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1 Innledning
1.1 Plan for forvaltningsrevisjon
En av kontrollutvalgets oppgaver er å utarbeide et forslag til plan for
forvaltningsrevisjon i fylkeskommunen.1 Planen skal utarbeides minst en gang i
valgperioden, og skal vedtas av fylkestinget senest innen utgangen av året etter at
fylkestinget er konstituert. Forslag til mulige prosjekter for forvaltningsrevisjon finner
du i kapittel 3.
Planen skal bygge på en overordnet analyse av fylkeskommunens virksomhet ut fra
vurderinger av risiko- og vesentlighet. Denne analysen finner du i kapittel 2.
Overordnet analyse og forslag til plan er utarbeidet av Vestfold kommunerevisjon i
samsvar med gjeldende avtale om revisjonstjenester. Analysen gjelder fylkeskommunens egen virksomhet og annen fylkeskommunal virksomhet dersom denne er
organisert som kommunale foretak (KF), § 27-samarbeid og vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven § 28 b og § 28 c.
Fylkeskommunal virksomhet som er organisert i selvstendige rettssubjekt
(interkommunale selskap (IKS), aksjeselskap eller § 27-selskap) omfattes ikke av
analysen. For slike organisasjonsformer kan kontrollutvalget føre tilsyn ved hjelp av
selskapskontroll.2

1.2 Hva er forvaltningsrevisjon?
På vegne av fylkestinget skal kontrollutvalget se til at det blir gjennomført:
Systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon)3

Forvaltningsrevisjon er en del av fylkeskommunens egenkontroll – det er en del av
fylkestingets tilsyn med fylkeskommunens forvaltning. Forvaltningsrevisjonens rolle er
å undersøke om fylkeskommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og

1

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) av 15. juni
2004, § 10.
2
Jf. kontrollutvalgsforskriften kapittel 6 og egen plan for selskapskontroll.
3
Revisjonsforskriften § 7
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regler og fylkeskommunens egne planer og vedtak. Fokus rettes også mot effektivitet
og kvalitet i produksjonen av velferd for fylkeskommunens innbyggere.
Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget:





synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse
bringe fram styringsinformasjon til fylkeskommunens beslutningstakere
bidra til læring og forbedring i organisasjonen
bidra til fylkeskommunens egenkontroll

1.3 Forvaltningsrevisjoner i Vestfold fylkeskommune i 2012-2015
I Vestfold fylkeskommune er følgende forvaltningsrevisjoner gjennomført i perioden
2012-2015:









2012: Gildehall på Borre
2012: SAMS (felles) vegadministrasjon med henblikk på myndighet, ansvar og
roller mellom fylkeskommunen og staten.
2013: Kvalitet og etterlevelse av lovpålagte krav innenfor videregående
opplæring i Vestfold fylkeskommune, herunder ressurskrevende elever/spesialundervisning i videregående opplæring.
2014: Gjennomgang av fagskolen i Vestfold fylkeskommune.
2014: Kontroll av spesialundervisning i praksis
2015: Kulturarv i Vestfold fylkeskommune
2015: Vedlikehold av fylkesveger

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012-2015 ble behandlet av Vestfold
fylkeskommune i april 2012 (sak 19/12), hvor det ble prioritert flere aktuelle tema for
forvaltningsrevisjon. Seks av disse prosjektene er gjennomført, mens følgende
prosjekttema ikke ble gjennomført:










Bortfall av elever i de videregående skoler
Mislighetsrisiko i forbindelse med vedlikehold av fylkeskommunale
eiendommer
Budsjett og økonomistyring i Vestfold fylkeskommune
Risikostyring og ledelse
Gjennomgang av lønnsområdet i Vestfold fylkeskommune
Regeletterlevelse av offentlige anskaffelser
Eierstyring i Vestfold fylkeskommune
Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Vestfold fylkeskommune
3
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Bygningsmessig vedlikehold i Vestfold fylkeskommune
Mislighetsrisiko i forbindelse med vedlikehold av fylkeskommunale
eiendommer
Administrasjonens saksutredning, oppfølging av politiske vedtak og
tilbakemelding til politisk organ
Gjennomgang av fagskolen i Vestfold fylkeskommune
Budsjett- og økonomistyring i videregående skole

1.4 Avtale om forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er omfattet av avtalen om revisjonstjenester mellom Vestfold
fylkeskommune og Vestfold kommunerevisjon. Forslaget om mulige prosjekter (se
kapittel 3) har et omfang på forvaltningsrevisjon som ikke samsvarer med budsjetterte
midler etter avtalen om revisjonstjenester. Fylkestinget kan endre planen innenfor
denne definerte budsjettrammen gjennom hele planperioden.

4
Vestfold kommunerevisjon

Overordnet analyse – Vestfold fylkeskommune

2 Overordnet analyse
2.1 Om risiko og vesentlighet og metodikk
Risiko og vesentlighet
Risiko handler om
 hva som kan gå galt,
 hvor sannsynlig er det at noe går galt, og
 hva som er konsekvensen
Vesentlighet i forvaltningsrevisjon handler om hvor viktig oppgaven eller området er
for fylkeskommunen og fylkeskommunens samfunnsoppdrag, eller for fylkeskommunens brukere/innbyggere.

Metodikk
I vurderingen av risiko og vesentlighet har vi tatt utgangspunkt i kommunelovens
formålsparagraf og fylkesrådmannens ansvar4. Vi fokuserer derfor på følgende
områder i analysen:






Ligger forholdene til rette for et funksjonsdyktig folkestyre?
Har fylkesrådmannen tiltak for virksomhetsstyring og betryggende kontroll?
Blir rettssikkerhet, kvalitet og effektivitet ivaretatt i myndighetsutøvelse og
tjenesteyting?
Legger fylkeskommunen til rette for en bærekraftig utvikling?

Revisjonen har foretatt den overordnede analysen med utgangspunkt i følgende kilder:






4

Erfaringer fra regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon
Dokumentanalyser
Statistikk
Intervju
Innspill fra kontrollutvalgene

Kommuneloven 1 og 23 nr. 2
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Erfaringer fra regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon
Vi har i den overordnede analysen benyttet revisors kunnskap om virksomheten,
erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og løpende revisjon, samt
foretatte virksomhetskontroller.
Dokumentanalyser
For å kartlegge og vurdere risiko i Vestfold fylkeskommune har vi gjennomgått
budsjett- og økonomiplan, årsregnskap, årsrapport og annen styringsdokumentasjon.
Videre har vi innhentet informasjon om fylkeskommunens system for internkontroll,
samt fylkesmannens tilstandsrapporter, tilsynsrapporter og tilsynsplaner.
Statistikk
Offentlig statistikk er først og fremst hentet fra KOSTRA, og viser tall fra alle
tjenesteområdene som blir gjennomgått i analysen. I KOSTRA-analysen har vi brukt
ureviderte tall for fylkeskommunen for 2015. Vi har sammenlignet fylkeskommunen
med snittet for fylkeskommunene i Sør-Norge og snittet for fylkeskommunene i landet
utenom Oslo. Vi har også innhentet demografiske data fra Statistisk Sentralbyrå.
Intervju
Vi har også gjennomført intervju med både fylkesrådmann og fylkesordfører. Med
disse intervjuene fikk revisjonen innspill til sentrale risikoområder for fylkeskommunen, i tillegg til forslag til eventuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.
Innspill fra kontrollutvalgene og videre oppfølging
Revisjonen har innhentet synspunkter på risikoområder og behov for
forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget fra forrige og nåværende valgperiode.
Denne overordnede analysen danner grunnlag for kontrollutvalgets diskusjon og
prioritering av mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kontrollutvalgets prioriterte
prosjekter skal vedtas i en plan for forvaltningsrevisjon.
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2.2 Om Vestfold fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune er en stor og tverrfaglig utviklingsorganisasjon med viktige
samfunnsoppdrag innen utdanning, samferdsel, næringsutvikling, regional planlegging,
ressursforvaltning, tannhelse, kultur og folkehelse.
Som utviklingsaktør skal fylkeskommunen ta initiativ til og finne helhetlige løsninger på
tvers av sektorer og nivåer, og bidra til at ulike aktører i samfunnet samarbeider om
felles ambisjoner og satsinger.
Fylkeskommunen er en sentral tjenesteprodusent innen videregående opplæring,
tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveger og kulturformidling.
Fylkeskommunen styres av folkevalgte politikere og fylkestinget er det øverste
folkevalgte organet. Fylkestinget velges for fire år av gangen og består av 39
representanter. Fylkestinget treffer avgjørelser i større og prinsipielle saker og gir
rammer for alt arbeid i Vestfold fylkeskommune.
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Administrativ organisasjon
Fylkesrådmannen er fylkeskommunens øverste administrative leder og står ansvarlig
overfor fylkestinget. Følgende figur viser administrativ organisering i fylkeskommunen:

Figur 1 - Organisasjonskart Vestfold fylkeskommune – 2016

Vestfold fylkeskommune har omtrent 2.100 ansatte arbeider innen blant annet
utdanning, ressursforvaltning fagopplæring, samferdsel, næringsutvikling,
samfunnsplanlegging, kultur, folkehelse, tannhelse, administrasjon, service og ledelse.
De fleste, rundt 1 800 ansatte, arbeider innen videregående opplæring.

Fylkeskommunesamarbeid
I tillegg til aktiviteten i de ovennevnte sektorene har fylkeskommunen en rekke
forskjellige engasjementer, eierskap og selskapsdeltakelse som rapporteres i eget
område; fylkeskommunens deltakelse i selskaper. Herunder blant annet Skiringssal
folkehøyskole og Fagskolen i Vestfold. Tilskudd til eller kjøp av ordinær
8
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tjenesteproduksjon fra selskaper fylkeskommunen er medeier inngår som en del av
kostnadene og rapporteringen fra sektorene.
Behovet for eventuell forvaltningsrevisjon i selskap, som fylkeskommunen eier helt
eller delvis, blir omhandlet i plan for selskapskontroll.

Overordnede målsettinger for fylkeskommunen
Fylkeskommunen har vedtatt resultatmål for samtlige av sine sektorer. De sektorvise
resultatmålene, som ble vedtatt av fylkestinget 10. desember 2015 (sak 85/15),
fremgår av vedlegg 1.
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Økonomi
Vestfold fylkeskommunes drift i 2014 endte med et regnskapsmessig mindreforbruk på
61 mill. kroner, jamfør Vestfold fylkeskommunes årsrapport for 2014. Regnskapstall for
2015 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 90,9 mill. kroner.
Tabellen nedenfor viser netto driftsresultat for 2014 og 2015 samt budsjett for årene
2016 -2019.
Netto driftsresultat
I 1000 kroner
I % av
driftsinntekter

Regnskap Regnskap
2014
2015
114 428
131 402
4,1 %

4,4 %

Budsjett
2016
57 984

Budsjett
2017
78 887

Budsjett
2018
81 989

Budsjett
2019
93 013

2,3 %

3,1 %

3,2 %

3,6 %

Tabell 1 – Netto driftsresultat – Vestfold fylkeskommune

Netto driftsresultat blir brukt som et mål på fylkeskommunens økonomiske
handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
(TBU) har kommet frem til at det anbefalte nivået på netto driftsresultat for
fylkeskommunene settes til 4 prosent av inntektene.
Tabellen nedenfor viser sektorenes regnskap, justert budsjett og avvik i forhold til
budsjett (mer-/mindreforbruk) i 2014.

Tabell 2 – Sektorenes mer-/mindreforbruk i 2014 - Vestfold fylkeskommune

Tabellen viser at sektorene hadde et samlet mindreforbruk på 50 mill. kroner.
Regnskapstall for 2015 viser et samlet mindreforbruk for sektorene på 61,8 mill.
kroner.
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Langsiktig gjeld
Vestfold fylkeskommune har høy gjeld, pga store investeringer de senere årene.
Utfordringen for fylkeskommunen er at gjelden vil stige til 2,85 mrd kroner.
Brutto gjeld vil utgjøre ca. 1,1 ganger inntekten i 2019. Korrigert for frie fond vil netto
gjeld nesten tilsvare inntektene, noe som medfører en høy finansiell risiko. Det høye
gjeldsnivået vil redusere mulighetene til å styrke driften i sektorene. I følge budsjettog økonomiplan 2016 -2019 har fylkeskommunen et klart mål fremover om å redusere
gjeldsgraden for å legge til rette for fortsatt godt tjenestetilbud.
Rammetilskuddet er basert på at Vestfold opprettholder dagens andel av
befolkningen. I henhold til SSB framskrivning kan Vestfold få en lavere andel av
befolkningsveksten. Dette medfører en risiko for at Vestfold får en lavere andel av
framtidig inntektsvekst. I tillegg kommer usikkerhet knyttet til at det er forutsatt en
stor vekst i skatteinntekter. Utviklingen av hovedinntekter, brutto gjeld og gjeld
korrigert for frie fond er hentet fra budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019, og fremgår
av diagrammet nedenfor.

Figur 2 Utvikling hovedinntekter, brutto og netto gjeld 2007-2020 – Vestfold fylkeskommune

Disposisjonsfond
Disposisjonsfondet er oppdelt i bufferfond, fond premieavvik og regionalt
utviklingsfond. I løpet av 2014 er fondene i Vestfold fylkeskommune styrket med 82,7
mill kroner som er 15,9 mill kroner høyere enn lagt til grunn i budsjettet for 2014.
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Tabell 3 viser Vestfold fylkeskommunes disposisjonsfond per 31.12.2014

Under vises ulike KOSTRA tall for Vestfold fylkeskommune, sammenliknet med
gruppesnittet og landsgjennomsnittet.
KOSTRA – UREVIDERTE TALL 2015
Frie inntekter i kroner per innbygger
Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Disposisjonsfond i prosent av brutto
driftsinntekter
Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i
prosent av brutto driftsinntekter
Netto driftsutgifter til videregående opplæring
per innbygger 16 - 18 år
Netto driftsutgifter per innbygger til samferdsel
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring,
pr. innbygger

Vestfold
fylkeskommune

Sør-Norge

Landet *

10 081

10 844

12 238

10 064

8 947

10 163

14,7

7,8

7,8

0

0,1

0

145 660

159 370

161 395

2151

2768

3951

525

637

649

Tabell 4: KOSTRA Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall , fylkeskommuner – nivå 1 og 2. Ureviderte tall per
18.03.2016
* Landsgjennomsnitt uten Oslo

Tabellen viser at Vestfold fylkeskommune har lavest frie inntekter per innbygger
sammenlignet med gjennomsnittet for fylkene i Sør-Norge og landet. Netto lånegjeld
per innbygger for Vestfold ligger på samme nivå som snittet for landet, men over
snittet for fylkene i Sør-Norge. Vestfold fylkeskommune har tilnærmet 50 % høyere
andel disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter enn de sammenlignede
fylkesgruppene. Tabellen viser også at Vestfold fylkeskommune har vesentlig lavere
netto driftsutgifter til videregående opplæring per innbygger 16 – 18 år, og noe lavere
driftsutgifter per innbygger til samferdsel og administrasjon og styring, enn snittet for
fylkene i Sør-Norge og landet.
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I følge Vestfold fylkeskommunes budsjett 2016 med økonomiplan 2016 – 2019,
rapporteres det at fylkeskommunen de seneste årene har hatt høye investeringer, og
dette har medført at Vestfold fylkeskommune har høy gjeld. Utfordringen med den
høye gjelden er at den gir press på sektorammen fordi mer av inntektene benyttes til å
betale renter og avdrag. Dette forsterker forholdet knyttet til at Vestfold allerede har
lavere inntekter per innbygger enn landet for øvrig, og er således avhengig av en
effektiv drift.
Sammenligninger mellom fylkeskommunene viser at Vestfold fylkeskommune jevnt
over drives effektivt.
I følge budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019 ga Statsbudsjettet for 2016 Vestfold
fylkeskommune lavere inntekter enn bebudet tidligere. Dette forsterker den krevende
balansen mellom drift og investeringer som allerede ligger i den vedtatte
økonomiplanen.
Statistikk sykefravær
Tabellen under viser sykefraværsutvikling per måned i 2015

Sykefraværsutvikling for sektorer per måned i 2015

%

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

Utdanning

6,8

7,0

6,9

6,6

6,5

6,1

6,3

6,1

6,0

5,9

5,9

5,9

Kultur

3,6

4,1

4,9

4,1

3,7

4,2

4,3

4,5

4,5

4,4

4,5

4,5

Regional

2,0

1,6

1,3

1,2

1,2

1,1

1,0

1,6

1,6

1,9

2,0

2,3

Tannhelse

10,2

9,7

10,2

10,1

10,3

10,1

10,3

10,1

9,9

9,5

9,2

9,1

Stab og kom.

4,9

6,5

6,8

6,3

5,9

5,8

5,6

5,5

5,4

5,4

5,4

5,3

Tabell 5 – Statistikk sykefravær – Vestfold fylkeskommune

I henhold til årsrapporten for 2014 vises det til at det totale sykefraværet i Vestfold
fylkeskommune var 5,7 % og dermed ble vedtatte resultatmål for sykefravær innfridd.
Det egenmeldte sykefraværet var 0,8 %. Fraværet fordelte seg med 6,5 % for kvinner
og 4,3 % for menn. Hoveddiagnoser ved legemeldt fravær er muskel- og skjelettlidelser
og lettere psykiske plager. Det arbeides systematisk med sykefraværsoppfølging på alle
13
Vestfold kommunerevisjon

Overordnet analyse – Vestfold fylkeskommune

nivå i organisasjonen. Fylkeskommunens hovedarbeidsmiljøutvalg har fokus på
nærværsarbeid og oppfølging av sykemeldte. Revisor registrerer at sykefraværet
innenfor tannhelsesektoren i 2015 var langt høyere enn vedtatte resultatmål i 2015 på
5,6 %.

2.3 Risikovurdering
2.3.1 Om risikovurdering
Fylkeskommunen har en rekke lovpålagte krav og tjenester, samt egne planer og
vedtak som skal ivaretas. Fylkeskommunal virksomhet har naturlig mange risikoer
knyttet til seg. I punkt 2.4 til 2.7 har vi trukket ut de områder vi mener er mest sentrale
for Vestfold fylkeskommune og beskrevet de sentrale krav og fylkeskommunens
situasjon/håndtering av disse.

2.4 Lokaldemokrati, tillit og etisk standard
2.4.1 Åpenhet og innsyn
Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati.
Offentlighetsloven og kommunelovens regler om møteoffentlighet skal legge til rette
for at fylkeskommunens virksomhet er åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes
informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse, rettssikkerheten for den
enkelte og allmennhetens kontroll.
På hjemmesidene til fylkeskommunen står det beskrevet at det skal tas i bruk en ny
teknisk løsning for publisering av dokumentopplysninger og dokumenter på internett
den 11. mai.2016. Offentlig journal gir opplysninger om dokumenter til og fra Vestfold
fylkeskommune for de tre siste månedene. Offentlige journal oppdateres normalt
daglig etter klokken 12.00 for dokumenter journalført tre dager tidligere.
Konfidensielle opplysninger er skjermet for innsyn. Det er mulig å be om innsyn i
dokumenter som er markert med «unntatt offentlighet».
I henhold til offentlighetsforskriften publiserer ikke Vestfold fylkeskommune
opplysninger eller dokumenter som gjelder enkeltansatte eller enkeltelever/lærlinger
eller konkrete anskaffelsessaker. Det publiseres heller ikke dokumenter som
inneholder personnummer, fødselsnummer, lønn til fysiske personer eller immaterielle
rettigheter som åndsverk.
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I følge årsrapporten for 2014 ble forberedelse til innføring av ny offentlig journal
startet opp høsten 2014 og var planlagt igangsatt fra mai 2015.
På internettsiden for Vestfold fylkeskommune finnes dokumenter/innsyn i politiske
møter, saksfremlegg og protokoller. Eldre postlister ligger også tilgjengelig på
nettsiden.
Vår gjennomgang har ikke avdekket særskilt risiko knyttet til åpenhet og innsyn.

2.4.2 Saksforberedelse og gjennomføring av fylkestingets vedtak
Fylkesrådmannen har ansvar for at saker til folkevalgte organer er forsvarlig utredet og
at vedtak blir gjennomført.
I forbindelse med de innledende intervjuene, ble fylkesordfører bedt om å vurdere om
sakene er tilfredsstillende utredet og lagt frem på en måte som er tilpasset de
folkevalgte som målgruppe. Tilbakemeldingen var positiv fra fylkesordførerens side,
som også hadde en positiv opplevelse av administrasjonens gjennomføring av
fylkestingets vedtak. Fylkesrådmannen fremhevet at fylkeskommunen hadde mange
rutiner for å sikre at saksbehandlingen og saksfremstillingen er god.

2.4.3 Budsjettering og rapportering
Budsjett og økonomiplan er fylkesrådmannens viktigste arbeidsdokument. Det
overordnede målet med fylkesrådmannens budsjettforslag, er å sørge for et godt
tjenestetilbud både nå og i fremtiden. I budsjett- og økonomiplan for 2016-19 påpekes
at statsbudsjettet for 2016 ga Vestfold fylkeskommune lavere inntekter enn bebudet
tidligere. Dette forsterker den krevende balansen mellom drift og investeringer som
allerede ligger i den vedtatte økonomiplanen.
Kvalitet i fylkeskommunens rapportering er sentralt for å ha mulighet til å følge opp
fylkeskommunens økonomisk situasjon og foreta nødvendige korrigeringer.
Fylkesrådmannen påpeker at fylkeskommunen har et årshjul og at det rapporteres
hvert tertial på økonomi og de vedtatte resultatmålene, se vedlegg 1. I tillegg
utarbeides det hvert år en fyldig årsrapport som blant annet inneholder årsberetning,
årsregnskap, finansforvaltning, resultatvurdering, samt en rapportering om hver
sektor. I tillegg rapporteres det på mer detaljerte områder i alle hovedutvalgene. Det
foreligger også en årlig tilstandsrapport fra utdanningssektoren.
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I forbindelse med revisjon av årsregnskapet 2015, ble det avdekket mindre avvik
vedrørende budsjettkontroll knyttet mot administrativ justering etter
budsjettreglementet. Regnskapsrevisjonen planlegger en egen gjennomgang av
budsjettregelementet i forbindelse med revisjon 2016.
Vi vurderer at budsjett og økonomistyring kan være et aktuelt tema for
forvaltningsrevisjon.

2.5 Virksomhetsstyring og betryggende kontroll
2.5.1 Internkontroll
Kommuneloven § 23 nr. 2 stiller et generelt krav om at fylkesrådmannen skal ha
betryggende kontroll med fylkeskommunens virksomhet. Ifølge lovforarbeidene
innebærer dette et generelt krav om at fylkeskommunen skal ha internkontroll. I
tillegg er det krav om internkontroll på en rekke særlovsområder, både
sektorovergripende og for de ulike tjenesteområdene i fylkeskommunen, f.eks.
arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven, opplæringsloven og
tannhelsetjenesteloven.
Det vil alltid være risiko for at det ikke er etablert tilstrekkelig internkontroll eller
manglende etterlevelse. Følgende figur kan beskrive internkontrollen i
fylkeskommunen:

Figur 3 – Internkontroll i fylkeskommunen

I Vestfold fylkeskommunes årsrapport er fylkesrådmannen pliktig til å vurdere
fylkeskommunens internkontroll, og i årsrapporten for 2014 påpekes følgende:
Fylkeskommunen ved fylkesrådmannen er gjennom Kommuneloven pålagt å innrette
sin virksomhet i forhold til lovverket og sørge for betryggende kontroll. Hver
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sektordirektør har ansvar for å etablere og følge opp etterlevelse av rutiner innenfor
egen sektor. Dette kan for eksempel omfatte rutinemessige kontrolloppgaver,
omdømmeundersøkelser og systemtekniske tiltak. Fylkesrådmannen vektlegger at det
gjennomføres korrigerende tiltak i tråd med de anbefalinger som gis fra
Kontrollutvalget og Vestfold kommunerevisjon på bakgrunn av enhetskontroller og
forvaltningsrevisjoner.
Eksempler på gjennomførte internkontrolltiltak i 2014:
 Kartlegging av utarbeidede beredskapsplaner og dokumentasjon av
gjennomførte risikovurderinger.
 Oppfølging av resultatene i PULS. (PULS er skoleeiers og skoleledelsens verktøy
for vurdering av kvaliteten i opplæring, elevenes resultater, trivsel, fysisk
læringsmiljø osv.) Elevundersøkelsen gjennomføres årlig i regi av
Utdanningsdirektoratet og har stått, sammen med øvrig informasjon i PULS,
sentralt i evaluerings- og forbedringsarbeidet i sektoren.
 Tiltak for å kvalitetssikre grunndata som er registrert i lønns- og
personalsystemet.
 Tiltak for å sikre nødvendig dokumentasjon av elev- og personaldokumentasjon.
 Tiltak ifht dokumentasjon i forbindelse med anskaffelser og innkjøp.
I tillegg til dette har det vært et økt fokus på informasjonssikkerhet i 2014. Dette
arbeidet inkluderer en omfattende utbytting og standardisering av server/lagringsløsninger på virksomhetene, standardisering av nettverksstruktur og utskifting
av brannmurer.
Fylkesrådmannen har videreført den årlige tilstandsvurderingen av eiendommene som
danner grunnlaget for vedlikehold- og investeringsplaner. Hensikten er også å sikre at
både de pedagogiske og bygningsmessige krav og forventninger blir hensyntatt. Det er
i 2014 etablert et kvalitetssikringssystem for virksomhetenes gjennomføring av mindre
bygningstiltak og tilhørende anskaffelser.
Revisor vurderer risiko på området dit hen at de fleste kommuner/fylkeskommuner er
oppmerksomme på internkontroll, men at den i mange tilfeller utøves utenfor en
helhetlig struktur. Dermed kan internkontrollen bli fragmentert, og vil i mindre grad
fungere som et verktøy for ledelse og styring. En systematisk tilnærming kan gjøre
internkontrollen mer relevant og meningsfull, og bidra til forebygging og forbedring.
Fylkesrådmannen påpeker at fylkeskommunen er en rutinebasert organisasjon, hvor
internkontrollen stadig videreutvikles. Etter fylkesrådmannens vurderinger er et
velfungerende avvikssystem positivt for en organisasjon. Etter fylkesrådmannens
betraktninger kan det gjerne meldes enda flere avvik i fylkeskommunen.
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Etter revisors vurderinger har fylkeskommunen de siste årene hatt økt fokus på dette
området og har planer for sitt arbeid med internkontrollen. Revisor poengterer
viktigheten av et sterkt fokus på tematikken, og vurderer at mulige temaer knyttet til
internkontrollen er sentralt for forvaltningsrevisjon i kommende periode.
2.5.2 Etikk og varsling
Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for en tillitskapende
forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Etikk er en integrert del av all
arbeidslivspraksis. Etikk er de verdiprioriteringer som ligger til grunn for enhver
beslutning eller handling.
Kommunenes Sentralforbund (KS) og Transparency International Norge (TI) anbefaler
at fylkeskommuner har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at
retningslinjene bør være behandlet av fylkestinget. KS og TI anbefaler at de etiske
retningslinjene også blir gjort gjeldende for fylkeskommunale foretak.
Fylkesrådmannen poengterer at fylkeskommunen har formelle etiske retningslinjer
som formidles til alle ledere, i tillegg til at det er utarbeidet en varslingsrutine som er
formalisert. Når det gjelder misligheter, og det å avdekke misligheter, er det
fylkeskommunens generelle regnskapskontroll og de etiske retningslinjene, som er
styrende. Fylkesordfører påpeker også at fylkeskommunen har en tradisjon for
åpenhet på tvers og innad og at det er få varslingssaker i organisasjonen.
Etter revisors vurderinger vil det alltid være forbundet en risiko knyttet til disse
områdene i en fylkeskommune. Godt arbeid for høy etisk standard sikrer ikke alltid
mot uønskede hendelser, men det reduserer risikoen. Det er en risiko for at det kan
oppleves som uklare skillelinjer om hva som er etisk forsvarlig, i tillegg til at det kan
være en stor personlig belastning å varsle. Området er sentralt for forvaltningsrevisjon
ettersom det kun er gjennom arbeidstakerne at en virksomhet kan avdekke og rydde
opp kritikkverdige forhold som for utenforstående kan være skjult. Det er i
virksomhetenes egen interesse at ukultur og ulovlige forhold avdekkes, slik at man
unngår at problemene vokser seg store.

2.5.3 Arkiv og dokumentasjon
Kommuner, fylkeskommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin
egen aktivitet både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en
samfunnsmessig betydning for demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet.
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En velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å
ivareta dette.
I følge Vestfold fylkeskommunes årsrapport 2014 har en viktig aktivitet i
kvalitetsarbeidet vært arbeidet med sammenhengende og enhetlig
dokumenthåndtering. Rasjonell informasjonsflyt, komplette arkiver og ryddige
dokumentbiblioteker er vesentlig for effektiv saksbehandling. Vestfold fylkeskommune
videreførte i 2014 samarbeidet med seks andre fylkeskommuner for å effektivisere
produksjon, arkivering og bruk av elevdokumentasjon.

2.5.4 Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet omfatter alle tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet til informasjon og IKT-systemer, det vil si alt som sørger for å gi korrekt
informasjon til de rette menneskene til rett tid.
Alle offentlige virksomheter er etter § 15 i eforvaltningsforskriften pålagt å ha
internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet.
Personopplysningsloven med forskrifter stiller krav om tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling
av personopplysninger. Det kreves dokumentert internkontroll. Styringssystemet som
den enkelte virksomhet må etablere for å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet, må blant annet fastsette overordnede sikkerhets mål, akseptabelt risikonivå
og fordele ansvar og oppgaver i sikkerhetsarbeidet. Fylkeskommunen må skaffe en
komplett oversikt over alle personopplysninger som behandles innenfor de ulike
tjenesteområdene, vurdere risiko og opprette rutiner og et aktivt system for
avvikshåndtering.
Risiko er tap av data, informasjon på avveie, tap av tillit og omdømme, samt
bøtelegging.
Vestfold fylkeskommune har en IKT-seksjon, som har ansvar for drift og forvaltning av
all IKT-infrastruktur og IKT-brukerstøtte på alle fylkeskommunens lokasjoner. I følge
fylkesrådmannen er fylkeskommunen opptatt av gode IKT-løsninger, og har nylig
utarbeidet en digital strategi for 2016 – 2019. Denne strategien behandles i
fylkestinget 28. april 2016.
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Områder knyttet til informasjonssikkerhet og personvern har ikke tidligere vært
revidert, og etter revisors vurderinger kan det være behov for å se nærmere på kvalitet
og etterlevelse på området.

2.5.5 Offentlige anskaffelser
Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig.
Regelverket om offentlige anskaffelser skal bidra til at pengene utnyttes best mulig og
at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.
Reglene har også som formål å bidra til en bærekraftig utvikling, og skal motvirke sosial
dumping og korrupsjon. Sosial dumping skjer både ved brudd på helse-, miljø- og
sikkerhetsregler og når lønn og andre ytelser er uakseptabelt lave, sammenliknet med
hva norske arbeidstakere normalt tjener. I anskaffelsessammenheng kan kommunen
arbeide mot sosial dumping bl.a. ved å stille og følge opp krav om lønns- og
arbeidsvilkår i kontrakter. Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune var blant annet
opptatt av dette aspektet i forbindelse med innspill til overordnet analyse.
Også innen miljø og andre former for sosialt ansvar kan offentlige innkjøpere spille en
viktig rolle gjennom kvalifikasjonskrav og kontraktsklausuler ved anskaffelser, og den
senere oppfølgingen av slike krav.
Forslag om nye regler om offentlige anskaffelser var på høring sommeren 2015. Nye og
forenklede regler om offentlige anskaffelser ventes å gjelde fra våren 2016. De nye
reglene vil gi kommunene både økt handlingsrom og nye plikter. Reglene skal bl.a. gi
oppdragsgiver incentiver og plikter knyttet til miljøhensyn og bekjempelse av
barnearbeid og sosial dumping, og bedre konkurransevilkårene for små og
mellomstore bedrifter. Det foreslås at KOFA igjen skal kunne ilegge gebyr for ulovlige
direkteanskaffelser.
Vestfold, Buskerud og Telemark har et felles innkjøpssamarbeid – BTV Innkjøp. De
inngår rammeavtaler på varer og tjenester, og driver rådgivning og opplæring i innkjøp.
Fylkeskommunen arbeider også med å inngå avtaler med kommunene om et
innkjøpssamarbeid.
I følge Vestfold fylkeskommunes budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019, har fagfeltet
offentlige anskaffelser vært og vil være i endring fremover. Fagfeltet er preget av krav
til dokumentasjon og klare regler som må overholdes. For å bistå virksomhetene med
kunnskapsutveksling og arbeid med videreutvikling av dokumentasjonsrutinene ble det
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i 2015 ansatt innkjøpsrådgiver i ny stilling. Det er også etablert et innkjøpsforum med
stabsavdelingen i rollen som koordinator.
I fylkeskommunen jobbes det med økt bruk av eHandel, samt at det i 2016 skal
vurderes om dagens organisering av innkjøpsfunksjonen er effektiv og hensiktsmessig.
Fylkeskommunen gjør i tillegg mange enkeltanskaffelser – både ved kjøp av varer og
tjenester i den ordinære driften og ved store byggeprosjekter.
Generelt kan det være stor risiko dersom ansatte mangler tilstrekkelig kompetanse om
et til dels omfattende og komplisert regelverk, lar være å følge reglene ved
enkeltanskaffelser eller er lite lojale mot rammeavtalene. Det er rimelig å tenke seg at
risikoen øker når anskaffelsesregelverket endres.
I 2015 har revisor på stikkprøvebasis kontrollert enkelte innkjøp mot underliggende
dokumentasjon uten å finne vesentlige avvik. Vi har gjennomført en kontroll med
anskaffelsen av ombygging og påbygging av fylkeshuset. I etterkant av denne ble det
gjennomført kontroll med sektorenes etterlevelse av lov om offentlig anskaffelser. Av
kontroll med 14 kjøp utenom rammeavtaler, ble det avdekket avvik ved 6 av
anskaffelsene. Det var manglende avholdelse av konkurranse for 3 av anskaffelsene,
for 2 av anskaffelsene var det avvik i forhold til manglende/mangelfull protokoll og ved
1 anskaffelse var det avvik tilknyttet tildelingskriterier. Vestfold fylkeskommune bør
fortsatt sørge for fokus på etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser.
Kontrollutvalget for forrige periode har gitt innspill til forvaltningsrevisjon på tema
Vurdering av kompetansekartlegging i fylket generelt – og vurdering av
kompetansekartlegging innenfor regleverket om offentlige anskaffelser spesielt.
Revisor vurderer at det kan være aktuelt med forvaltningsrevisjon knyttet til offentlige
anskaffelser, da offentlige innkjøp er et område som alltid er forbundet med risiko.

2.5.6 Offentlig støtte
EØS-avtalens statsstøtteregler påvirker i stor grad rammene for det offentliges adgang til å
drive en aktiv nærings- og sysselsettingspolitikk. EØS-avtalen forbyr tildeling av offentlig
støtte til foretak, dersom støtten kan vri eller true med å vri konkurransen og påvirke
samhandelen innen EØS-området. Eksempler på det er næringsstøtte/pengestøtte til
næringsdrivende, eliteidrett og kultur. Fylkeskommunen har imidlertid gode muligheter
for å tildele støtte innenfor de rammene og prosedyrekravene som følger av reglene om
offentlig støtte.
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2.6 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse – kvalitet, rettssikkerhet og
produktivitet
2.6.1 Regionalsektoren
Regionalsektoren har oppgaver innenfor samferdsel, plan, næring og miljø. Sektoren
har et sentralt ansvar for at fylkeskommunen fyller sin rolle som regional
utviklingsaktør, det vil si at fylkeskommunen tar initiativ og samarbeider tett med
andre aktører for å legge til rette for en helhetlig og bærekraftig utvikling i fylket. I
tillegg har sektoren ansvar for to store tjenesteområder – fylkesvegene og
kollektivtransporten. Felles for begge disse rollene er at fylkeskommunen i stor grad
jobber gjennom andre.
Samferdsel
Utfordringen innen samferdsel er å møte transportbehovet hos befolkning og
næringsliv, sikre fremkommelighet, trafikksikkerhet og samtidig nå målene i
klimapolitikken.
Innenfor vegsektoren ligger den operative virksomheten i Statens vegvesen. Stortinget
har bestemt at Statens vegvesen er “sams vegadministrasjon” for både riks- og
fylkesveger. Det vil si at Statens vegvesen hva gjelder fylkesveger er en del av den
fylkeskommunale vegadministrasjonen underlagt fylkesrådmannen.

Tabell 6 – Nøkkeltall for Vestfolds fylkesveier

I 2015 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon som omhandlet vedlikehold av
fylkesveg. Fylkesrådmannen støttet hovedanbefalingene i rapporten, og skulle sette i
gang et arbeid med en vedlikeholdsplan for fylkesveger. Videre skulle fylkesrådmannen
fremme forslag til aktivitetsmål til sams vegadministrasjon. På bakgrunn av denne
gjennomgangen i 2015, vurderer vi at drift og vedlikehold av fylkesveg er et mindre
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende fireårsperiode.
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Investering - fylkesveg
Handlingsprogram for fylkesveger 2014-17, behandlet i fylkestinget i april 2013, ligger
til grunn for investeringsbudsjettet for 2016 og plan for 2017. Den årlige
investeringsrammen for fylkesveg er 95,3 mill kroner, og økes til 101,3 mill kroner fra
og med 2018. På grunn av tidsforskyving i enkelte prosjekter og spleiselagsordning
med enkelte kommuner, blir investeringsrammen noe avvikende for det enkelte år slik
det fremkommer i budsjettet. Det opplyses i økonomi- og handlingsplan at det totale
investeringsbehovet på fylkesvegnettet imidlertid er langt større enn gjeldende
budsjetter, og omfatter flere store prosjekter som vanskelig kan finansieres innenfor
fylkeskommunens budsjetter. Det kan være aktuelt med forvaltningsrevisjon knyttet til
investeringer i fylkesveg.
Innenfor kollektivtransport har fylkeskommunen opprettet et heleid selskap, Vestfold
kollektivtrafikk AS, som på vegne av fylkeskommunen planlegger bussruter og
skoleskyss, driver utviklings- og markedsarbeid og setter driftsoppgavene ut til private
selskaper gjennom anbud. Både når det gjelder fylkesvegene og kollektivtrafikken
forvalter fylkeskommunen sitt ansvar gjennom en bestiller-utfører modell.
Regional næringsutvikling
Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrettelegge for næringsutvikling og
verdiskapning.
Innenfor næringsarbeidet får virkemiddelapparat, institusjoner, selskaper, foreninger
og stiftelser midler fra fylkeskommunen for å utføre definerte oppgaver, det vil si
gjennom en bestiller-utfører modell. I flere tilfeller er fylkeskommunen også inne som
eier (Innovasjon Norge, Sandefjord lufthavn AS, Oslofjordfondet, bomselskaper, etc.)
for å kunne utøve eierskapsinnflytelse.
I utøvelsen av rollen som regional utviklingsaktør er regionalsektoren sentral i den
løpende dialogen med andre aktører gjennom samarbeidsorganer og formelle
partnerskap – som Verdiskaping Vestfold, Plattform Vestfold, Jernbaneforum Sør,
Vestfold klima- og energiforum, Østlandssamarbeidet, Planforum, Plannettverket,
Nettverk for næringsutvikling (KiV), KS osv.
En utfordring for Vestfold er lav og fallende verdiskapning sammenlignet med resten
av landet. Økt verdiskaping i fylket er en hovedutfordring for å kunne styrke
skatteinngangen, sikre ressurser i bedriftene til vekst og innovasjon, og skape flere
arbeidsplasser og dermed bedre levekår for befolkningen.
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I følge budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019, er et sentralt virkemiddel i rollen som
regional utviklingsaktør og tilrettelegger for næringsutvikling, den nylig vedtatte
regionale planen for verdiskapning og innovasjon.
Ressurser, klima og miljø
Fylkeskommunen arbeider for å styrke Vestfolds attraksjonskraft som bosted og sted
for næringsetablering. Det «grønne skiftet» dreier perspektivet mot anerkjennelse og
utnyttelse av Vestfolds stedegne ressurser. Dette samsvarer med statens
forventninger til regional og nasjonal planlegging hvor det forventes at
fylkeskommunen tenker helhetlig og utnytter synergieffekter.
I budsjett- og økonomiplanen 2016 – 2019 fremgår det at fylkeskommunen har
utfordringer knyttet til fylkeskommunens roller og ansvar innenfor miljø og klima, med
grunnlag i de samfunnsmessige utfordringene knyttet til klima og energi, behovet for
et «grønt skifte”.
Fylkesrådmannen har gitt innspill til forvaltningsrevisjon på tema ”det grønne skiftet”
og hvordan Vestfold fylkeskommune vurderes på dette feltet.
Regional planlegging
Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,
samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet,
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal
legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal
beskrives.
Fylkestinget skal minst en gang hver valgperioden utarbeide og vedta en regional
planstrategi. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser
og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver fylkeskommunen.
I følge budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019, er det begrepet bærekraft, med sine tre
bærebjelker; økonomi, miljø og samfunn, som har dannet utgangspunktet for mye av
den regionale planleggingen. Vestfold fylkeskommunen har utarbeidet følgende
regionale planer:
• Regional plan for folkehelse
• Regional plan for helhetlig opplæringsløp
• Regional plan for handel og sentrumsutvikling
• Regional plan for kystsonen
• Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
• Interregional plan for intermodal godstransport
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• Regional plan for verdiskaping og innovasjon
• Regional plan for vannforvaltning
• Regional plan for klima og energi
Planene og strategiene har vanligvis egne handlingsdeler. Generelt gir styring etter
vedtatte planer og strategier god forutsigbarhet. Samtidig er det risiko for at omfanget
er så stort at det blir vanskelig å følge opp alle – hver for seg og sett i sammenheng.
Fylkesordfører har gitt innspill til forvaltningsrevisjon på tema Oppfølging av vedtatte
regionale planer.

2.6.2 Utdanningssektoren
Utdanningssektoren har ansvar for videregående opplæring i skole og bedrift for
elever med ungdomsrett i alderen 15-24 år, og for voksne med voksenrett fra 25 år.
Store deler av aktiviteten og økonomien i Utdanningssektoren er regulert gjennom
lover og forskrifter som skal sikre elever og lærlinger rett til videregående opplæring.
Det er Opplæringsloven, Folkehelseloven og Forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler som gir rammene for hvordan videregående opplæring kan
organiseres og drives. Fylkeskommunen, ved Fylkesrådmannen, forvalter
Opplæringsloven og tilbyr videregående opplæring som skal føre fram til
studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå
(grunnkompetanse).
Utdanningssektoren omfatter ti videregående skoler: Horten vgs, Nøtterøy vgs,
Greveskogen vgs, Thor Heyerdahl vgs, Færder vgs, Holmestrand vgs, Sande vgs,
Sandefjord vgs, Re vgs og Melsom vgs. I tillegg til de videregående skolene omfatter
Utdanningssektoren Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen),
Kompetansesenteret for læringsutvikling (KLU), Karrieresenteret, Fagskolen i Vestfold,
Skiringssal folkehøyskole, Kompetansebyggeren Vestfold (KBV) og
Utdanningsavdelingen.
Nedenfor har vi tatt inn noen nøkkeltall for utdanningssektoren i 2014:

Tabell 7 – nøkkeltall utdanningssektoren
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I følge budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019 var det i 2015 9366 personer som søkte
videregående opplæring og 1009 som søkte læreplass i Vestfold. Høsten 2015 er det
8651 elever og 1975 lærlinger i videregående opplæring. Elevtallet i de videregående
skolene er redusert med 178 elever fra 2014 til 2015, mens antall lærlinger,
lærekandidater og antall voksne i videregående opplæring er økende.
Bruttokostnaden per elev for Vestfold var i 2014 beregnet til ca 130 000 kroner. Dette
er lavere enn gjennomsnittet for Østlandsfylkene som var på ca 147 000 kroner. En av
de viktigste årsakene til dette er skolestørrelse.
Andelen elever og lærlinger som har fullført og bestått etter 5 år i videregående
opplæring var i 2014 beregnet til 66,9 %. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet som
var 70,8 % og lavere enn året før da andelen var 69,1 %.
Andelen elever som sluttet skolen i 2013/14 var 4,3 %. Dette er svakere enn målet på
4,0 % og en liten økning sammenlignet med året før da andelen var 4,2 %. Resultatet
for Vestfold er bedre enn landsgjennomsnittet, som var 4,9 %.
Andelen lærlinger som avbrøt opplæring i bedrift i skoleåret 2013/14, var på 6,7 %.
Dette er bedre enn målsetningen på 7,0 % og en forbedring siden året før da andelen
var på 8,2 %.
En av de viktigste målsetningene til Vestfold Fylkeskommune er at alle elever og
lærlinger som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring med
kompetanse som kan verdsettes for videre studier eller i arbeidslivet. Det er etablert
en nasjonal målsetning om at 75% av de elevene og lærlingene som påbegynner
videregående opplæring skal ha fullført og bestått innen fem år. Denne målsetningen
er forankret i resultatmålene for Vestfold fylkeskommune. For Vestfold har andelen
fullført og bestått økt fra 64 % for 2002-kullet til 66,9 % for 2009 kullet. Utviklingen for
Vestfold har vært positiv over tid, men resultatene har vært svakere enn det nasjonale
gjennomsnittet gjennom hele perioden.
En av de viktigste utfordringene for Utdanningssektoren i neste økonomiplanperiode
er at fylkeskommunens inntekter forventes å avta som følge av en reduksjon i antall
16-19-åringer, mens sektorens utgifter forventes å øke eller i beste fall stabilisere seg
på dagens nivå.
Sektorens utgiftsnivå har økt gradvis de senere årene som et resultat av arbeidet med
å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring. Det er stor usikkerhet
knyttet til utviklingen i elevtallet både på kort og lang sikt. Med utgangspunkt i
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inntaket de siste årene, forventes det et høyere elevtall i Vestfold fremover enn hva
som fremgår av SSBs prognoser, samtidig øker antall lærlinger/lærekandidater og
voksne i videregående opplæring. Skolene opplever dessuten vekst i kostnadene
utenfor klasserommet som følge av det viktige arbeidet for å forbedre læringsmiljøet
og samarbeidet mellom hjem og skole. Økte krav og forventninger til digitale verktøy i
skolen er også en medvirkende faktor til kostnadsnivået.
En av de viktigste kostnadsdriverne i Utdanningssektoren er antall elever, lærlinger/
lærekandidater og voksne i videregående opplæring. Det er stor usikkerhet knyttet til
utviklingen i elevtallet fremover. Statistisk Sentralbyrå (SSB) forventer en reduksjon i
antall 16-19-åringer i Vestfold frem mot 2020 på 6-7 %, men at dette vil snu fram mot
2025.
Et av hovedmålene til Vestfold fylkeskommune er å øke andelen som fullfører og
består videregående opplæring. I henhold til resultatmålene skal andel fullført og
bestått økes fra 66,7% til 75%. Målsettingen om fullført og bestått, herunder målet om
reduksjon i antall som slutter i skolen og avbryter lærekontrakt, kan på kort sikt føre til
flere elever i skolen eller i lære. På lengre sikt vil det bidra til større
gjennomføringshastighet og en mer effektiv tjenesteproduksjon.
Styrking av yrkesrettet utdanning og 4-års-løpet
I økonomiplanen for 2015-2018 ble sektorens budsjettramme økt med totalt 3,5 mill.
kroner per år for å styrke yrkesrettet utdanning. Målet med styrkingen er å redusere
frafallet i yrkesrettet utdanning gjennom
• Tettere oppfølging av lærlinger fra skolenes side
• Økt kontakt med arbeidslivet/praksisfeltet de to første årene av utdanningen
• Innovasjonsprosjekter for å bedre gjennomføring innenfor yrkesfagene
VG3 fagopplæring i skole
Dersom elever står uten læreplass per 1. september, er også skolen ansvarlig for å
gjennomføre Vg3 fagopplæring i skole. Antall elever med dette tilbudet økte fra 25
elever skoleåret 2013/14 til 86 i 2014/15. Det jobbes med at antall elever på VG3 i
skole reduseres.
Voksenopplæring
Voksne, som har fullført grunnskolen eller tilsvarende men ikke fullført videregående
opplæring, kan etter søknad ha rett til videregående opplæring. Dette gjelder voksne
etter fylte 25 år. Det er fylkeskommunen som skal tilby denne undervisningen.
Det er stor aktivitet i voksenopplæringen i Vestfold fylkeskommune med flere enn 800
søknader i året. Voksenopplæringen skiller seg fra det tradisjonelle tilbudet i den
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videregående skolen på flere måter: Søkergruppen er sammensatt både når det gjelder
bakgrunn, formell kompetanse og ønsket sluttkompetanse, opplæringen er
spesialtilpasset og gjennomføringstiden varierer fra elev til elev. Voksne som er tatt inn
til videregående opplæring har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjelder selv om
søkeren ikke hadde rett til videregående opplæring i utgangspunktet.
Som følge av økningen i kostnadene og volumet i voksenopplæringen de siste årene,
gjennomførte fylkesrådmannen i 2014 en vurdering av organiseringen og strukturen i
voksenopplæringen, og hvordan opplæringen kunne effektiviseres. Konklusjonene fra
arbeidet ble presentert for fylkestinget i desember 2014 (FT 88/14), og det ble vedtatt
tiltak for å øke forutsigbarheten i økonomien, bedre kvaliteten i opplæringen og øke
andelen som fullfører og består. Pågangen i voksenopplæringen er fortsatt stor, og den
økonomiske situasjonen er utfordrende. Fylkesrådmannen forventer at arbeidet med
omstillinger lykkes, men at kostnadene kan komme til å øke som følge av økningen i
elevtall.
Minoritetsspråklige elever
Opplæringsloven gir elever fra språklige minoriteter rett til særskilt språkopplæring
(særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring) når
kartlegging viser at de ikke har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær
opplæring. Det er om lag 900 elever, dvs. ca 10 %, av elevene i den videregående
skolen i Vestfold som har et annet morsmål enn norsk. Rundt 200 av disse har stryk
eller «ikke vurdert» i ett eller flere fag.
Vestfold fylkeskommune har etablert et innføringstilbud for nyankomne,
minoritetsspråklige elever i egne grupper for å gi denne gruppen større muligheter til å
fullføre og bestå videregående opplæring. Tilbudet gis ved Horten, Greveskogen,
Sandefjord og Thor Heyerdahl videregående skoler. Høsten 2015 var det 77 elever som
deltar i innføringstilbudet.
Mobbing i videregående skole
Målsetningen om at alle de ti skolene i fylket skal ha en reduksjon i andel elever som
opplever mobbing, ble ikke oppnådd i 2014. Arbeidet med å forebygge mobbing er en
sentral utfordring som fylkeskommunen opplyser at det vil bli arbeidet videre med.
Ivaretakelse av sentrale lovbestemmelser
Fylkeskommunen skal ha et forsvarlig system som gjør det mulig å vurdere om de
ivaretar sine forpliktelser etter opplæringsloven.
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Fylkeskommunen skal sørge for at opplæringen er tilpasset evnene og forutsetningene
til den enkelte elev. Tilpasset opplæring handler om å differensiere undervisningen
innenfor klassefellesskapets rammer. Dette stiller store krav til planlegging og
organisering. Vestfold har noen flere elever per årsverk enn snittet for
fylkeskommunene i Sør-Norge og Landet uten Oslo. Store klasser gir økt risiko for at
undervisningen ikke blir tilstrekkelig differensiert, og dermed ikke treffer hele
elevgruppen.
Dersom en elev ikke har utbytte av den ordinære undervisningen, har vedkommende
rett til spesialundervisning. Spesialundervisning skal tilpasses den enkelte – enten
innenfor eller utenfor klassefellesskapet. Mange av elevene med spesialundervisning
har grunnkompetanse som målsetting. Arbeidet med tilpasset opplæring og
spesialundervisning ses nå mer i sammenheng. Vestfold fylkeskommune har et ønske
om å gi tilpasset opplæring til en del elever som tidligere hadde søkt seg inn i
videregående opplæring med søknad om spesialundervisning. Generelt er det risiko for
at de riktige målgruppene for spesialundervisning ikke nås, at utredning og
saksbehandling ikke er tilstrekkelig, og at omfanget og kvaliteten på undervisningen
ikke er tilstrekkelig.
Vestfold fylkeskommune har vedtatt en Regional plan for helhetlig opplæringsløp, som
bygger på følgende fire hovedområder:






Overgangene mellom barnehage og grunnskole, mellom grunnskole og
videregående opplæring, samarbeid om overgang fra skole til opplæring i
bedrift for lærlinger og lærekandidater
Kvaliteten på de ulike nivåene der barn og unge opplever personlig og faglig
utvikling ut fra evner og forutsetninger
Aktørene må ha kunnskap og innsikt i hele opplæringsløpet – fra barnehage til
ut videregående opplæring
Relevant statistikk og analyse for hele utdanningsløpet

Vi har gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor utdanningssektoren de siste fire
årene. Disse er
 Kvalitet og etterlevelse av lovpålagte krav innenfor videregående opplæring i
Vestfold fylkeskommune, herunder ressurskrevende elever/spesial-undervisning
i videregående opplæring.
 Kontroll av spesialundervisning i praksis
 Gjennomgang av fagskolen i Vestfold fylkeskommune.
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Revisors anbefalinger i rapportene har i etterkant blitt fulgt opp av administrasjonen.
Utdanningssektoren er den største sektoren i Vestfold fylkeskommune. Videre er
oppgavene til utdanningssektoren mange og utfordrende slik at revisor vurderer at det
kan være aktuelt med forvaltningsrevisjon innenfor ulike tema i utdanningssektoren.
Fylkesrådmann har gitt innspill til forvaltningsrevisjon på tema voksenopplæringen, og
både fylkesrådmann og fylkesordfører har gitt innspill til forvaltningsrevisjon på tema
lærlingfeltet.

2.6.3 Kultursektoren
Kultursektoren i Vestfold fylkeskommune er inndelt i fire fagseksjoner: Kultur, idrett og
friluftsliv, Vestfold fylkesbibliotek, Folkehelse og Kulturarv.
Sektoren har et regionalt utviklingsansvar innen kulturområdet, og arbeider innenfor
et utvidet kulturbegrep med kunst, kultur, idrett og friluftsliv som ansvarsområder.
Sektoren har ansvar for regional utvikling av folkehelsearbeidet, forvaltning av
kulturminnevernet og å være et kompetanse- og utviklingssenter for bibliotekene i
Vestfold. I tillegg har sektoren et spesielt ansvar for å bidra til utviklingen av
museumsområdet i fylket.
Kultursektoren administrerer også detaljfordelingen av statstilskudd/spillemidler til
anlegg for fysisk aktivitet og til lokale kulturhus i Vestfold. Videre forvalter sektoren
statlige tilskuddsmidler knyttet til formidling innen kunst og kultur i fylket.
På kulturområdet arbeides det etter de strategier og handlingsplaner som er nedfelt i
Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold, Regional plan for folkehelse og
Bibliotekplan Vestfold.
Kulturloven av 1.8.2007 slår fast det offentlige ansvar for å fremme og legge til rette
for et bredt kulturtilbud for alle. I henhold til loven skal fylkeskommunen fremme
virkemidler og tiltak som tilrettelegger for et bredt spekter av kulturvirksomheter,
regionalt og lokalt. Fylkeskommunen skal sammen med stat og kommune sørge for at
kulturlivet har forutsigbare utviklingskår og fremme profesjonalitet og kvalitet i
kulturtilbudet.
Vestfold fylkesbibliotek
Fylkesbibliotekets hovedoppgave er å drive aktivt, strategisk utviklingsarbeid for å
samordne, effektivisere og styrke det kommunale bibliotekfeltet i regionen. Vestfold
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fylkesbibliotek er et kompetanse- og utviklingssenter for bibliotekene i Vestfold, samt
en pådriver for bibliotekutvikling i fylket.
Fylkesbibliotekets ansvar er forankret i Lov om folkebibliotek, Bibliotekmeldingen og
politisk vedtatt utviklingsplattform for Vestfold fylkesbibliotek. I tillegg til Strategisk
kulturplan, er Bibliotekplan Vestfold seksjonens styringsverktøy.
Folkehelse
Folkehelsearbeid er sektorovergripende og har et langsiktig perspektiv. I tillegg kan det
være vanskelig å se et tydelig årsak-virkning-mønster mellom helsesituasjonen og
påvirkningsfaktorene. Dette tilsier at folkehelsearbeid er sammensatt, og utfordrer de
tradisjonelle sektorgrensene og ansvarsområdene.
Nasjonale og lokale myndigheter har hatt fokus på folkehelsearbeid i lengre tid, men i
forbindelse med Samhandlingsreformen ble det løftet fram som et særlig viktig
satsningsområde. Bl.a. trådde en ny lov om folkehelse i kraft 1.1.2012. Generelt er det
risiko ved iverksetting av nye lovkrav.
I 2013 ble Folkehelse organisert som egen seksjon i kultursektoren. En av seksjonens
hovedoppgaver er å ivareta folkehelse i fylkeskommunens egen virksomhet. Dette
omfatter regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. En annen
sentral oppgave er å understøtte kommuner og andre aktører og være pådriver for
folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap. Alle kommunene i
Vestfold har inngått partnerskapsavtale med fylkeskommunen om folkehelse.
Partnerskapsavtalene er bærebjelken i samarbeidet med kommunene. En tredje
hovedoppgave er å ha oversikt over helsetilstanden i fylket, inkludert positive og
negative påvirkningsfaktorer. I følge fylkesrådmannen er vi det fylket som er fjerde
størst når det gjelder uføre ungdom. Vestfold fylkeskommune har i 2016 utarbeidet
oversiktsdokumentet ”Vi i Vestfold”, som er det første oversiktsdokumentet etter
folkehelseloven (sak FT 30/16). Dokumentet er et faglig oversiktsdokument om
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Vestfold. Dokumentet tar opp mange temaer
og gir et sammensatt bilde av utfordringer og ressurser som er av betydning for
samfunnsutviklingen i Vestfold.
Det bildet som oversiktsdokumentet gir av helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i
Vestfold er ikke bare positivt. Selv om forventet levealder øker, og dødelighet som
følge av sykdom går ned, preges dette bildet av markante sosiale ulikheter i helse. Jo
høyere inntekt og utdanning, jo bedre helse og lengre forventet levealder. Dette
gjelder også i Vestfold.
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Oversiktsdokumentet viser et mønster der Vestfold kommer likt med eller noe
dårligere enn landsgjennomsnittet for flere indikatorer som gjelder helsetilstanden og
for bakenforliggende påvirkningsfaktorer, særlig arbeid. Samtidig gjelder generelle
folkehelseutfordringer, som dårlig kosthold og for lav fysisk aktivitet, også i Vestfold.
Dette er en utfordring både for offentlige og andre aktører som er involvert i og
engasjert i folkehelsearbeid i fylket. Det er grunn til å merke seg at innenfor temaet
skader og ulykker er det et positivt avvik i favør av Vestfold.
Revisor vurderer at Folkehelse kan være aktuelt område for forvaltningsrevisjon.
Kulturarv
Kulturarv har som hovedmålsetting å være en profesjonell utvikler, formidler og
forvalter av kulturminnevernet i Vestfold. Kulturarven er et viktig utgangspunkt for
kollektive forestillinger om fortiden. Kulturarv vil fortløpende publisere og
tilgjengeliggjøre ny kunnskap som skapes gjennom prosjektene og bygge opp under
Vestfold fylkeskommune som en regional utviklingsaktør.
I 2015 gjennomførte Vestfold kommunerevisjon en forvaltningsrevisjon innenfor
virksomhet Kulturarv. Revisors hovedinntrykk etter gjennomgangen var at virksomhet
Kulturarv ivaretar sine oppgaver på en god måte, og vi anbefalte avslutningsvis at
Vestfold fylkeskommune, gjennom seksjon Kulturarv, fortsetter det gode arbeidet
innen kulturminneforvaltningen.
I følge budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019 uttrykker fylkesrådmannen blant annet
at kultursektorens utfordringer er sektorovergripende og omfatter hele Vestfoldsamfunnet. Dette gjenspeiles i den gjeldende Strategiske kultur- og idrettsplanen for
Vestfold (SKP) 2015-2018, gjennom strategier, målsetting og konkrete tiltak.
Siden den første strategiske kulturplanen for Vestfold ble utformet i 2002, har
samfunnet endret seg på viktige områder; økt globalisering, kunnskaps- og
opplevelsessamfunnets videre vekst, og utvikling på det digitale området.
Flere av områdene innenfor kulturfeltet er satt ut i egne selskaper som er omfattet av
selskapskontroll. Disse vil fremgå av egen overordnet analyse for selskapskontroll.
2.6.4 Tannhelsesektoren
Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten, og skal sørge for at
tannhelsetjenester er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket.
Fylkeskommunen skal gjennom den offentlige tannhelsetjenesten organisere både
forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi et regelmessig og oppsøkende tilbud
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om tannhelsetjenester til bestemte grupper. I tillegg kan tannhelsetjenesten tilby
tjenester til voksent betalende klientell.
Tannhelsesektoren består av 14 klinikker, 12 klinikksjefer og ledes av direktør for
tannhelse. Hver klinikk ledes av en klinikksjef med faglig-, økonomisk- og
personalansvar. I tillegg utfører tannhelsesektoren behandling på tannklinikk i Bastøya
fengsel, og ved narkose-tannklinikk ved SiV Larvik. Begge disse klinikkene bemannes på
deltid (1-2 dager pr uke).

Tabell 8 – Antall pasienter per gruppe undersøkt og behandlet 2011 – 2015 og mål for 2016

En overordnet målsetting for tannhelsesektoren er å gi et behandlingstilbud til dem
som trenger det mest, samtidig som behandlingstilbudet skal være av god kvalitet. I
denne gruppen inngår pasienter innen hjemmesykepleie, rusomsorg, og barn og
ungdom med dårlig tannhelse.
For å frigjøre behandlingstid til de pasientene som har den dårligste tannhelsen, har
tannhelsesektoren over tid arbeidet med å forlenge innkallingsintervallene for dem
med god tannhelse. Intervallet for de pasientene som har god tannhelse, er i dag 24
mnd. Tannhelsesektoren benytter tannpleiere i første linje, slik at det bare er de
pasientene som har et behandlingsbehov som får time hos tannlegen.
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Tabell 9 – KOSTRA – Noen nøkkeltall fra den offentlige tannhelsetjenesten 2015

Tabellen viser at Vestfold i 2014 hadde lavest netto driftsutgifter per innbygger til
tannhelse og lavest netto driftsutgifter per prioritert pasient under tilsyn,
sammenlignet med Telemark, Buskerud og landsgjennomsnittet utenfor Oslo. Tabellen
viser også at %-vis andel eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, under
offentlig, er lavest i Vestfold.
Sykefraværsstatistikken på side 13, viser at tannhelsetjenesten i 2015 hadde et langt
høyere sykefravær enn vedtatt resultatmål.
Generelt kan det være risiko for at pasientgrupper med dårlig tannhelse ikke får de
tannhelsetjenestene de har krav på.

2.6.4 Sektor fellesformål
Sektor fellesformål har støtte-, drifts- og utviklingsoppgaver innen fagfeltene:
• Sekretariat for VFKs politiske organer
• Budsjett, finans, økonomistyring og regnskap
• Lønn og sykepengerefusjoner
• Personal, HMS og beredskap
• Juridisk kompetanse
• Innkjøp, forsikringer
• Kommunikasjon og mediekontakt
• Arkiv
• Drift av fylkeshuset
• IKT
• Eiendom
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Flere av disse områdene er omtalt under pkt. 2.4 og 2.5 i denne rapporten.
I følge budsjett- og økonomiplan 2016 – 2019, jobber fylkesrådmannens
stabsfunksjoner, interne tjenesteleverandører og kommunikasjonsavdelingen
kontinuerlig for å tilrettelegge for tverrsektorielt samarbeid, utvikle felles rutiner og
systemer. Videre vil fylkesmannen fortsette det systematiske arbeidet med
 Kvalitetsstyring, kvalitetssikring og internkontroll
 Helhet og sammenheng med konsernovergripende utviklingsprosjekter
(kvalitetsprogrammet)
 Konsernovergripende systemer og arbeidsprosesser som skal bidra til å frigjøre
tid til tjenesteproduksjonen i sektorene
 Bistand til virksomhetene knyttet til jus, personal, HMS og beredskap
 Samhandling med sektorene for kvalitetssikring av eiendomsforvaltningen.
 Sikre at felles (konserngyldige/konsernovergripende) styrende dokumenter
(overordnede planer, retningslinjer, reglementer mv) omsettes i praksis
Noen aktuelle områder for forvaltningsrevisjon innenfor sektor fellesformål kan være
kvalitetsstyring, kvalitetssikring og intern kontroll, og undersøker om felles styrende
dokumenter (overordnede planer, retningslinjer, reglementer mv) omsettes i praksis.

2.6.1 Eiendomsforvaltning og vern av verdier
Vestfold fylkeskommune har eiendommer til en betydelig verdi. Eiendomsseksjons er
organisert under sektor fellesformål i Vestfold fylkeskommune. Seksjonen skal bistå de
ulike sektorene i forvaltning av deres bygningsmasse. Bistanden skjer i form av
samhandling knyttet til utredning og gjennomføring av strategiske planer,
investeringsprosjekter, vedlikeholdstiltak samt drifts- og forvaltningsrutiner. Det legges
vekt på bruk av systemer og utvikling av interne rutiner for å sikre en profesjonell
eiendomsforvaltning slik at fylkesrådmannen ivaretar sitt ansvar som eier og byggherre
ovenfor offentlige tilsyn og gjeldende lover og forskrifter.
God offentlig eiendomsforvaltning handler om å gi brukerne av byggene gode og
effektive bygninger til lavest mulig kostnad. Vedlikehold av fylkeskommunale bygg
aktuelt prosjekt.
Kunst
Vestfold fylkeskommune eier kunst i ulike former plassert i fylkeskommunale bygg.
Fylkeskommunen bør ha gode rutiner for å sikre og vedlikeholde kunsten, slik at den
ikke skal gå tapt eller forringes. Ansvarsforhold for administrasjon og forvaltning av
kunst i fylkeskommunen, her under om kunstverk er tilstrekkelig forsikret bør være
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avklart og dokumentert. I 2011 ble forvaltningsrevisjonsprosjektet Sikring av kunst i
Vestfold fylkeskommune gjennomført. Undersøkelsen avdekket noen mangler knyttet
til rutiner og praksis for sikring av kunst. Administrasjonen ved Vestfold
fylkeskommune har i etterkant av undersøkelsen fulgt opp anbefalingene i rapporten,
med blant annet å utarbeide og vedta et nytt reglement for registrering av kunst og
verdier.
Revisor vurderer at kunst ikke er et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon kommende
fireårsperiode.

2.6.2 Samfunnssikkerhet og beredskap
I følge sivilbeskyttelsesloven har kommunen en særskilt beredskapsplikt, og skal
arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Videre har
fylkesmannen plikt til å samordne arbeidet på det regionale nivået. Det innebærer
blant annet ansvar for å utarbeide Fylkes-ROS, bidra til at man både regionalt og lokalt
er forberedt på å håndtere ulike hendelser, og kalle inn fylkesberedskapsrådet ved
hendelser.
Fylkeskommunen har – på lik linje med statlige sektormyndigheter og kommuner –
ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap på sine ansvarsområder. I tillegg har
fylkeskommunen en veileder- og samordningsrolle for kommunale og regionale planer.
Fylkeskommunen deltar også i det arbeidet som er nevnt ovenfor, og som
fylkesmannen samordner.
Beredskapsarbeidet i Vestfold fylkeskommune bygger på de nasjonale prinsippene for
krisehåndtering. Disse prinsippene defineres i stortingsmelding om
samfunnssikkerhet St. meld. 29 (2011-2012).
"Overordnet beredskaps- og varslingsplan for Vestfold fylkeskommune" og lokale
beredskapsplaner utgjør fylkeskommunens planverk for beredskap. Fylkeskommunens
Overordnede beredskapsplan for Vestfold fylkeskommune er godkjent 5.12.2013.
Beredskapsplanene bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser.
Vestfold fylkeskommune har en egen beredskapskoordinator og i følge
fylkesrådmannen samarbeider de godt med Fylkesmannen i Vestfold om
beredskapsarbeid. Fylkeskommunen har ikke hatt tilsyn fra Fylkesmannen på området.
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2.6.3 Investeringsprosjekter
Samlede investeringer i 2016-2019 beløper seg til 1 548 mill kroner og er i hovedsak en
videreføring av nåværende økonomiplan. Det er innarbeidet helt nye prosjekter for 83
mill hvor det største er rehabilitering av rullebanen ved Torp flyplass.
Tabellen på neste side viser investeringsbudsjettet 2016 – 2019:

Tabell 10 – Investeringsbudsjettet 2016 – 2019

Den største investeringen for Vestfold fylkeskommune i kommende fireårsperiode er
bygging av ny videregående skole i Horten, i tillegg til investeringer i fylkesveger.
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Det er alltid en risiko knyttet til gjennomføring av slike investeringsprosjekter, både
med hensyn til etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser og prosjektstyring
generelt.

2.7 Innspill på forslag til forvaltningsrevisjon
2.7.1 Innspill fra kontrollutvalget
Nåværende kontrollutvalget har foreslått følgende områder for forvaltningsrevisjon:


Innkjøp og anbudsprosess – risiko for "sosial dumping” ved avtaleinngåelse

Kontrollutvalget for forrige periode har foreslått følgende områder for
forvaltningsrevisjon:
 Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner, se pkt 1.3
 Forvaltningsrevisjon i flere sektorer
 Fokus på tjenesteleveranser
 Vurdere kompetansekartlegging i fylket
2.7.2 Innspill fra administrativ ledelse
Fylkesrådmannen har foreslått følgende områder for forvaltningsrevisjon:
 Voksenopplæringen
 Lærlingfeltet
 Fylkeskommunens tilpasning til det grønne skiftet
2.7.3 Innspill fra politisk ledelse
Fylkesordfører har foreslått følgende områder for forvaltningsrevisjon:
 Voksenopplæringen
 Lærlingfeltet
 Kontroll av utgifter til tur/seminarer
 Oppfølging av vedtatte regionale planer

2.8 Oppsummering
Vi har i vår risikovurdering trukket frem flere temaer som kan være aktuelle for
forvaltningsrevisjon. Revisor oppsummerer aktuelle prosjekt i tabell under punkt 3
”Forslag om mulige prosjekter for forvaltningsrevisjon 2016-19”. Dette innebærer ikke
at det ikke ligger risiko i andre områder, men at de overnevnte områdene anses mest
relevante for mulig gjennomgang i perioden.
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3 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon
På bakgrunn av overordnet analyse i kapittel 2, foreslår revisjonen alternativer for
forvaltningsrevisjoner i perioden 2016- 2019. Det er ikke angitt en detaljert vinkling
med problemstillinger til hvert tema, og revisor har kun prioritert de første ti
prosjektene. Det ligger til kontrollutvalget å gi føringer på prioriteringer, temaer og
vinkling på prosjektene. Basert på budsjett for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
er det lagt opp til gjennomføring av tre prosjekter per år. Erfaringsmessig har det vært
gjennomført to forvaltningsrevisjoner og en selskapskontroll. Listen er et forslag og det
vil ved fastsettelse av plan utarbeides en mer detaljert beskrivelse av prosjektet.
I tabellen listes forslagene ut fra en vurdering av risiko etter kategoriene høy, middels
eller lav. Samtlige prosjekttema er vurdert å være vesentlige. Temaene listes opp i
prioritert rekkefølge i tilknytning til prosjekt 1-10, men utover dette er forslagene
skissert i uprioritert rekkefølge:
Tema/tittel

Mulig vinkling

1. Prosjektstyring

Vurdering av hvorvidt fylkeskommunen
har/ har hatt en tilfredsstillende styring av
byggeprosjekter. Mulige prosjekter:
- Horten videregående skole
- Investeringer fylkesveg
- Fylkeskommunens ansvar for
folkehelse
- Vurdering av
fylkeskommunens
folkehelsearbeid med status,
tiltak, oppfølging.
Vurdering av hvorvidt fylkeskommunen
har en tilfredsstillende oppfølging av
lærlinger slik at de fullfører og består –
vurdere overgangen mellom videregående
skole til lærlingplasser.

Vurdering av risiko: H
Nytteverdi: Bidra til god styring av byggeprosjekter

2. Folkehelse
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Bidra til økt fokus på folkehelse i Vestfold

3. Oppfølging av lærlinger
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Bidra til at flere lærlinger fullfører og
består

4. Voksenopplæringen
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Bidra til voksenopplæringen gir et godt
tilbud.

Vurdering av om de som har krav på
tilbudet, får et godt nok tilbud.
Vurdere kostnadsutviklingen.
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Tema/tittel

Mulig vinkling

5. Tannhelse

- Undersøke tiltak for utsatte barn,
herunder om fylkeskommunen ivaretar
sine forpliktelser overfor hele
barnegruppen.
- Vurdering av om pasientgrupper med
dårlig tannhelse får de
tannhelsetjenestene de har krav på.
- sykefravær innenfor tannhelsesektoren
- tilbud til pasienter med
hjemmesykepleie
-Undersøke tiltak for økt gjennomføring
for utsatte elevgrupper, herunder om
utsatte elevgrupper får tilstrekkelig
tilrettelagt undervisning og oppfølging.
- Mobbing i vgs
- Vurdere internkontrollen innenfor vgs,
(bl.a. forsvarlig system)
Organisasjonskultur og holdninger,
kjennskap til og etterlevelse av etiske
retningslinjer og kultur for varsling.

Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Bidra til gode tjenester innenfor tannhelse

6. Videregående opplæring
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Bidra til gode tjenester innenfor
videregående opplæring

7. Etikk og varsling
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Bidra til fylkeskommunens kontinuerlige
arbeid med etikk og varsling.

8. Internkontroll – kvalitets- og
avvikssystem
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Vurdere om fylkeskommunen har etablert
tilstrekkelig system for internkontroll, herunder
kvalitets- og avvikssystem.

9. Økonomistyring og budsjett
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Økt fokus på økonomistyring: sikre
langsiktighet med tanke på økonomisk forvaltning av
fylkeskommunen og sikre stabile tjenester over tid.

10. Offentlige anskaffelser/kontrakter
Vurdering av risiko: H
Nytteverdi: Bidra til etterlevelse av regelverket om
offentlige anskaffelser samt sikre ivaretakelse av gode
og seriøse kontrakter.

Vurdering av fylkeskommunens system for
intern kontroll, herunder
- kvalitets- og avvikssystem
- skriftlige, oppdaterte rutiner
- etterlevelse av rutiner og
prosedyrer
Fylkeskommunens oppfølging av
budsjettrutine som skal sørge for en
hensiktsmessig økonomistyring.

Vurdere om regelverket om offentlige
anskaffelser etterleves.
Vurdere kontraktenes innhold i forhold til
anbefalte krav, som blant annet;
kompetanse, lærling, miljø, HMS etc.
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Tema/tittel

Mulig vinkling

Vedlikehold av fylkeskommunale bygg

Gjennomgang av fylkeskommunens plan
for vedlikehold av kommunale bygg og
vurdere etterlevelsen av denne.

Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Bidra til tilfredsstillende vedlikehold av
kommunale bygg.

Oppfølging av vedtatte regionale planer
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Bidra til vedtatte planer følges opp og
gjennomføres.

Regional næringsutvikling
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Bidra til økt verdiskapning og innovasjon i
Vestfold.

Arkiv og journal
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Økt kunnskap om fylkeskommunens
håndtering av arkivering og håndtering av
personsensitive opplysninger.

IKT – Informasjons- og
kommunikasjonsteknologi
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Økt fokus og kompetanse på IKT innenfor
de ulike tjenesteområdene.

Kompetansekartlegging
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Bidra til god kompetanse og
kompetansestyring i Vestfold fylkeskommune .

Reiser/seminarer
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Bidra til gode rutiner og felles praksis for
bruk av midler til turer/seminarer i Vestfold
fylkeskommune .

Inngåelse av avtaler og oppfølging
Vurdering av risiko: M
Nytteverdi: Bidra til en samlet oversikt over gjeldende
avtaler, samt god praksis rundt avtaleinngåelser samt
oppfølging av disse.

Vurdering av om vedtatte regionale planer
følges opp og gjennomføres.

Undersøke fylkeskommunens arbeid
innenfor næringsutvikling, herunder
oppfølging av regional plan for
verdiskapning og innovasjon.
Vurdering overholdelse av lover, interne
rutiner og kontroll av arkivering i
fylkeskommunen. Herunder også
håndtering av personsensitive
opplysninger.
Vurdere fylkeskommunens arbeid med
IKT, herunder oppfølging av
fylkeskommunens digitale strategi.

Vurdere Vestfold fylkeskommunes arbeid
med tilstrekkelig kompetanse, herunder:
- kompetansekartlegging,
- kompetanseutvikling.
Undersøke rutiner og praksis for utgifter
til reiser/seminarer.

Undersøke rutiner for inngåelse og
oppfølging av større avtaler, samt
etterlevelsen av disse.
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4

Vedlegg

4.1 Vedlegg 1 – Sektorvise resultatmål Vestfold FK - vedtatt 10.12.2015
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4.2 Vedlegg 2 – Kostra – utvalgte nøkkeltall 2015 – ureviderte tall
Utvalgte nøkkeltall, fylkeskommunekonsern - nivå 1 - ureviderte tall 2015 per 18.3.16
Vestfold
2015
1. Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
6,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
4,4
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern
10081
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
13,7
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern
10064
2. Prioritering
Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år, konsern
145660
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern
2151
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern
525
Økonomisk belastning 510-562 videregående opplæring i skole per elev, konsern
136873
Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat, konsern
73389
3. Dekningsgrad
Andelen av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke
92,9
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring
98,5
Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning
..
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten
89,5
4. Produktivitet/enhetskostnader
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring i skole per elev, konsern
141368
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet inkl kjøp fra private, per lærling/lærekandidat, konsern
74690
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler
..
Andel beståtte fag- og svenneprøver
93,5
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid
..
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen.
..

SørLandet
Norge uten Oslo
2015
2015
3,5
4,4
10844
11,4
8947

2,9
4,6
12238
12
10163

159370
2768
637
153100
72004

161395
3951
649
151911
71335

92,3
98,2
..
88,7

92,4
98,1
..
89,1

151181
74274
..
92,7
..
..

155891
71323
..
92,5
..
..
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4.3 Vedlegg 3 – Kostra-utvalgte nøkkeltall 2014
Utvalgte nøkkeltall, fylkeskommunekonsern - nivå 1 - 2014
Vestfold
2014
1. Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern
2. Prioritering
Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år, konsern
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt, konsern
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern
Økonomisk belastning 510-562 videregående opplæring i skole per elev, konsern
Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat, konsern
3. Dekningsgrad
Andelen av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring
Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten
4. Produktivitet/enhetskostnader
Korr bto driftsutg 510-562 videregående opplæring i skole per elev, konsern
Korr bto driftsutg 570 fagopplæring i arbeidslivet inkl kjøp fra private, per lærling/lærekandidat,
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler
Andel beståtte fag- og svenneprøver
Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen.

SørLandet
Norge uten Oslo
2014
2014

6,4
4
9660
12
10069

2,8
3,5
10324
9,6
8817

1,4
3,1
11607
11
9512

140487
2063
548
129726
61099

146449
2694
737
137725
59018

154401
3763
665
144083
59524

92,6
98,1
39
90,4

92,1
98
44,5
89,2

92,2
98,1
44,1
89,2

137140
konsern
69686
9,5
95,3
54,7
319

144319
67070
9
93,9
56,3
353

150790
65738
8,6
93,4
56,2
312
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