendig med en bred kompetansemessig sammensetning, knyttet til 
grunnutdanning og erfaring, både i sektoren som helhet, og innen hver seksjon. 
Regionalsektoren består derfor i dag av medarbeidere som dekker et bredt 
utdanningsspekter, herunder samfunnsvitere (geografer, sosiologer), økonomer, arkitekter 
(landskap og sivil-), ingeniører samt en jurist. Sektoren rekrutterer både fra privat og annen 
offentlig virksomhet. Ved hver ny rekruttering gjøres analyse av kompetansebehovet, 
inkludert ønsket basisutdanning.  
 

b) Praktisk/sosial kompetanse:  
Sektoren har i tillegg til basiskompetansen definert krav til praktisk/sosial kompetanse. Det 
legges vekt på at medarbeidere skal kunne tilegne seg ny kunnskap, og blant annet ha 
følgende ferdigheter:  

- Kunne strukturere tekst og fremstille saksforhold skriftlig og muntlig 
- Kunne etablere og lede prosjekter med andre/til dels mange involverte, eller delta 

konstruktivt i prosjektsamarbeid 
- Forstå egen rolle som administrasjon/rådmann i samhandlingen med politikere og 

politiske beslutningsorganer 
- Kunne representere fylkeskommunen i eksterne samarbeid, og på eksterne arenaer 

 
For å sikre at både de faglige og praktisk/sosiale ferdighetene holder tilstrekkelig standard 
gjennomføres kompetansehevingstiltak på tre nivåer: 

- Felles for hele avdelingen: prosesskompetanse, norsk språk og prosjektledelse 
- Felles innenfor hver seksjon: veifaglig, mht innovasjon og næringsutvikling, 

planlegging, byutvikling m.v.  
- Individuelle tilbud for å videreutvikle eller supplere kompetansen hos den enkelte 

medarbeider.  
 
Analyse av kompetansebehov 
Sektordirektør mener at sektorenes overordnede behov for nødvendig kompetanse og 
relevant kompetanseheving er klart definert. Kompetansebehov drøftes på alle de tre 
ovennevnte nivåer, og tiltak iverksettes på det nivået det er tjenlig. Sektoren har valgt å ikke 
utarbeide skriftlige årlige/flerårlige kompetanseplaner, da det har vist seg å fungere for 
statisk. Det legges opp til en kontinuerlig vurderingsprosess, og at tiltak iverksettes løpende.  
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Sektordirektør mener at det i hovedsak er samsvar mellom sektorens krav til kompetanse og 
den kompetanse sektoren besitter i dag. Sektoren har tidligere hatt utfordringer med å 
dekke særskilt kompetanse, innen f.eks. prosjektøkonomi og GSI, men opplyser at dette er 
løst og at kompetansen er tilstrekkelig innenfor alle fagområder.  
 

Den viktigste kompetansetilførselen i Regionalsektoren kommer via gjennomføring av stadig 
nye utviklingsprosjekter, tilgang på andres supplerende kompetanse, og utførelse av egen 
jobb. I tillegg er nyrekruttering en vesentlig faktor. Det viktigste hinderet for særskilt 
opplæring/kurs og tilførsel av ny kompetanse adskilt fra daglige oppgaver, er tid.  

 
Revisors vurdering 
Revisor vurderer at Regionalsektorens praksis for å sikre tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling er i tråd med revisors definerte revisjonskriterier på sektornivå. 
 

6.3.4 Utdanningssektoren 
 
Utdanningssektoren består av Skoleseksjonen, Inntak- og fagopplæring, Eksamenskontor, 
Utdanningsstaben, 11 videregående skoler, SMI-skolen, Fagskolen i Vestfold, Oppfølgings- og 
PP-tjenesten, Skiringssal folkehøyskole og Karrieresenteret i Vestfold.  
 
Hvordan jobber sektoren med kompetansestyring? 
Ifølge sektordirektør har Utdanningssektorens arbeid med kompetansestyring og –utvikling 
flere utgangspunkt: 

 Krav i lov og forskrift 

 Internasjonale, nasjonale og egne analyser av kompetansebehov i videregående 
opplæring nå og i framtiden 

 Kartlegging av eksisterende kompetanse i sektoren 

 Ønsker om kompetanseutvikling fra medarbeiderne 
 
Fylkeskommunen, som skoleeier, har ifølge § 10-8 i opplæringsloven ansvar for å ha riktig og 
nødvendig kompetanse i skolene, og skal ha et system for kompetanseutvikling for å fornye 
og utvide den faglige og pedagogiske kunnskapen og holde seg orientert om og være på 
høyde med utviklingen i skolen og samfunnet. Forskrift til opplæringsloven stiller krav til 
kompetanse ved tilsetting av undervisningspersonell i skolen. 
 
Analyser av kompetansebehov var et vesentlig grunnlag for «Strategiplan for videregående 
opplæring i Vestfold 2017 – 2022», som er et felles, forpliktende grunnlag for utvikling av 
videregående opplæring i Vestfold. Strategiplan bygger på den forståelsen av kompetanse 
som ble presentert i NOU 2015:8, og som vil være grunnlaget for Fagfornyelsen i 
videregående opplæring. 
 
Strategiplanen angir tre hovedmålsettinger for videregående opplæring i Vestfold: Forbedre 
læringsresultatene for alle, øke andelen som fullfører og består videregående opplæring, og 
øke opplevelsen av livsmestring.  Planen har fem prioriterte strategiområder, områder som 
det er særlig viktig å forbedre og utvikle for å nå våre målsettinger: 
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1. Profesjonsutvikling 
2. Livsmestring 
3. Matematikk 
4. Digital kompetanse 
5. Det 4-årige løpet 

 
Det er utarbeidet og vedtatt en handlingsplan for oppfølging av strategiplanen, som 
inneholder konkrete kompetanse-utviklingstiltak på strategiområdene. 
 
Utdanningssektoren har videre samlet sine ambisjoner og strategier på 
kompetanseutviklingsområdet i dokumentet «Kompetansestrategi for videregående 
opplæring 2018 – 2020», som ble vedtatt 6.6.18. Kompetansestrategien presiserer på hvilke 
områder det er særlig viktig å utvikle de ansattes kompetanse, gir oversikt over de nasjonale 
etter- og videreutdanningsordninger vi benytter og de viktigste kompetanseutviklingstiltak 
fylkeskommunen har ansvar for. 
 
Det er også etablert et system for virksomhetsbasert kompetanseutvikling i 
utdanningssektoren. Virksomhetene analyserer sine kompetansebehov, og i 
utviklingssamtaler mellom leder og medarbeider presenterer medarbeider sine ønsker om 
kompetanseutvikling som avstemmes mot virksomhetens behov. Det utarbeides årlige 
kompetanseutviklingsplaner for virksomhetene, og gjennomføring av planene og utbyttet av 
tiltakene evalueres før ny plan utarbeides. Også mange av de felles 
kompetanseutviklingstiltakene gjennomføres i virksomhetene, da forskning viser at 
praksisnær kompetanseutvikling gir størst effekt.  
 
Som et forarbeid til innføring av det det nye skoleadministrative systemet Visma InSchool 
har virksomhetene startet arbeid med kompetanseregistering av undervisningskompetanse 
hos alt undervisningspersonell. Kompetanseregistrering i Visma InSchool skaffer 
virksomhetene en oversikt over den enkeltes undervisningskompetanse på fagkodenivå, slik 
at dette i sin tur kan benyttes til kompetansestyring i fag- og timefordeling og 
timeplanlegging. 
 
Analyse av kompetansebehov 
Utdanningssektorens overordnede behov for nødvendig kompetanse og relevant 
kompetansehevning er klart definert, og fremgår av dokumentet «Kompetansestrategi for 
videregående opplæring 2018 – 2020». Dette følges opp av tiltaksplaner både sentralt og på 
virksomhetsnivå. 
 

I følge sektordirektøren, er det ikke samsvar mellom sektorens behov for kompetanse og 
den kompetansen sektoren besitter på alle områder. Områder med betydelige behov er 
digital kompetanse, relasjonskompetanse, matematikkdidaktikk, kompetanse til å lede 
utviklingsarbeid og å utvikle lærende profesjonsfellesskap. Det er en generell utfordring for 
utdanningssektoren å vite hvilke typer kompetanse man må gi ungdom i dag for å kvalifisere 
dem til et samfunn og et arbeidsliv som vil være svært annerledes enn det man kjenner i 
dag. Nettskolen Vestfold har som en av sine oppgaver å prøve ut ny teknologi i opplæringen. 
 

Sikring av nødvendig kompetanse på individnivå skjer blant annet gjennom: 
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- videreutdanning for lærere og rektorutdanning (etter Kunnskapsdepartementets 
strategi for kompetanseutvikling i utdanningssektoren) 

- sentrale ordninger som lærerspesialistutdanning, yrkesfaglærerløftet 
(kompetanseheving for yrkesfaglærere) 

- stipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning og stipend for minoritetsspråklige 
lærere. 

- fylkeskommunale kompetansehevingstiltak på sentralt og virksomhetsnivå. 
 
Alle ansatte har minst en årlig samtale om kompetanseutvikling med sin leder, der det 
avtales hvilke tiltak som gjennomføres. Ansatte kan søke om videreutdanning, og deltar i 
felles og virksomhetsbasert kompetanseutvikling.  
 
Det er planlagt en felles kartlegging av den enkelte ansatts digitale kompetanse. Dette er et 
arbeid som er igangsatt, og flere virksomheter har allerede gjennomført kartleggingen. 
Resultatet av kartleggingen skal etterfølges av et kompetanseutviklingsprogram som er 
skreddersydd til den enkeltes behov, bl.a. med utstrakt bruk av e-læring. Det er også 
planlagt en omfattende opplæring i forbindelse med innføringen av Visma INSchool, igjen 
med vesentlig bruk av e-læring.  
 
I 2017 innførte Kunnskapsdepartementet en ny desentralisert modell for 
kompetanseutvikling i skolen, der sentrale kompetanseutviklingsmidler skal tilpasses lokale 
behov. Fylkeskommunene blir med i denne ordningen fra 2019. 
 
Vestfold fylkeskommune har svært liten andel lærere uten godkjent utdanning (42 av 1106 
lærere), og nesten alle lærerne underviser i fag de er kvalifisert for. 
 
Revisors vurdering 
Revisor vurderer at Utdanningssektorens praksis for å sikre tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling er i tråd med revisors definerte revisjonskriterier på sektornivå. 
 
Videre vurderer revisor at Utdanningssektoren har ulike tiltak for ansatte på individnivå, for 
å kunne oppfylle fylkeskommunens definerte krav til nødvendig kompetanse/ 
kompetanseutvikling og bruk av kompetanse på individnivå.  
 

6.3.5 Kultursektoren 
 
Kultursektoren består av Kulturstaben og seksjonene Kultur, Idrett og friluftsliv, Folkehelse, 
Kulturarv og Vestfold fylkesbibliotek.  
 
Hvordan jobber sektoren med kompetansestyring? 
Kultursektoren definerer seg som en lærende organisasjon hvor kompetanse er det viktigste 
verktøyet og grunnlaget for samarbeidet med kommunene. Fra Kulturavdelingens første 
«Strategiske Kulturplan for Vestfold» (SKP) har et av hovedmålene vært å: 
«Være en pådriver for å heve den kulturelle kompetansen i regionen» (SKP 2007 – 2010). 
I denne og alle påfølgende SKP-er har kompetanse/kompetanseutvikling vært en av 
hovedstrategiene.  
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Kultursektoren har siden 2005 laget og gitt ut en årlig «Kompetansekalender» med ulike 
kompetansetiltak for kommunene og samarbeidspartnere i fylket. Seksjonene i Kultur samler 
bl.a. fast ulik fagnettverk i kommunene. Tiltakene i «Kompetansekalenderen» fungerer som 
kompetanseheving både for ansatte i kultursektoren i fylkeskommunen og i kommunene og 
deltakere fra kulturorganisasjonene.  
 

Et annet kompetansegrep er arbeidsmåtene som preger organisasjonen. Kultursektoren har 
høyt fokus på felleskap og trivsel og prioriterer å bruke tid sammen til faglig påfyll og felles 
opplevelser. Dette binder medlemmene i organisasjonen godt sammen og er forankret bl.a. i 
teori om praksisfellesskap og lærende organisasjoner. Begrepet praksisfellesskap brukes i 
forbindelse med god samhandling og læring mellom mennesker som arbeider i samme 
praksis. 
 
Analyse av kompetansebehov 
Sektordirektøren mener det i dagens situasjon er samsvar mellom sektorens kompetanse og 
behov for å utføre sin funksjon. Per i dag gjennomfører 7 rådgivere i Kultursektoren 
videreutdanning på Universitetet i Sørvest Norge (HSN) og en medarbeider (Kulturarv) 
gjennomfører et doktorgrads-studie tilknyttet Universitetet i Wien. 
 

Kulturarv vil innen kulturminnefeltet få mange statlige oppgaver overført, i forbindelse med 
ny og større fylkeskommune. Utfordringene fremover vil være å ha tilstrekkelig bemanning 
for å løse oppgavene, samtidig som de også må tilegne oss ny kunnskap. 
 
Sikring av nødvendig kompetanse og relevant kompetanseutvikling på individnivå i 
Kultursektoren, skjer blant annet gjennom medarbeidersamtaler, hvor det kartlegges om 
medarbeiderne har nødvendig kompetanse og om de har ønsker om å utvikle ferdigheter 
eller tilegne seg kompetanse for å løse arbeidsoppgavene på en bedre måte. Kultursektoren 
har et ønske om å oppfylle alle ønsker om kompetansebygging, der de ser at 
seksjonen/sektoren vil ha nytte av det. Kulturdirektørens Ledermøte (KLM) har nylig fattet et 
vedtak om blant annet støtte til videreutdanning. Videre sikres tilstrekkelig kompetanse 
gjennom oppfølgingssamtaler, deling av kompetanse internt i seksjonene, studieturer og 
planlagt deltakelse på konferanser - i inn- og utland - og fagseminar. 
 

Revisors vurdering 
Revisor vurderer at også Kultursektorens praksis for å sikre tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling er i tråd med revisors definerte revisjonskriterier på sektornivå. 
 
Videre vurderer revisor at Kultursektoren har ulike tiltak for møte ansatte på individnivå, for 
å kunne oppfylle fylkeskommunens definerte krav til nødvendig kompetanse/ 
kompetanseutvikling og bruk av kompetanse på individnivå.  
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6.4 Sikring av kompetanse og kompetanseutvikling på virksomhets- 
/seksjonsnivå 
 

6.4.1 På virksomhets- / seksjonsnivå: 
o Den enkelte virksomhet / sektor i VFK bør foreta en analyse av krav og behov for 

nødvendig kompetanse og relevant kompetanseheving og på bakgrunn av analysen 
utarbeide tiltaksplaner og iverksette tiltak 
 

o I VFK skal: 
- Alle ansatte ha den nødvendige kompetansen for å utføre sine oppgaver 
- Alle ansatte få mulighet til å få relevant kompetanseheving 
- Alle ansatte få mulighet til å bruke sin kompetanse på en relevant måte 

 

6.4.2 IKT-seksjonen  
IKT-seksjonen, som er en seksjon innenfor stabsavdelingen, har 44 ansatte og 16 lærlinger 
(57,5 årsverk). Seksjonen har et bredt spekter av oppgaver og er involvert i de meste som 
skjer innenfor det digitale i fylkeskommunen. Seksjonen hadde en omstillingsprosess i 2013, 
hvor IKT ble samlet i en felles enhet som leverer alle IKT-tjenester. Seksjonen har tre 
avdelinger; Konserndrift, Lokasjonsdrift og Prosjekt og utvikling. Om lag 2/3 av seksjonen 
sitter ute på lokasjonene (12 skoler). Ved sammenslåingen var ikke målet å sentralisere, men 
det viktige var å få utnyttet den kompetanse som var ute på skolene. Vestfold 
fylkeskommune har vedtatt en Digitalstrategi 2016-2019, som har som formål å sette 
Vestfold fylkeskommune i stand til å oppfylle samfunnsoppdraget, gjennom å ruste 
organisasjonen for fremtiden, blant annet ved å utnytte mulighetene som ligger i digitale 
løsninger og tjenester på en nyskapende måte.  
 
Hvordan jobber seksjonen med kompetansestyring? 
Ledelsen i IKT opplyser at de har en bevisst styring av kompetanse. Grunnet utvikling og 
digitalisering har blant annet seksjonen blitt stadig mer utviklingsorientert. De følger hele 
tiden med på hva som er nytt av utvikling og trender, deltar på faste konferanser og mange 
kurs, og har en bevisst holdning til hvilken kompetanse de bør ha og videreutvikle.  
 
Grunnet den raske utviklingen er det ikke utarbeidet et målhierarki eller plandokumenter 
knyttet til utvikling av kompetanse på avdelingen. De jobber imidlertid kontinuerlig for å 
oppfylle målsettingen om å bli gode på alle de fagområdene de jobber innenfor.  
 
Ved nyansettelser jobbes det også bevisst. Da vurderer seksjonen alltid hvilke utfordringer 
man har, og hvilken kompetanse de skal rekruttere i forhold til dette. De ser nå også på 
dette i sammenheng med hvilken kompetanse som Telemark har. Det er dermed ikke gitt at 
de rekrutterer inn den samme kompetansen på nytt dersom en slutter i en stilling, men kan 
bruke dette til å styrke seg på andre områder.  
 

Ledelsen i IKT-seksjonen mener seksjonens behov for nødvendig kompetanse og relevant 
kompetanseheving er klart definert, da behovet for kompetanse henger tett sammen med 
de oppgavene seksjonen skal løse. Oppgavene er klart definerte bl.a. i tjenestekatalog, 
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systemdokumentasjon, samt beskrivelse av ansvar og oppgaver til fagteamene våre. 
Kompetanseutvikling innenfor seksjonen betyr ikke nødvendigvis å lage langsiktige detaljerte 
planer, da seksjonen alltid skal ha fokus på å få med seg det siste innen utviklingen og være i 
forkant. I forbindelse med regionreformen har seksjonen begynt, og vil fortsette med å se på 
hvilken kompetanse den samlede fylkeskommunen har behov for.  
 

Seksjonen opplyser også at et viktig aspekt er at fagfeltet de jobber med er ganske 
konkurranseutsatt med hensyn til arbeidskraft. De mener imidlertid at de har klart å være en 
attraktiv arbeidsgiver når de har rekruttert, og har hatt mange gode søkere.  
 
Ledelsen i IKT-seksjonen mener det i dagens situasjon er samsvar mellom sektorens 
kompetanse og behov for å utføre sin funksjon - de har ingen åpenbare gap i dag og mener 
de er godt dekket nå. De har de siste årene styrket seg på områder de ikke har vært så 
sterke.  
 
IKT er et område hvor det skjer mye på kort tid – en utfordring kan være at de ikke alltid kan 
forutse utviklingen. En annen utfordring er ikke å miste kompetanse underveis. Ledelsen i 
seksjonen opplyser at de har jobbet veldig med å trygge medarbeiderne og ufarliggjøre 
regionsreformen. De mener at sammenslåingen kan gi de ansatte nye spennende oppgaver 
og muligheter for ytterligere utvikling. 
 

Sikring av kompetanse og kompetanseutvikling på individnivå, skjer mye gjennom 
utviklingssamtaler to ganger i året – en hovedsamtale og en oppfølgingssamtale, og gjennom 
arbeidet i fagteamene.  
 
Revisors vurdering  
Revisor vurderer at IKT-seksjonens praksis for å sikre tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling er i tråd med revisors definerte revisjonskriterier på seksjonsnivå. 
 
Videre vurderer revisor at seksjonen har tiltak for ansatte på individnivå, for å kunne 
oppfylle fylkeskommunens definerte krav til nødvendig kompetanse/ kompetanseutvikling 
og bruk av kompetanse på individnivå.  
 
 

6.4.3 Økonomi-seksjonen  
Økonomiseksjonen, som er en seksjon innenfor stabsavdelingen, har per nå omlag 14 
årsverk. Seksjonen har foretatt nyrekruttering, og vil i løpet av høsten bestå av ca. 18 
årsverk.  
Seksjonens ulike oppgaver:  

o Budsjett 
o Regnskap 
o Finans 
o Jus 
o Innkjøp (støttefunksjon for virksomhetene i anskaffelsesprosesser. Avvikling 

av BTV 30.6.2018 og 1.7 startet nytt samarbeid i forhold til 
fylkessammenslåingen).  

o E-handel 
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Hvordan jobber seksjonen med kompetansestyring? 
I følge ledelsen i seksjonen jobbes det spesielt med kompetansevurderinger i forbindelse 
med rekruttering av nye medarbeidere. I rekrutteringsfasen jobber de for å få inn den rette 
kompetansen. Man vurderer da avdelingen i lys av hvilken kompetanse man har, og hva man 
trenger - slik at man kan rekruttere inn i forhold til dette.  
 
Seksjonen har også en løpende dialog om hvilken kompetanse som kan styrkes.  
Kompetansebyggeren har vært benyttet for å styrke ferdigheter innen word og excel. 
Medarbeidere som jobber innenfor innkjøp er også koblet til kompetansenettverk.  
 
Videre gjennomfører seksjonen medarbeidersamtaler hvor kompetanse er tema. Det lages 
ingen overordnet plan for seksjonen eller for den enkelte medarbeider.  På 
medarbeidersamtalen blir man oppfordret til å søke kunnskap, og de ansatte deltar på kurs 
etter ønsker og behov. Enkelte ansatte har krav til etterutdanning, og deltar på kursprogram 
for å oppfylle dette.  Seksjonen har laget et introduksjonsprogram for nyansatte.  
 
Analyse av kompetansebehov 
Ledelsen i økonomiseksjonen mener seksjonen per i dag er noe underbemannet og 
kapasiteten er for liten i forhold til de oppgavene man står overfor fremover. Det antas at 
dette vil løses gjennom den nyrekruttering som er foretatt, men det vil ta noe tid med 
opplæring av de nyansatte.  
 
Sikring av nødvendig kompetanse på individnivå, skjer blant annet gjennom 
medarbeidersamtaler og nyansettelser. Det er i forkant av nyansettelser åpenhet internt, for 
å drøfte hvilken type kompetanse avdelingen mener det er behov for. Avdelingen størrelse 
gjør det mulig å gjennomføre vurderingen med åpenhet og innspill fra hele seksjonen. 
Seksjonen har den senere tid bevisst bemannet opp og prioritert regnskap. Nå ser seksjonen 
et behov innenfor digitalisering, og har omdefinert en rådgiverstilling til en stilling innenfor 
digitalisering.  
 
Kompetansedeling internt i seksjonen skjer bl.a. på fast ukentlig møte og seksjonslunsj (hver 
14. dag). Medarbeiderne får da ulike problemstillinger det arbeides med, og kunnskap om 
hvem som gjør hva på seksjonen. Ved kjennskap til hverandres oppgaver – gir dette den 
enkelte større mulighet for å videreutvikle seg eller bytte/ endre arbeidsoppgaver, dersom 
noen slutter i seksjonen, eller det blir behov for økt kompetanse. 
 
Revisors vurdering  
Revisor vurderer at Økonomiseksjonens arbeid for å sikre tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling er i tråd med revisors definerte revisjonskriterier på seksjonsnivå og 
det behovet økonomiseksjonen mener er hensiktsmessig.  
 
Videre vurderer revisor at seksjonen har tiltak for ansatte på individnivå, for å kunne 
oppfylle fylkeskommunens definerte krav til nødvendig kompetanse/ kompetanseutvikling 
og bruk av kompetanse på individnivå.  
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6.4.4 HR-seksjonen  
HR-seksjonen, som også er en seksjon innenfor stabsavdelingen, har 14 ansatte. HR er et 
viktig verktøy for å nå organisasjonens mål. Seksjonen har som mål å støtte, utvikle og 
effektivisere organisasjonen på flere områder. Figuren nedenfor viser bredden i hva HR 
leverer av tjenester og hvilken rolle de har i fylkeskommunen:  
 

 
Figur 2 – HR-seksjonens rolle i Vestfold fylkeskommune 

 
Hvordan jobber seksjonen med kompetansestyring? 
HR-seksjonens kompetansekrav og herunder kompetansebehov endres i takt med 
organisasjonens behov.  HR må være «på» for å sikre at de klarer å være ryddige, effektive, 
brukerorienterte, innovative, støttende, relevante og tilgjengelige. Leder og medarbeidere 
på HR er aktivt med inn i ulike fora og samarbeidsarenaer for nettopp å sikre dette. De ser 
også fremover i forhold til digitalisering og er og har vært piloter i flere nasjonale 
digitaliseringsprosjekter, eksempelvis digital sykemelding som omfatter mange aspekter fra 
innsending, oppfølgingsplan, refusjoner mm.  
 
Gitt et bredt tjenestespekter, har de en medarbeidergruppe med variert bakgrunn og 
erfaring. Størstedelen av ansatte har lang fartstid i Fylkeskommunen fra ulike roller, hvilket 
vurderes av seksjonen å være en fordel i forhold til å sikre deres brukerfokus. 
 
HR jobber aktivt for å ha relevant kompetanse og riktig bakgrunn og erfaring, som skal sikre 
brukerorientering. 
  
HR opplyser at de er veldig bevisste på at kompetanseheving kan ta mange former, og skjer 
best i daglig utførelse av oppgaver i samarbeid med kollegaer. Arbeidsplassen er en god 
læringsarena. Anskaffelse av kompetanse gjennom nyrekruttering er også viktig og gir 
mange muligheter til å hente inn det man trenger.  
 



41/18 Behandling av forvaltningsrapport "Kompetansestyring" - 18/00081-15 Behandling av forvaltningsrapport "Kompetansestyring" : Sluttrapport - Kompetansestyring - VFK - 19.9.2018.pdf

Rapport - Forvaltningsrevisjon – Kompetansestyring i Vestfold fylkeskommune 

Utarbeidet av                                                                                                    Side 32 av 50 

 

 

Eksempler på hvordan HR jobber med kompetanseutvikling og kompetansemobilisering: 
 

 Gjennom nyrekruttering 

 Kompetanse gjennom arbeid – ulike tiltak – ser læring på arbeidsplassen som en 
sentral og viktig del av kompetanseutviklingen  

 Digitale ressurser (tar i bruk disse for å kunne jobbe godt og effektivt sammen)  

 Nettverk (HR nettverk, forvaltningsteam HRM, HMS samlinger og andre) – hvis mål er 
kompetanseheving og – deling.  

 Deltakelse på ulike former for eksterne kurs  

 Deling av kunnskap etter deltakelse på ulike kurs  

 Casedrøftinger med kollegaer  

 Deltakelse i lederutviklingsprogrammet 

 Medarbeidersamtaler 

 Avdelingsmøter  
 
Hvert halvår setter HR-seksjonen av en dag til å jobbe med hva som skal til for å nå de mål og 
behov avdelingen har. De setter sammen team med de rette medarbeidere. I følge HR 
jobber de rette folkene i HR, med de rette prosjektene.  
 
Sikring av nødvendig kompetanse på individnivå, sikres blant annet gjennom nyrekruttering 
og medarbeidersamtaler. Medarbeidersamtaler er sentralt for å sette en kortsiktig og 
langsiktig plan. Medarbeidere må være aktive til å melde behov og ledere må i tillegg være 
oppfølgende og se behov og muligheter. 
 
Revisors vurdering  
Revisor vurderer at HR-seksjonens arbeid for å sikre tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling er i tråd med revisors definerte revisjonskriterier på seksjonsnivå. 
Revisor vurderer at HR-seksjonen også er sentral i fylkeskommunens overordnede arbeid 
med kompetansestyring.   
 
Videre vurderer revisor at seksjonen har tiltak for ansatte på individnivå, for å kunne 
oppfylle fylkeskommunens definerte krav til nødvendig kompetanse/ kompetanseutvikling 
og bruk av kompetanse på individnivå.  
 
 

6.4.5 Kompetansebyggeren (virksomhet i utdanningssektoren) 
Kompetansebyggeren Vestfold (KBV) er i nåværende form en ganske ny virksomhet, etablert 
1.1.2016. (Forløpere i form av fylkeskommunalt eide ressurssentra underlagt videregående 
skoler har fra første etablering vært i drift siden 1998.) 
 
Siden etablering 1.1.16, har virksomheten hatt et prioritert fokus på struktur, organisering, 
rutineutvikling og etablering i nye lokaler. Fra oktober 2017 ble det ansatt rektor, og 
virksomheten har siden dette hatt fokus på en omfattende omstillingsprosess, bortfall av 
privatist-tilbudet (jfr opplæringslova) og ny tilbudsstruktur tilpasset nye brukergrupper.  
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Virksomheten har ca. 70 ansatte og antall elever er 600 – 700 per år, fordelt på tre 
lokasjoner; Tønsberg (hovedkontor), med avdeling i Sandefjord og undervisning på oppdrag 
for Larvik kommune i Stavern. 
 
For utdanningssektoren er det etablert et system for virksomhetsbasert 
kompetanseutvikling, hvor virksomhetene bl.a. årlig skal utarbeide 
kompetanseutviklingsplaner. I følge rektor foreligger det per juli 2018 ikke noe eksplisitt 
planverk eller rutinebeskrivelse for kompetanseutvikling eller kompetansestyring. 
Kompetansebyggeren har imidlertid startet dette arbeidet og kan vise til følgende tre 
faktorer: 
 

1. Planstrategi 
Fra skolestart august 2018 til juni 2019 er det lagt følgende strategi: 
 
Med bred medvirkning fra personale og tillitsvalgte er det planlagt følgende prosesser: 

a) Forankring av visjon, verdier og hovedmål for virksomheten (august-sept) 
b) Utarbeide pedagogisk og faglig plattform for virksomheten (basert på a)) (sept-okt) 
c) Utarbeide utviklingsplan med konkrete tiltak og kompetansedel for ansatte og 

ledere. (Forankring ift. Strategisk plan for videregående opplæring i Vestfold; 
Profesjonsutvikling, og basert på a) og b) ) 

d) Utarbeide ny kommunikasjonsstrategi basert på eksisterende merkevareplattform og 
strategisk plan - internt og eksternt 

 

Kompetanseutvikling og –styring 

Punkt a), b), og c) over, henger nøye sammen og vil være styrende for alle 

kompetansestyring og – utvikling ved KBV. 

Spesielt, vil kompetansedelen av utviklingsplanen (c), være styrende for dette arbeidet. 

Kompetansedelen vil ha flere hovedfokus: 

a) Sikre formell undervisningskompetanse hos alle som underviser i virksomheten 
gjennom; 

- å bidra til at ansatte med mangelfull/ufullstendig kompetanse får tilrettelagt 
for nødvendig kompetansegivende videreutdanning 

- å rekruttere medarbeidere med godkjent utdanning / på vilkår i tilfeller hvor 
dette er nødvendig. 
 

b) Sikre korrekt og tilstrekkelig fagkompetanse hos alt undervisningspersonell gjennom; 
- kompetanseregistrering i Visma In School skaffe virksomheten en helhetlig og 

fullstendig oversikt over den enkeltes undervisningskompetanse på 
fagkodenivå, slik at dette i sin tur kan benyttes til kompetansestyring i fag- og 
timefordeling og timeplanlegging. 

- å stimulere til og prioritere videreutdanning for eksisterende personale basert 
på kartlagte og prioriterte kompetansebehov og vedtatte kriterier. Støtte til 
videreutdanning fra UDIR anbefales fra skole/skoleeier og innvilges etter 
søknad/prioritering.  
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- målrettet rekruttering av medarbeidere med riktig og helst bred kompetanse 
for å oppnå fleksibilitet ift. å dekke virksomhetens behov med skiftende 
elevgrunnlag/søkning.  
 

c) Utvikle det generelle kompetansenivået hos alle medarbeidere gjennom; 
- å kartlegging av nåværende og framtidige (opplevde og analyserte) 

kompetansebehov ut fra den enkeltes ansvarsområder og oppgaver. 
- å legge dette til rette for systematisk etterutdanning for grupper av ansatte 

og personer i tråd med kartlegging og prioriterte mål, satt opp i egen plan. 
- systematiske utviklingsprosesser rettet mot prioriterte områder som 

flerkulturelt arbeid, undervisning av minoritetsspråklige, vurdering for læring, 
pedagogisk bruk av IKT, klasseledelse, etc. 

- systematisk arbeid med FYR (fellesfag – yrkesretting og relevans), der 
organisering, samhandling og møtestrukturer skal bevisstgjøre lærere og 
styrke samhandlingen mellom programfag- og fellesfaglærere, og 
fellesfagenes relevans i forhold til de enkelte yrkesfaglige programmene.  

- systematisk erfaringsutveksling og bruk av aksjonslæringsmodeller knyttet til 
spredning, læring og forankring av «best practice». (Erfaringsbasert lærdom 
settes i system – lærende organisasjon) 

- Benytte utdanningssektorens felles organisering av kompetanseutvikling og – 
utveksling gjennom 

- Fylkeskommunale fagfora 
- Felles kursdager 
- Bruk av kursholder /foredragsholdere /veiledere fra andre 

virksomheter 
- Skolebesøk 
- Learning walks/skolevandring (observerende og deltakende besøk fra 

ledere i undervisningssituasjoner med påfølgende samtaler) 
 
d) Utvikle ledernes kompetanse gjennom 
- VFKs felles lederutviklingsprogram i regi av fylkesrådmannen 
- Virksomhetens eget lederutviklingsprogram, som etableres for å målrette og 

underbygge gjennomføring av planstrategien over og utvikle en god lederkultur i tråd 
med VFKs organisasjonspolitikk og ledelsesprinsipper. 

- Systematisk og vedvarende samhandling der det skjer læring på prioriterte områder 
og påkommende tema gjennom et lærende profesjonsfellesskap. 

- Individuell lederoppfølging og -veiledning i linja. 
 

2. Kartlagte behov 
 
Det ble i februar 2018 gjennomført en prosess etter PLA-metodikk (Participatory learning 
and action) med hele personalet delt opp i grupper ut fra funksjon. I kartleggingen hadde de 
fokus på opplevde kompetansebehov i lys av virksomhetens samfunnsoppdrag og ikke den 
enkeltes personlige ønsker.  
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Kartleggingen resulterte i en liste over prioriterte tema som legges til grunn for 
virksomhetens videre planarbeid. På bakgrunn av kartleggingen vurderer 
Kompetansebyggeren at det er spesielt fire områder hvor virksomheten har behov for 
ytterligere kompetanse: 
 

 Flerkulturell kompetanse/ undervisning av minoritetsspråklige 

 Digital kompetanse 

 Vurdering for læring 

 Adm. verktøy- Visma InSchool 
 
 

3. Etablert praksis 
Følgende praksis er etablert: 

- Interne kurs basert på registrerte behov og /eller knyttet til pågående utvikling 
/satsningsområder 

- Personale og ledere sendes på kurs /konferanser og deler sine erfaringer /impulser 
med kolleger på organisert fellestid. 

- Enkeltpersoner i undervisningspersonalet tar normert videreutdanning etter søknad 
gjennom Udirs kompetansehevingsstrategi «Kompetanse for kvalitet». Lærerne søker 
om forhåndsgodkjenning og vurderes på grunnlag av årlig vedtatte og bekjentgjorte 
kriterier som sikrer relevans for virksomheten. 

- Uformell kompetanseheving på tvers av faggrupper – erfaringsutveksling – interne 
foredrag. 

- Påfyll /kurs / foredrag basert på forespørsler /meldte behov fra ansatte 
- Læring som skjer gjennom refleksjon over praksis i egen virksomhet og i fagnettverk 

på tvers av virksomhetene. Forskning har vist at kompetanse utvikles gjennom 
praksis og det er gjennom utøvelse og refleksjon at ervervet kunnskap integreres, 
befestes og spres. Lærernes arbeidstidsavtale innebærer at en vesentlig del av 
årsverket er satt av til faglig ajourføring, en aktivitet som inngår som en naturlig og 
nødvendig del av jobben. Dette skjer gjennom individuell lesing, utforskning og 
refleksjon, samt gjennom teamarbeid, kollegasamarbeid, fagnettverk og refleksjon 
rundt observert praksis. Erfaringsutveksling og bruk av aksjonslæringsmodeller inngår 
også i dette arbeidet. 

 
Kompetansebyggeren sikrer at ansatte har nødvendig kompetanse på individnivå, blant 
annet gjennom  

- Ulike tiltak for nødvendige faglige ajourføring – ligger i lærernes forpliktende avtale – 
inngår i arbeidets art 

- Mulighet for relevant kompetanseheving inngår i årsverk /arbeidsmåter gjennom 
eget arbeid/ utveksling mm. Felles skolering, ansatte deltar på interne/ eksterne  
kurs. 

- Mulighet til å bruke sin kompetanse på en relevant måte i hovedsak gjennom 
lærernes ønsker og at rekrutteringen skjer ut fra forhåndsdefinerte behov for 
spesifikk kompetanse.  
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Virksomhetsleder opplyser at de generelt har tilstrekkelig økonomi til å drive hensiktsmessig 
kompetanseutvikling, men at tiden er den knappeste ressursen, og det å planlegge felles tid 
er den største utfordringen i forhold til å drive planmessig kompetansearbeid.  

 
Revisors vurdering  
Revisor vurderer at Kompetansebyggeren er godt i gang med arbeidet for å sikre tilstrekkelig 
kompetanse og kompetanseutvikling i tråd med utdanningssektorens føringer og 
virksomheten behov – som også vurderes å være i tråd med revisors definerte 
revisjonskriterier på virksomhetsnivå.  
 

6.5 Revisors konklusjon problemstilling 2: 

I hvilken grad sikrer Vestfold fylkeskommune tilstrekkelig 
kompetanse og kompetanseutvikling 

 

- på organisasjonsnivå? 
- på sektornivå? 
- på virksomhetsnivå?  

o i stabsavdelingen: IKT, økonomi og HR 
o i utdanningssektoren: Kompetansebyggeren (voksenopplæring) 

 
På organisasjonsnivå: 
Revisor vurderer at Vestfold fylkeskommune har utarbeidet en overordnet strategi for 
kompetansearbeidet, gjennom de fire overordnede strategiske dokumentene som gir 
retning for kompetansestyring i organisasjonen. De strategiske dokumentene er forankret i 
fylkeskommunens overordnede mål og strategier.  
 
Revisor vurderer at toppledelsen i Vestfold fylkeskommune er involvert i dette 
strategiarbeidet. Arbeidet med strategisk kompetansestyring er en kontinuerlig prosess i 
fylkeskommunen, gjennom blant annet rullering av strategiske planer.  
 
Revisor vurderer at fylkeskommunen har gitt et klart mandat til sektorene, og hovedansvaret 
for sikring av kompetanse er delegert ut i linjen gjennom lederoppdrag fra fylkesrådmannen 
til sektordirektører og videre til virksomhetsledere/ seksjonssjefer.  
 
Revisor konkluderer med at fylkeskommunes overordnede strategi for kompetansearbeidet 
gir føringer for kompetansestyring, og er med på sikre tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling i organisasjonen, både på sektor- og virksomhetsnivå.  
 
På sektornivå: 
Revisor vurderer at sektordirektørene, gjennom delegert myndighet fra fylkesrådmannen, 
har fått et klart mandat om å sikre tilstrekkelig kompetanse og kompetanseutvikling innenfor 
sektoren og sektorens krav til kompetansestyring. Det er opp til sektordirektørene hvordan 
dette gjøres mest hensiktsmessig innenfor de ulike sektorene. Revisor vurderer at det vil 
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variere hvor strategisk, systematisk og formelt det er hensiktsmessig at dette arbeidet 
gjøres, utfra sektorens lovkrav, ansvarsomfang og størrelse.  
 
Revisors gjennomgang av de fire sektorenes arbeid med kompetansestyring, viser også at 
det varierer hvordan dette arbeidet er tilrettelagt. Fylkeskommunen ønsker at den enkelte 
sektor skal tilpasse sitt kompetansearbeid til sektorens behov. Og dette ser revisor at 
sektorene gjør. Forskjellen i systematikk og tilrettelegging av kompetansearbeidet er et 
resultat av at sektorene er så forskjellige både i størrelse og i ansvarsoppgaver. 
 
Revisor ser at Utdanningsektoren, som er en stor sektor med mange ansatte, har utarbeidet 
overordnede strategiske planer for dette arbeidet -  og det er også etablert et system for 
virksomhetsbasert kompetanseutvikling i sektoren, hvor det blant annet skal utarbeides 
årlige kompetanseutviklingsplaner.  Tannhelsesektoren og Regionalsektoren utarbeider ikke 
slike planer. Tannhelsedirektøren har uttrykt et ønske og behov for å utarbeide 
kompetanseutviklingsplaner for sin sektor. Regionaldirektøren vurderer at det er lite 
hensiktsmessig med slike planer for denne sektoren. Innenfor Kultursektoren er det 
utarbeidet en strategisk plan, hvor kompetanseutvikling har vært en av hovedstrategiene. 
Kultursektoren har utarbeidet en kompetansekalender med ulike kompetansetiltak. 
Praksisen er ulik og behovene er forskjellig.  Revisor kan imidlertid konkludere med at alle 
sektordirektørene vurderes å være bevisste på sitt ansvar for kompetansestyring og at 
sektorene jobber kontinuerlig med dette arbeidet på ulike nivå.  
 
Til tross for ulik praksis i arbeidet med kompetanse i sektorene – vurderer revisor at alle 
sektorene har etablert en praksis for å sikre tilstrekkelig kompetanse og 
kompetanseutvikling i tråd med revisors definerte revisjonskriterier på sektornivå. Dette er 
kriterier, som er utarbeidet fra Linda Lai sin anerkjente teori om Strategisk 
kompetanseledelse og fylkeskommunens overordnede strategi på området. 
 
På seksjons-/virksomhetsnivå: 
Etter revisors gjennomgang av tre seksjoner i stabsavdelingen i fylkeskommunen og 
virksomhet Kompetansebyggeren innenfor Utdanningsektoren - og deres arbeid med 
kompetansestyring og –utvikling - kan revisor konkludere med at det vurderes at også disse 
har etablert en praksis for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kompetanseutvikling. 
Praksisen vurderes å være i tråd med revisors definerte revisjonskriterier på seksjons-/ 
virksomhetsnivå.  
 
Revisor kan også konkludere med at revisors hovedinntrykk er at de kontrollerte seksjonene, 
og virksomhet Kompetansebyggeren, er bevisste på sitt ansvar for kompetansestyring. 
Revisor vurderer at de jobber kontinuerlig med dette arbeidet på ulike måter, utfra hva som 
vurderes å være mest hensiktsmessig for seksjonen/virksomheten.  
 
Seksjonene er mindre i antall ansatte, og dette gir mer oversiktlighet i forhold til seksjonens 
kompetanse og behov for utvikling. Seksjonene leverer også svært ulike tjenester.  
  
Innenfor IKT-seksjonen skjer f.eks. utviklingen veldig raskt - og det utarbeides ikke 
plandokumenter, da det begrunnes med at dette ikke hensiktsmessig. IKT vurderer imidlertid 



41/18 Behandling av forvaltningsrapport "Kompetansestyring" - 18/00081-15 Behandling av forvaltningsrapport "Kompetansestyring" : Sluttrapport - Kompetansestyring - VFK - 19.9.2018.pdf

Rapport - Forvaltningsrevisjon – Kompetansestyring i Vestfold fylkeskommune 

Utarbeidet av                                                                                                    Side 38 av 50 

 

 

kompetanseutviklingstiltak fortløpende og tiltak iverksettes. Økonomi- og HR-seksjonen 
utarbeider heller ikke formelle planer for kompetanseutvikling og vurderer at dette heller 
ikke hensiktsmessig for deres seksjoner. Kompetansebyggeren følger Utdanningssektorens 
system for virksomhetsbasert kompetanseutvikling, som er mer formelt og systematisk bygd 
opp.  
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7 PROBLEMSTILLING 3 – EVALUERING OG 
RAPPORTERING 

 

Problemstilling 3 -  

I hvilken grad evaluerer og rapporterer Vestfold fylkeskommune på 
sitt arbeid med kompetansestyring og –utvikling? 
 

7.1 Revisjonskriterier 
 
Revisjonskriteriene til problemstilling 3 er utledet fra Linda Lai sin teori og modell for 
kompetanseledelse/ styring, som er nærmere omtalt under pkt. 3.1 foran.  
 
Følgende revisjonskriterier er utledet for problemstillingen: 
 

 Kompetansetiltakene bør følges opp med evalueringer og oppfølging  

 

7.2 Evaluering og rapportering på fylkeskommunens arbeid med 
kompetansestyring og -utvikling   
 
Fylkesrådmannens delegerte ansvar for kompetansestyring og –utvikling til 
sektordirektørene  
 
Sektordirektørene har gjennom sitt delegerte ansvar for kompetansestyring mandat til å 
etablere ønsket evaluering og rapporteringsstruktur for kompetansearbeidet i sin sektor. 
Sektorene kan dermed velge en rapporteringsstruktur som er effektiv og hensiktsmessig for 
den enkelte sektor. Dette under forutsetning av at fylkeskommunens overordnede 
retningslinjer følges. I det videre skisserer vi de rapporteringer og evalueringer som gjelder 
for hele fylkeskommunen, uavhengig av sektor. Ved å ha disse kravene, sikrer 
fylkeskommunen at det er en viss grad av likhet i evaluering og rapportering i de ulike 
sektorene.   
 
Rapportering og evaluering 
Av etablerte rapporteringer og evalueringer, som gjelder for hele fylkeskommunen, og som 
innbefatter fylkeskommunens arbeid med kompetansestyring og –utvikling er følgende: 
 

1. Utviklings- og oppfølgingssamtaler er et viktig dialogverktøy som leder skal bruke til 
å motivere, justere kurs og planlegge for videreutvikling basert på individuelle 
forutsetninger, ønsker og motivasjon. Veilederen til utviklingssamtalen presiserer at 
samtalen blant annet skal stimulere til kompetanseutvikling.   
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2. Medarbeidermåling/medarbeiderundersøkelse som gjennomføres hvert annet år, 

gir en indikasjon på om fylkeskommunen jobber riktig med kompetanse. Målingene 
er et bilde av nåsituasjonen, men er samtidig et viktig lederverktøy og et 
dialogverktøy for sammen å analysere nåsituasjonen og å definere forbedringstiltak.  

 
3. Evalueringer av kurs/samlinger gjennomføres etter avholdte kurs og samlinger.  

 
4. Ulike brukerundersøkelser - tilbakemelding på tjenesten som utføres måler i ulike 

elev- og brukermålinger. Resultatene brukes aktivt inn i utviklingsarbeid og herunder 
også kompetansearbeidet på alle nivåer i organisasjonen.   

 
5. Politisk rapportering -  Fylkeskommunen rapporterer på overordnet nivå til 

folkevalgte/fylkeskommunens eiere gjennom tertialrapportering, årsrapport og egne 
statusrapporter på:   
- Strategisk plan for medarbeiderutvikling (årlig) – skal beskrive et utdrag av 

konkrete kompetansetiltak og aktiviteter 
- Strategisk plan for lederutvikling  
- Strategisk plan for videregående opplæring (herunder profesjonsutvikling). 
- Rapportering på måloppnåelse – sektorens levering på samfunnsoppdraget  

 
Direktørene drøfter kompetanseutvikling i fylkesrådmannens ledergruppe før rapportering 
til folkevalgte organ. 
 
Rapportering til overordnet nivå 
Vestfold fylkeskommune har ikke etablert krav til systematisk og formell rapportering fra 
sektornivå til overordnet nivå på sektorenes delegerte arbeid med kompetansestyring og –
utvikling.  
 
Overordnet nivå i fylkeskommune har uttrykt at de følger opp hvordan dette ansvaret 
ivaretas, gjennom hvordan sektoren leverer i forhold til målsettinger på sitt 
samfunnsoppdrag (lederoppdrag). Det rapporteres ikke spesielt på kompetanse. I 
fylkeskommunens årsrapport rapporteres det på måloppnåelse på vedtatte måltall for hver 
sektor.  Fylkeskommunens/ sektorens/ virksomhetens kompetanse, er en sentral faktor for 
hvordan sektoren scorer på måloppnåelse.  
 
 

Sektordirektørenes tilbakemelding på hvordan arbeidet med 
kompetansestyring og –utvikling blir fulgt opp og rapportert - eventuelt 
evaluert: 
 
Sektordirektørene har gitt revisjonen tilbakemelding på hvordan arbeidet med 
kompetansestyring og –utvikling blir fulgt opp og evaluert i de ulike sektorene. Svarene er 
gjengitt på neste side.  
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Regionalsektoren: 
Kompetansesituasjonen blir kontinuerlig overvåket av ledergruppen i sektoren.  
Ledergruppen har god oversikt over sine +/- 35 medarbeidere, og kan raskt detektere behov 
for kompetansetilførsel – enten den skal skje på avdelings-, seksjons- eller individuelt nivå.  
 
Tannhelsesektoren: 
Klinikksjefene har oversikt over kompetanse på klinikk. Alle etatssamlinger (fagmøter) 
evalueres i etterkant. 
 
Kultursektoren: 
Kompetanseløft, som kommer ansatte til gode, blir evaluert som ledd i daglig oppgaveløsing 
og medarbeidersamtalene.  Det er ikke iverksatt formelle evalueringsrunder knyttet til kost-
nytte-perspektiv for medarbeidere som har fått kompetansepåfyll. Det er seksjonsleder som 
eventuelt ser om kompetansen blir brukt eller ei. 
 
Utdanningssektoren: 
Oppfølgingen skjer hovedsakelig i virksomhetene ved evaluering og rullering av 
kompetanseplaner. Den årlige tilstandsrapporten inneholder en kort status på 
kompetanseutviklingsområdet for pedagogisk personale. 
 

Seksjonenes/virksomhetens tilbakemelding på hvordan arbeidet med 
kompetansestyring og –utvikling blir fulgt opp og rapportert - eventuelt 
evaluert: 
 
Seksjonsledere og virksomhetsleder har gitt revisjonen tilbakemelding på hvordan arbeidet 
med kompetansestyring og –utvikling blir fulgt opp og evaluert i de ulike seksjonene og 
virksomhetene. Svarene er gjengitt under.  
 
IKT-seksjonen 
Seksjonen følger gjennom året opp kompetanseutviklingen gjennom deres 
kurs/seminaroversikt. I tillegg har de en årlig gjennomgang på ledersamling for IKT-seksjonen 
av gjennomførte kurs og seminarer i året som har gått, og setter opp kompetansebehov for 
det kommende året. På grunnlag av dette setter de opp en liste over prioriterte 
kurs/seminarer for neste år. 
 
Økonomi-seksjonen 
Seksjonen avlegger ingen skriftlig rapportering knyttet til kompetanse, men det er løpende 
dialog med leder for stabsavdelingen.  
 
HR-seksjonen 
HR gjennomfører ofte evalueringer av kurs og kompetansehevende tiltak som de arrangerer 
for ulike målgrupper. Deltakernes tilbakemelding er en viktig indikasjon for oss om vi har 
lykkes i å være relevante og indirekte da ha den nødvendige kompetansen som skal til for å 
levere gode tjenester.  
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Kompetansebyggeren 
Virksomhetene innen utdanningssektoren rapporterer til direktør gjennom den årlige 
styringsdialogen. Oversikt over andel undervisningspersonale uten godkjent utdanning 
rapporteres årlig til folkevalgte. 
 

7.3 Revisors konklusjon problemstilling 3: 

I hvilken grad evaluerer og rapporterer Vestfold fylkeskommune på 
sitt arbeid med kompetansestyring og –utvikling? 
 
Revisor vurderer at fylkeskommunen har overordnede retningslinjer for rapporteringer og 
evalueringer som gjelder hele fylkeskommunen.  Innenfor de overordnede retningslinjene 
gis sektordirektørene stor grad av frihet til å etablere effektive og hensiktsmessige rutiner 
for rapportering og evaluering for sin sektor.  
 
Fylkeskommunen legger opp til rapportering på sektorenes måloppnåelse, og ikke på 
kompetanse spesielt.  Revisor vurderer at kompetanse er et sentralt element i 
måloppnåelse, men at en slik rapporteringsstruktur ikke gir Vestfold fylkeskommune en 
overordnet oversikt over hvorvidt sektorene og seksjonene har tilstrekkelig kompetanse.  
 
Revisor mener det kan vært hensiktsmessig at Vestfold fylkeskommune etablerer en form 
for formell rapportering fra sektornivå til overordnet nivå, på fylkesrådmannens delegerte 
arbeid med kompetansestyring og –utvikling til sektordirektørene. Revisor mener at en slik 
rapportering til overordnet nivå, kan sikre enda bedre styring og kontroll av kompetanse-
arbeidet i organisasjonen.  
 
Revisor vurderer også at etablerte rapporteringer og evalueringer på ulike nivå i 
fylkeskommunen - både administrativt og politisk – er gode tiltak, som også er med på å 
evaluere og sikre kompetansearbeidet som gjøres i fylkeskommunen.  
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8 PROBLEMSTILLING 4 – SAMMENSLÅINGSPROSESS 
MED TELEMARK FYLKESKOMMUNE 

 

Problemstilling 4 -  

Hvordan arbeider Vestfold fylkeskommune med kompetanse i 
forbindelse med sammenslåingsprosessen med Telemark 
fylkeskommune? 
 

8.1 Arbeid med kompetanse i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen - på overordnet nivå  
 
I følge Vestfold fylkeskommune er begge fylkeskommunene i en slags unntakstilstand på 
grunn av regionsammenslåingen 1/1-2020, med fokus på daglig drift og planlegging av ny 
region. Nye oppgaver for det nye fylkeskommunale nivået er per nå ikke endelig besluttet. 
Generelt så arbeides det nå med å komme fram til felles mål og strategier på overordnet og 
sektorielt nivå. I følge Vestfold fylkeskommune må kompetansestrategi og –utvikling settes 
på dagsorden når dette arbeidet er fullført. Prosjektleder for den nye fylkeskommunen 
Vestfold og Telemark begynte 1. august 2018. 
 
Nedenfor har vi omtalt dokumenter som er utarbeidet i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen og aktuelle i arbeidet fremover, overordnede kartlegginger og 
felles ledersamlinger som er gjennomført.  
 
8.1.1 Omstillingsdokument  
I april 2018 vedtok Fellesnemnda prosjektleders forslag til Omstillingsdokument. Dette 
dokumentet er Fellesnemndas overordnet arbeidsgiver-/organisasjonspolitisk 
styringsdokument for prosjektperioden (til 2020) for den nye fylkeskommunen Vestfold og 
Telemark. Omstillingsdokumentet skal gjelde for endringsprosessene i forbindelse med 
etablering av ny Vestfold og Telemark fylkeskommune. Formålet med dokumentet er: 

 Ivareta god medvirkning og medbestemmelse 

 Sikre ryddige og forutsigbare prosesser 

 Skape felles plattform og spilleregler for organisasjonsendring 

 Bidra til trygghet i arbeidsforholdet 
 
Under punktet 6. Organisering, 7. Bemanning og 8. Rekruttering i dokumentet, kommer 
fylkeskommunens arbeid med kompetanse inn, gjennom behov for kartlegging av 
nåværende kompetanse, definere behov for fremtidig kompetanse og eventuelt 
tilrettelegging av nødvendig kompetanseutvikling/-heving ved manglende kompetanse. Det 
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fremgår av omstillingsdokumentet at det har vært drøftet med alle hovedtillitsvalgte i begge 
fylkeskommuner og de hovedtillitsvalgte har gitt sin tilslutning til dokumentet.  
 
8.1.2 Veileder for Omstilling  
I tillegg til dette dokumentet er det utarbeidet et utkast til en veileder for – Omstilling og 
omorganisering for Vestfold og Telemark, datert 16. august 2018. Veilederen er drøftet med 
tillitsvalgte fra begge fylkeskommunene i mars og juni 2018. Veilederen skal være tilgjengelig 
for ledere, ansatte og tillitsvalgte, og inneholder retningslinjer og praktisk hjelp i forbindelse 
med omstillingsprosesser.  
 
8.1.3 Karlegging av fylkesadministrasjonens hovedområder 
I forbindelse med regionreformen og sammenslåingen med Telemark fylkeskommune kartla 
Vestfold fylkeskommune i mars 2018 fylkesadministrasjonens hovedområder og så på 
likheter og ulikheter, utfordringer og muligheter. I dette arbeidet ble også 
kompetansebeholdningen til Vestfold fylkeskommune grovt kartlagt.  
 
8.1.4 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse – arbeidsmiljørelaterte forhold  
Det er også gjennomført en overordnet risiko og sårbarhetsanalyse innenfor 
arbeidsmiljørelaterte forhold i forbindelse arbeidet med regionsammenslåingen. HR-sjefen i 
Vestfold og personal- og organisasjonssjefen i Telemark fikk dette mandatet av 
prosjektledergruppa i møte den 21. mars 2018. Det foreligger nå et utkast til rapport av 
overordnet risikoanalyse. Kompetanse er et element i denne analysen, særlig knyttet opp 
mot kompetanseflukt og tap av nøkkelpersonell, som viser følgende: 
 

 
Risikoområde: Kompetanseflukt og tap av nøkkelpersonell 
 
Hva kan gå galt: 
Det kan skapes usikkerhet i forhold til  

 hvor en skal jobbe,  

 hvilke oppgaver en skal jobbe med,  

 hvem som blir leder for den enkelte,  
Det kan oppstå uro om  

 ansettelses- og lønnsvilkår,  

 kulturforskjeller,  

 forskjeller i arbeidsmetoder og modeller.  
 
Hvor galt kan det gå: 
Denne usikkerheten kan gjøre at fylkeskommunen mister viktig og nødvendig komptanse både 
under prosessen og etter sammenslåingen. Det å få et nytt fysisk arbeidsted med økt reisetid kan, 
uavhengig av grad av usikkerhet om egen rolle, medføre at en velger å si opp arbeidsforholdet.  
 
Nåværende tiltak: 

 Det er i samarbeid med tillitsvalgte utarbeidet et omstillingsdokument med tilhørende 
veileder. Disse dokumentene skal sikre medvirkning og informasjonsflyt i omstillingen. 

 Handlingsplan for kommunikasjon med tiltak rettet mot ansatte og ledere konkretiserer en 
rekke tiltak. 
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Videre fremdrift og oppfølging av dette arbeidet er: 
 

- Utkastet til overordnet risikoanalyse legges fram som sak for prosjektleder. 
- Utkastet legges frem for rådmannens HTV-møte 28. august 2018. 
- Risikoanalysen gjøres kjent i organisasjonen. Hver sektor og virksomhet jobber videre 

med tiltak for å redusere risiko og evt negative konsekvenser av omstillingen. 
 
8.1.4 Felles ledersamlinger  
Det er også gjennomført felles ledersamling for lederne i begge fylkesadministrasjonene 
høsten 2017 og våren 2018. Videre er det planlagt ledersamlinger for topplederne i begge 
organisasjonene høsten 2018. Dette vil bli videreført i 2019.  
 

8.2 Arbeid med kompetanse i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen - på sektornivå 
 
Tannhelsesektoren 
I følge sektordirektør er tannhelsesektoren tjent med å jobbe mer systematisk med 
kompetanse og kompetanseutvikling fremover. De ønsker å jobbe med å utvikle en 
tannhelseplan i samarbeid med tannhelsetjenesten i Telemark, der blant annet kompetanse 
er et av hovedtemaene.  
 
I forbindelse med sammenslåingsprosessen, skal tannhelsesektoren i Vestfold gjennomføre 
en kompetansekartlegging høsten 2018. 
 
Regionalsektoren 
I følge sektordirektør krever sammenslåingen at de blir kjent med kompetansen i tilsvarende 
enheter i Telemark FK. Dette skjer via felles utredningsarbeid, og felles møter mellom 
enhetene.  
 
I følge sektordirektør er den største utfordringen at Vestfold står i fare for å miste vesentlig 
kompetanse under trusselen av at framtidig oppmøtested kan bli Skien. Vestfold har vært i 
en heldig situasjon med hensyn til rekruttering ved at man også har kunnet rekruttere 
medarbeidere som 

- bor i Vestfold, men arbeider i Oslo/-området og kan tenke seg å slippe 
pendlingsveien 

- bor i Oslo/-området, men kan tenke seg å flytte hit, f.eks. av familiære årsaker 
- bor et annet sted i landet, men oppfatter Vestfold som et attraktivt bosted og kan 

på den bakgrunn tenke seg å flytte 
 

Dette er grunnlaget for at Regionalsektoren i Vestfold gjennom mange år har kunnet 
rekruttere  

- småbarnsforeldre som får råd til større bolig, og kan bruke kortere tid til daglige 
reiser 

- personer ansatt i privat sektor som er villige til å gå ned i lønn for å jobbe lokalt 
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- nyutdannede som er på jakt etter sted å etablere seg 
 
 
Utdanningssektoren 
I kartleggingsprosessen er, ifølge sektordirektør, kompetansen i de to 
utdanningsavdelingene presentert i form av utdanningsnivå hos medarbeiderne og 
vurdering av hvilke typer kompetanse avdelingene bør styrkes med.  
 
I følge sektordirektør arbeides det med å komme fram til felles mål og strategier. Når dette 
arbeidet er fullført må kompetansestrategi og –utvikling settes på dagsorden. 

 
Kultursektoren 
I følge sektordirektør har de ansatte i Kultursektoren solid realkompetanse. De fleste 
fagfolkene er godt skolert med formalkompetanse fra mastergrad til doktorgrad (Kulturarv).                                                                                                     
I sammenslåingsprosessen vil det viktigste være å sikre ytterligere rekruttering og det må 
opprettes flere nye stillinger for å løse oppgavene som blir i forbindelse med nye oppgaver 
som blir overført innen Kulturminnevern. Dette vil evt. også gjelde innen friluftslivsområdet.  
 
I følge sektordirektør vil det være særlig viktig å se på den samlede kompetanseprofilen og 
se nærmere på om det er noen fagfelt som burde rekrutteres eller ha en spesialkompetanse 
som fellesskapet vil trekke positive veksler på; (eksempelvis planfaglig kompetanse, juridisk 
kompetanse, kommunikasjonsfaglig kompetanse). 
 

8.3 Arbeid med kompetanse i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen - på virksomhets- /seksjonsnivå 
 
IKT-seksjonen  
I følge ledelsen i IKT-seksjonen er det viktig å jobbe for å ikke miste god kompetanse. De er 
vant med å sitte på forskjellige steder- så spørsmål knyttet til lokalisering er nødvendigvis 
ikke så utfordrende for denne seksjonen. De trenger ikke å sitte sammen for å gjøre en god 
jobb. Medarbeiderne i seksjonen er i dag spredt på 12 lokasjoner.  
 
I forbindelse med regionreformen har seksjonen begynt og vil fortsette med å se på hvilken 
kompetanse den samlede fylkeskommunen har behov for.  
 
Seksjonen ga uttrykk for at Fellesnemda kunne ha gitt dem en tydelig føring om at de må 
fokusere på å beholde viktig kompetanse.  Frem til nå har de hatt liten turnover- cirka 6 
totalt siden de slo oss sammen i 2013.  De hadde da en omstilling som var krevende.  
 
Lønnsnivået i Vestfold innenfor IKT-seksjonen er høyere enn hos Telemark. Dette er også 
spørsmål som er viktig for ansatte om hvordan dette blir fremover.  
 
Økonomi-seksjonen  
I følge ledelsen i seksjonen har de hatt en prosess knyttet til kompetanse. På et overordnet 
nivå er det kartlagt hvilken formell kompetanse både Vestfold og Telemark har. Nå går dette 
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prosjektet videre, og det er viktig å avklare hvordan man skal bygge økonomiseksjonen 
videre. Når det gjelder kompetanse innen regnskap mener seksjonen at de er godt skodd-, 
men seksjonen må møte nye utfordringer knyttet til digitalisering fremover.  
Økonomiseksjonen ga uttrykk for at den største utfordringen er ikke den kompetansen de 
har, men hvordan de skal beholde kompetansen. Hvis mange vil slutte, vil de ha en 
utfordring. Seksjonen mener det største kompetansegrepet nå er å motivere folk til å bli, 
fremfor kompetanseutviklingstiltak. Seksjonen vet ikke hvor de skal være lokalisert, og det er 
mange usikkerhetsmomenter. Ledelsen i seksjonen var derfor opptatt av at det er viktig at 
det ikke drøyer altfor lenge med å avklare viktige spørsmål, som har betydning for seksjonen. 
 
Seksjonen har ikke fått noen spesielle tiltak eller økte rammer for å jobbe med det som går 
på å motivere ansatte for å unngå å miste kompetanse.  
 
HR-seksjonen  
I følge HR-seksjonen er det gjennomført flere kartleggingsrunder, blant annet som grunnlag 
for prosjektleder for å bygge ny organisasjon. Det er videre også etablert flere 
arbeidsgrupper og team som jobber mot ny kommune. Det jobbes bevisst med dette, og det 
rapporteres fra både større og mindre prosjekter/arbeidsgrupper.  
 
Ved ledige lederstillinger, skal rådmannens ledergruppe gjøre en særskilt vurdering av behov 
for tilsetting – eller eventuell omfordeling av oppgaver - hvor fylkeskommunene da sees på 
som helhet.  
 
Kompetansebyggeren  
I følge ledelsen ved Kompetansebyggeren har de ikke startet noe formelt samarbeid med 
Telemark, i forbindelsen med sammenslåingsprosessen med Telemark fylkeskommune. 
Dette arbeidet skal initieres av ny prosjektleder og vil etter alt å dømme ikke bli prioritert før 
etter 1.1.2020. 
 

8.4 Revisors konklusjon problemstilling 4: 

Hvordan arbeider Vestfold fylkeskommune med kompetanse i forbindelse 
med sammenslåingsprosessen med Telemark fylkeskommune? 
 
Revisors hovedinntrykk er at det er satt i gang flere prosesser som omhandler kompetanse i 
forbindelse med sammenslåingsprosessen med Telemark fylkeskommune. Dette gjelder 
tiltak på flere nivå i fylkeskommunen. Revisor vurderer at mye av dette arbeidet fortsatt er 
på planleggingsstadiet, i form av overordnede styringsdokumenter for den nye kommune.  
 
Revisor mener det er sentralt at arbeidet knyttet til karlegging av nåværende kompetanse og 
kartlegging av behov for fremtidig kompetanse i ny fylkeskommune, kommer så tidlig så 
mulig i prosessen. Dette for å sikre at fylkeskommune beholder ønsket kompetanse og gis 
mulighet for å bygge «riktig» kompetanse frem mot sammenslåing.    
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9 REVISORS ANBEFALING 
 
 

 Vestfold fylkeskommune bør vurdere å etablere en rapportering fra 
sektornivå/virksomhetsnivå til overordnet nivå på sektorens delegerte ansvar for 
kompetansestyring og –utvikling, eksempelvis en årlig rapportering til HR- seksjonen 
som viser status for hver sektor.  

 
Revisor presiserer at anbefalingen ikke er et resultat av brudd på lov eller forskrift. 
Anbefalingen er et innspill til ytterligere styring og kontroll på kompetanseområdet.  
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10 FYLKESRÅDMANNENS UTTALELSE 
 
Fylkesrådmannens uttalelse, mottatt på e-post 19.09.2018; 
 
Forvaltningsrevisjon vedrørende kompetansestyring i Vestfold fylkeskommune er grundig og 
omfattende, og den gir et godt bilde av kompetansestyringen i fylkeskommunen. VFK har 
gjennom flere år hatt systematisk satsing på kompetanse. 
 
Fylkesrådmannen ser positivt på kommentaren om at VFK bør vurdere å etablere en 
rapportering fra sektornivå/virksomhetsnivå til overordnet nivå på sektorens delegerte 
ansvar for kompetansestyring.  
 
Vi vil vurdere hvordan vi på best mulig måte kan legge inn en rapportering i rutinene våre. 
 
Tønsberg 19.09.2018 
 
Øyvind Sørensen 
 
fylkesrådmann 
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 Organisasjonspolitikk 2020 (arbeidsgiverpolitikken) 

 Strategisk plan for medarbeiderutvikling 2018 - 2020 

 Strategisk plan for lederutvikling 2017-2020 

 Digital strategi med tilhørende handlingsplan  

 Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold 2017 - 2022 

 Kompetansestrategi for videregående opplæring 2018 – 2020 

 Tilstandsrapport 2018 – videregående opplæring 
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SAK 42/18 
ORIENTERING OM FORVALTNINGSREVISJON "ETIKK OG 
VARSLING" 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Tønsberg Blad artikkel av 22.08.2018 
Tønsberg Blad artikkel av 25.08.2018 

 
Saksframstilling: 
I kontrollutvalgsmøtet 31.05.2018 sak 25/18 ble prosjektplanen for 
forvaltningsprosjektet «Etikk og varsling» behandlet. Prosjektplanen av 14.05.2018 
med følgende problemstilling ble vedtatt: 
  

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? 

 
 
Etter at kontrollutvalget valgte forvaltningsprosjektet om etikk og varsling har media 
skrevet om Vestfold fylkeskommunes etiske retningslinjer og regler. Sekretariatet 
viser spesielt til to artikler i Tønsberg Blad, henholdsvis 22. og 25. august 2018 som 
er vedlagt til informasjon. 
Igangsatt arbeid i Vestfold fylkeskommune som fremkommer i artiklene tar revisor 
antagelig hensyn til, og hvorvidt det vil få innvirkning på  
forvaltningsrevisjonsrapporten.  
 
Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen 
14.12.2018 

 
Revisor vil orientere om status i arbeidet med prosjektet på kontrollutvalgsmøtet. 
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Arkivsak-dok. 18/00017-15 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 18.10.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 43/18 
OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2018, PLAN FOR 
REGNSKAPSREVISJON  

 

Forslag til vedtak: 
Revisors overordnede revisjonsstrategi for 2018 «Revisjonsplan for Vestfold 
fylkeskommune» tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revisjonsplan 2018 

 
Saksframstilling: 
Vestfold kommunerevisjon har utarbeidet en overordnet revisjonsstrategi for 2018, 
revisjonsplan for Vestfold fylkeskommune. 
 
Revisors plan for regnskapsrevisjon legges fram for kontrollutvalget til orientering 
hvert år. Dette arbeidsdokumentet er grunnlaget for revisors gjennomføring av 
regnskapsrevisjonen i fylkeskommunen og formålet er å informere kontrollutvalget 
om kontrolloppgaver som er planlagt for 2018.  
 
Revisjonsplanen er et sentralt dokument for det påse-ansvaret kontrollutvalget har 
overfor revisor. 
 
Revisor vil redegjøre nærmere for revisjonsplanen i møtet. 
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1. Innledning 

 

Formålet med dokumentet er å informere kontrollutvalget om de oppgaver som vi har planlagt for Vestfold 

fylkeskommune for 2018. For regnskapsrevisjonens del omfatter dette i hovedsak det arbeidet vi utfører i 

perioden 16.4.2018 – 15.4.2019. For øvrig følger det av de alminnelige forutsetninger for revisjon, at planen 

må oppdateres og eventuelt endres etter hvert som revisjonen utføres.   

 

Planen er en del av vår ordinære kommunikasjon med kontrollutvalget og gjelder regnskapsåret 2018.  

 

2. Hjemmelsgrunnlag 

 

Bestemmelsene om revisjon er gitt i kommuneloven § 78 og i forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  

 

De mer detaljerte krav til revisjonens utførelse fremgår av egne standarder.  

 

3. Regnskapsrevisjon m.v. 

 

Regnskapsrevisjonen er et såkalt løpende oppdrag hvor vi som revisor har ansvar for at fylkeskommunens 

regnskaper blir tilfredsstillende revidert.  

 

3.1 Nærmere om regnskapsrevisjon 

Vår revisjon av årsregnskapet skal bidra til økt tillit til den økonomiske informasjon som gis fra 

administrasjonen til fylkestinget og øvrige brukere av årsregnskapet. Revisjonen skal også medvirke til å 

forebygge og avdekke misligheter og feil. 

 

I revisjonsberetningen til årsregnskapet skal vi uttale oss om hvorvidt regnskapet er avlagt i samsvar med 

lover og forskrifter og om det gir et uttrykk for den økonomiske virksomheten i regnskapsåret og stillingen 

ved årsskiftet som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.  

 

Videre skal revisor: 

 

 Se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige 

vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå 

 Se etter at det er redegjort for vesentlige budsjettavvik i årsberetningen 

 Vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og forskrifter 

 Se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og 

med forsvarlig kontroll 

 

I tillegg kan selve regnskapsrevisjonen (bekreftelsen) også bygge på den økonomiske internkontrollen dersom 

revisor finner dette hensiktsmessig.  

 

Kontroll av vedtak av betydning for regnskapet er en del av regnskapsrevisjonen, herunder kontroll av at 

regulert budsjett er i samsvar med gyldige vedtak og riktig presentert i årsregnskapet, og at vesentlige avvik er 

redegjort for i årsberetningen. Dette innebærer at vi også må: 

 

1. Vurdere om de ressurser som i henhold til regnskapet er brukt på ulike sektorer/formål, stemmer med 

det som fremgår av talldelen av virksomhetens budsjett, og 

  

2. Påse at det foreligger gyldige bevilgninger for bruken av midlene i regnskapet, og at mer- eller 

mindreforbruk som ikke er uvesentlig, er forklart/redegjort for. 
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I praksis innebærer dette at vi med henblikk på fylkeskommunens økonomiske internkontroll og budsjettets 

betydning for økonomistyring og regnskap, følger opp tertialrapporter og påser at administrasjonen har 

etablert et tilfredsstillende system for oppfølging av politiske og administrative vedtak av økonomisk karakter. 

 

3.2 Veiledning 

Det er viktig at våre kunnskaper om fylkeskommunen og kommunesektoren, også kan komme til nytte 

gjennom råd og veiledning. Dette kan på anmodning gis i form av redegjørelser og anbefalinger eller som svar 

på enklere henvendelser om temaer innen økonomiområdet, forståelse av regelverk eller lignende. Den tiden 

vi bruker på slike oppgaver, viser seg ofte å være nyttig for begge parter.  

 

3.3 Attestasjoner 

For offentlige myndigheter avgir vi en rekke bekreftelser/uttalelser. Dette kan blant annet være bekreftelser 

knyttet til bruken av statlige øremerkede tilskudd. Som eksempler nevnes: 

 

 Kompensasjonskrav etter lov om kompensasjon for merverdiavgift 

 Uttalelse til spillemiddelregnskaper 

 Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022) 

 Uttalelse til refusjonskrav lønnstilskudd NAV 

 Uttalelse vedrørende Oslofjordfondet 

 

Etter fylkekommunens egne reglement avgir vi også egne uttalelser. Som eksempler nevnes: 

 

 Uttalelse til avsluttede byggeregnskaper  

 Uttalelse til fylkeskommunalt partitilskudd 

 

3.4 Misligheter 

Dersom det konstateres misligheter plikter revisor straks å sende foreløpig innberetning om saken til 

kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende endelig innberetning til 

kontrollutvalget. Det hører også til våre oppgaver å vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon i 

årsregnskapet som følge av misligheter, og i den forbindelse rette forespørsler om slike forhold til 

fylkeskommunens ledelse.  

 

3.5 Nærmere om revisjonsarbeidet 

Vi benytter det elektroniske revisjonsverktøyet ”Descartes”. Den generelle revisjonsmetodikken bak 

Descartes er utviklet av Den norske Revisorforening. I vår tilpasning av revisjonen til kommunale forhold 

supplerer vi med Norges Kommunerevisorforbunds metodikk. 

 

Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:  

a) planleggingsfasen,  

b) gjennomføringsfasen, og  

c) avslutningsfasen.  

 

a)  I planleggingsfasen vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- og vesentlighetsforhold basert på 

vår kunnskap om og erfaring med oppdraget. Her tar vi stilling til hvordan vi skal utføre revisjonen for å 

kunne bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I planen inngår også 

hvordan den økonomiske internkontrollen skal gjennomgås og eventuelt testes.  I tillegg til den rent 

økonomiske virkningen av eventuelle feil, søker vi også å ta hensyn til allmennhetens behov for 

informasjon knyttet til fylkeskommunens årsplan og årsbudsjett. 

 

b) I gjennomføringsfasen kartlegges og vurderes normalt internkontrollen først. Revisjon som direkte gjelder 

bekreftelse av regnskapsposter, gjøres gjerne etterpå og normalt mot slutten av året i forbindelse med 

regnskapsavslutningen.  

 

c) I avslutningsfasen konkluderes det på resultat av utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført tilstrekkelig 

revisjon. 
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Utviklingen av revisjonsstandarder har de senere år gått i retning av mer omfattende og konkrete krav til 

revisjonen, som i tillegg til å bygge på en reell risikovurdering, også omfatter kommunikasjon med dem som 

har overordnet ansvar for styring og kontroll. Grunnlaget for våre uttalelser vil være det revisjonsbevis som er 

innhentet, herunder uttalelser og bekreftelser fra ledelsen. Standardene for regnskapsrevisjon m.v. er basert på 

et internasjonalt standardverk for revisjon og beslektede tjenester. I tråd med standardene vil revisjonen bli 

tilpasset de rammer og krav som gjelder for kommunal virksomhet og regnskapsavleggelse.  

 

Revisjonen av fylkeskommunens årsregnskap vil som nevnt være rettet mot forhold som er vesentlige for 

brukerne av regnskapet. Med brukere tenker vi først og fremst på politikere, administrasjon og innbyggerne. 

Hertil kommer også eksterne regnskapsbrukere som statlige myndigheter med flere. 

 

3.6 Prioriterte områder 

Vi gjennomfører årlig nødvendige kontroller for å kunne konkludere på om regnskapet inneholder vesentlige 

feil. I tillegg har vi notert oss følgende forhold som vi vil prioritere for 2018:  

 

 kartlegging og testing av økonomiske og administrative rutiner i administrasjonen og for utvalgte 

enheter/virksomheter. Det legges opp til kontroll av 1-2 enheter 

 oppfølging av byggeprosjekter 

 oppfølging av rutiner knyttet til kontroll/avstemming av de terminvise 

merverdiavgiftskompensasjonsoppgavene  

 oppfølging av rutiner knyttet til bokføring og avstemming av bilag / regnskapsdata fra SVV for 

fylkesveier 

 oppfølging av tertialrapporteringer og budsjettjusteringer 

 oppfølging av finansrapportering i samsvar med forskrift og vedtatt finansreglement 

 årsoppgjørsdisponeringer 

 områder som på grunn av spesifikke plikter eller sensitivitet krever særskilt oppfølging 

 

Frem til og med 2016 har Riksrevisjonen revidert den delen av fylkesvegregnskapet som Statens vegvesen 

forvalter på vegne av fylkeskommunene. Riksrevisjonen vil ikke lenger gi fylkesrevisorene attestasjon for 

fylkesveier. Dette medfører at revisor for fylkeskommunene må kartlegge internkontroll og rutiner hos Statens 

vegvesen. Dette var et prioritert området for revisor i 2017. Arbeidet med fylkesveier vil fortsette i 2018. 

 

3.7 Rapportering 

 

3.7.1 Nummererte brev 

Revisjonsbestemmelsene (forskriften § 4) krever at vi skriftlig påpeker ”følgende forhold overfor 

kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet:  

1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 

av regnskapsopplysninger,  

2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,  

3. misligheter,  

4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,  

5. om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges 

årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på 

riktig beslutningsnivå,  

6. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som 

gis i henhold til lov eller forskrift, og  

7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.  

Brev med påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende”. 
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Dersom det konstateres forhold som omfattes av revisjonsforskriften § 4 rapporteres dette til kontrollutvalget 

som bestemt i forskriften. Disse brevene blir nummerert fortløpende. 

 

3.7.2 Øvrig rapportering 

Forhold av betydning for styring og kontroll og som vi får kjennskap til, skal kommuniseres til riktig tid. Vi 

vil legge vekt på at revisjonsarbeidet blir utført med god kontakt til administrasjonen, og med skriftlig 

kommunikasjon der vi finner dette nødvendig. Dette kan gjelde forhold som ønskes avklart og/eller 

anbefalinger om forbedringer i rutiner.  

 

Etter vår ordinære rapporteringsplan vil kontrollutvalget for hvert revisjonsår motta minst to brev der vi 

redegjør for regnskapsrevisjonen.  

 

3.7.3 Revisors beretning 

I samsvar med revisjonsforskriften og gjeldende revisjonsstandarder vil vi avgi revisjonsberetning til 

årsregnskapet til fylkestinget med kopi til kontrollutvalget.  

 

4. Forvaltningsrevisjon 

 

Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven § 77 nr. 4 

blir definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Omfanget av og innholdet i forvaltningsrevisjonen er nærmere 

angitt i revisjonsforskriftens kapittel 3. Forvaltningsrevisjon skal utføres i samsvar med egen kommunal 

revisjonsstandard (RSK). 

 

Ut i fra dette, vil det være en del oppgaver som faller utenfor det løpende oppdraget (regnskapsrevisjonen), og 

som må ivaretas gjennom særskilte bestillinger fra kontrollutvalget. Dette gjelder for eksempel en fullstendig 

gjennomgang av offentlige anskaffelser, IT-sikkerhet m.m. 

 

Vi understreker at det er kontrollutvalget som beslutter hva som skal utføres av forvaltningsrevisjon og at vi 

som fylkeskommunens revisor forholder oss til kontrollutvalgets bestillinger som normalt vil være basert på 

vedtatt plan for forvaltningsrevisjon.  

 

4.1 Aktuelle prosjekter  

Følgende prosjekter har blitt bestilt av Kontrollutvalget, hvor det arbeides med forvaltningsrevisjon i 2018: 

 Kompetansekartlegging 

 Etikk og varsling 

 Selskapskontroll: VIGO IKS 

 

4.2 Rapportering 

Rådmannen vil bli orientert om det enkelte prosjekt i form av et oppstartsbrev og oppstartsmøte der vi blant 

annet informerer om selve prosjektet og hvem som vil gjennomføre dette. Kontrollutvalget mottar en rapport 

for hvert prosjekt.  

 

5. Andre oppgaver 

 

I tillegg til revisjon og de attestasjonsoppgavene som er omtalt ovenfor, utfører vi også andre oppgaver for 

fylkeskommunen som er forenlige med vår oppgave som fylkeskommunens revisor. Vi nevner her 

forskriftsbestemte uttalelser fra uavhengig instans i tilknytning til fylkeskommunens finansforvaltning. 

 

For øvrig vil både kontrollutvalget og administrasjonen kunne be oss å undersøke nærmere angitte forhold og 

problemstillinger som ikke går inn under bestemmelsene om revisjon.  
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6. Revisjonsteam 

 

Revisjonsteamet vil for 2018 bestå av: 

 

Ansvarlig revisor: 

Vestfold kommunerevisjon 

 

Regnskapsrevisjon: 

Oppdragsansvarlig revisor: Linn Therese Bekken / Linn Karlsvik 

Team regnskapsrevisjon: Mette Holmen, Jan Magne Moland og Eivind Finstad 

 

Forvaltningsrevisjon: 

Oppdragsansvarlig revisor: Linn Therese Bekken / Linn Karlsvik 

Team forvaltningsrevisjon: Hanne Britt Nordby Sveberg, Elisabeth Nilsen og Silje Huru 

 

Det kan bli aktuelt å gjøre endringer i revisjonsteamet på et senere tidspunkt. 

 

7. Oppdrag tilknyttet fylkeskommunen 

 

I tilknytning til vårt oppdrag som revisor for fylkeskommunens hovedregnskap, har vi også følgende oppdrag 

som det avgis revisjonsberetninger til: 

  

 Haugar Vestfold Kunstmuseum (stiftelse) 

 Stiftelsen lektor Sverre Bruuns fond (stiftelse) 

 Vestfold fylkesmuseum (stiftelse) 

 Greveskogen videregående skoles elevfond (stiftelse) 

 Legat til beste for Tønsberg gymnas (stiftelse) 

 Opplæringskontoret for offentlig sektor i Vestfold (forening) 

 

 

 

Horten, 30. august 2018 

Vestfold kommunerevisjon 

 

 
 

Linn Karlsvik          

Statsautorisert revisor 
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Arkivsak-dok. 18/00013-29 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 18.10.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 44/18 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 Protokollen fra styremøte i VIKS 27.08.2018 

 Artikkel om kulturdirektør Arild Moen av 08.08.2018 

 Artikkel om tidligere kulturdirektør Vidar Thorbjørnsen av 28.08.2018 og 
29.08.2018 

 
Saksframstilling: 
 

 Fellesmøte med Telemark kontrollutvalg 18.10.2018 kl 13.00. Ny 
fylkesrådmann/prosjektleder Jan Sivert Jøsendal er invitert og kommer. Tema 
er hvordan prosessen og arbeidet er lagt opp vedrørende sammenslåingen av 
Vestfold og Telemark Fylkeskommuner. Han vil informere om status i arbeidet 
og svare på spørsmål. 

 

 Styremøte i VIKS ble avholdt den 27. august 2018, og protokollen ligger 
vedlagt til orientering 

 

 Det vises til Tønsberg Blad hvor der opplyses at kulturdirektør Arild Moen 
sluttet pga hendelser som strider mot det etiske reglementet i Vestfold 
fylkeskommune. 

 

 Det vises til Tønsberg Blad hvor tidligere kulturdirektør Vidar Thorbjørnsen har 
en spesialavtale fra 2009.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 27.08.2018 kl. 18:00 
Sted: VIKS lokaler på RE 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Magnus Østlie, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Live Jetlund 
Gry Aas 

  
Forfall:  Gjert Gjertsen, medlem  

Lars Egeland, medlem 
 

Ikke møtt: Aleksander Leet, medlem 
 

Andre: Anja Ottervang Eriksen, observatør, rådgiver VIKS  
Heidi Wulff Jacobsen, sekretær, daglig leder VIKS 
 
 

Møteleder: Jan Nærsnes 
Protokollfører: Heidi Wulff Jacobsen 
  

Styreleder ønsket velkommen og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen merknader til 
innkallingen eller sakslisten.  
 
Før behandlingen av sakskartet ble det orientert om følgende forvaltningsrevisjoner: 
Vestfold fylkeskommune: Selskapskontroll «Tannhelsetjenesten kompetansesenter 
Sør IKS» og forvaltningsrevisjonsrapport «Opplæring og oppfølging av lærlinger» 
Horten: "Byggesaksbehandling i Horten kommune" 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

7/18 
15/00164-
56 

Godkjenning av protokollen 19.03.2018 2 
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8/18 18/00105-1 
Henvendelse til Sandefjord kommune om inntreden i 
VIKS 

2 

9/18 16/00119-5 Regnskapsrapport første halvår 2018 3 

10/18 18/00108-3 Forslag til budsjett 2019 4 

11/18 16/00123-7 Honorar for VIKS styret 4 

12/18 18/00104-1 VIKS - orientering 5 

13/18 18/00111-2 Forespørsel om veien videre for Temark og VIKS 5 

14/18 18/00103-1 Eventuelt 6 

    

 
 
 
Saker til behandling 

7/18 Godkjenning av protokollen 19.03.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 7/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra styremøtet 19.03.2018 godkjennes. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokollen fra styremøtet 19.03.2018 godkjennes. 
 
 
 
 
 

8/18 Henvendelse til Sandefjord kommune om inntreden i VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 8/18 
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Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder Jan Nærsnes informerte om brevet fra VIKS av 05.04.2018 om 
sekretærtjenester for kontrollutvalget i Sandefjord kommune. Saken ble satt opp på 
Sandefjords kontrollutvalgs møte 26.04.2018, sak 35/18, og styreleder Jan Nærsnes 
presenterte VIKS. 
 
Styreleder Jan Nærsnes vist videre til protokollen fra Sandefjord kontrollutvalg av 
26.04. 2018. Følgende vedtak ble fattet av Sandefjord kontrollutvalg: 

«Kontrollutvalget oversender rådmannen uttalelse utarbeidet av 
kontrollutvalgsleder». 

 
Sekretariatet opplyste at alle kontrollutvalgene i VIKS har behandlet og vedtatt saken 
om at arbeidsutvalget/sekretariatet kan sende forespørsel om inntreden også til 
andre kommuner og fylkeskommuner dersom det blir aktuelt. 
   
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
 

9/18 Regnskapsrapport første halvår 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 9/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tar regnskapsrapport pr. 31.06.2018 – januar-juni 2018 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet informerte om status i VIKS regnskaper pr.30.06.2018. Saken ble 
behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Styret tar regnskapsrapport pr. 31.06.2018 – januar-juni 2018 til orientering 
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10/18 Forslag til budsjett 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 10/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.500.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
Møtebehandling 
Budsjettet for VIKS 2019 ble fremlagt og diskutert. Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.500.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 

11/18 Honorar for VIKS styret 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 11/18 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling.  
 
Møtebehandling 
Saken ble diskutert, og det var enighet om å utsette saken til 2019. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Saken utsettes til 2019. 
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12/18 VIKS - orientering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 12/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder informerte om aktiviteten i selskapet, herunder økningen av 
henvendelser, saker og møter i 2018 i forhold til tidligere år.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Informasjonen tas til orientering 
 
 
 
 
 

13/18 Forespørsel om veien videre for Temark og VIKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 13/18 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret i VIKS er positive til en sammenslåing/inntreden i Temark for å møte de 
endringene som kommer på grunn av kommune- og 
fylkeskommunesammenslåingene fra 01.01.2020. Det nedsettes en arbeidsgruppe, 
og videre arbeid med prosessen igangsettes.  
 
 
Møtebehandling 
På bakgrunn av at fylkeskommunene Vestfold og Telemark skal slå seg sammen 
2020 har sekretariatet i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS sendt en 
forespørsel til VIKS om veien videre for Temark og VIKS. Saken inneholder en 
utredning, styrebehandling i Temark og vedtak fattet 01.06.2018. Det ble vist til at 
styret i Temark har vedtatt at de skal ta kontakt med styret i VIKS for å avklare 



44/18 Referatsaker  - 18/00013-29 Referatsaker  : Protokoll Styret for VIKS 27.08.18,sign

 6  

interessen for å gå i dialog med mål om en sammenslåing av selskapene/inntreden i 
Temark fra 01.01.2020. 
 
Saken og fremdriftsplanen ble diskutert.  Det ble presisert at VIKS har flere store 
bykommuner med mange innbyggere, men færre kommuner totalt enn Temark.  
VIKS må derfor telle med samme tyngde som Temark i en sammenslåing. Styret 
signaliserte videre at et avdelingskontor på Revetal er en forutsetning. 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
1. Styret i VIKS er positive til å utrede en sammenslåing/inntreden i Temark for å 
møte de endringene som kommer på grunn av kommune- og 
fylkeskommunesammenslåingene fra 01.01.2020. 
2. Fremdriftsplanen er at våren 2019 bør samarbeidet og selskapsavtale vedtas i 
kommunestyrene. 
3. Det nedsettes en arbeidsgruppe som er arbeidsutvalget i VIKS, og videre arbeid 
med prosessen igangsettes. 
4. Det forutsettes at ansattes representant er med i prosessen. 
 
 
 
 

14/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 27.08.2018 14/18 

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Møtebehandling 
Ingen saker 
 
Votering 
 
Vedtak  
 
 
Møtet slutt kl. 20.00. 
 
Revetal 27. august 2018 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Daglig leder 
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1 
 

Arkivsak-dok. 18/00012-15 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune 18.10.2018 
 
 
 

   
 
 

SAK 45/18 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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