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0. SAMMENDRAG
Vestfold Kommunerevisjon har i dette prosjektet kontrollert hvorvidt tilskudd til private og
offentlige institusjoner, som ikke er underlagt fylkeskommunal revisjon, blir tildelt etter
forutsetningene og om oppfølgingen og rapporteringen av tilskuddene blir tilfredsstillende
håndtert.
Tilskuddsordninger, som er vurdert i denne rapporten, er følgende;
• Regionalt utviklingsfond
• Regionale utviklingsmidler
• Ungt entreprenørskap Vestfold
• Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold
• Tilskuddordning – fysisk aktivitet
• Tilskudd til private museer og samlinger
Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på følgende tre problemstillinger:
1. Er det utarbeidet tilfredsstillende rutiner/retningslinjer for tildeling av tilskudd til
private og offentlige institusjoner som ikke er underlagt fylkeskommunal revisjon?
• Regionalt utviklingsfond
Vestfold fylkeskommune har ikke utarbeidet standard skriftlige retningslinjer for tildeling av
tilskudd fra Regionalt utviklingsfond. Vedtektene for Regionalt utviklingsfond inneholder
imidlertid opplysninger om hva fondet skal brukes til med mer. Det fremkommer imidlertid
ikke av vedtektene hvordan utbetaling av tilskuddet skal skje eller eventuelt hvor mye av
beløpet som skal holdes tilbake. Videre sier ikke vedtektene noe om krav til
tilbakerapportering. Revisor vurderer at det ikke er krav til at det nedfelles skriftlige rutiner,
da det finnes Vedtekter for Regionalt utviklingsfond, men anbefaler at utarbeidelse av
skriftlige rutiner vurderes av Vestfold fylkeskommune.
• Regionale utviklingsmidler
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har utarbeidet retningslinjer for tilskudd til
fylkeskommuner for regional utvikling (551.60-midlene). Vestfold fylkeskommune forholder
seg til retningslinjene fra KRD samt vedtaket i 2003, fattet av den daværende styringsgruppa
Strategisk Næringsplan Vestfold (SNP Vestfold). Det er ikke krav til at den enkelte
fylkeskommune skal utarbeide egne retningslinjer.
I følge retningslinjene fra KRD, skal søknad/tildeling av Regionale utviklingsmidler
kunngjøres. Vestfold fylkeskommune praktiserer ikke kunngjøring om søknad/tildeling av
regionale utviklingsmidler, men vurderer at den ”interne offentlighet” i det brede
næringspolitiske partnerskapet i Vestfold er romslig nok til å sikre at ingen aktuelle
søkere/søknader/prosjekter har mistet muligheten til å søke og få tildelt midler som følge av
manglende kjennskap til mulighetene. Revisor anbefaler at Vestfold fylkeskommune på ny
vurderer sin praksis om kunngjøring av regionale utviklingsmidler.
• Ungt entreprenørskap Vestfold
Da bevilgingen til Ungt entreprenørskap i 2008 ble gitt som tilskudd fra Regionalt
utviklingsfond, blir revisors konklusjon her den samme som vurderingen av retningslinjene
for Regionalt utviklingsfond.
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Bevilgningen i 2009 til Ungt entreprenørskap ble innarbeidet i budsjettet for Vestfold
fylkeskommune for 2009. Revisor anbefaler at det ved slike bevilgninger utarbeides
tilsagnsbrev og at setningen ”Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av
fylkeskommunale midler” fremkommer som standard i slike brev. Revisor vurderer det som
positivt at det stilles krav til at tilskuddsmottaker hvert år må sende søknad, og at søknaden
må inneholde en handlingsplan som beskriver aktiviteter og tiltak for gjeldende år, og et
budsjett med oversikt over utgifter og inntekter.
• Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold
Retningslinjene og vilkårene, samt de opplysningene som skal følge søknaden, må i hovedsak
kunne ansees som tilfredsstillende. Revisor vil likevel mene at ved tildeling av
fylkeskommunale midler, bør det tas med en setning som sier ”Fylkesrevisor har innsynsrett i
regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.”
• Tilskuddordning – fysisk aktivitet
Regelverket som er utarbeidet av Helsedirektoratet, samt de opplysninger som kreves i
søknadsskjemaet, ansees som tilfredsstillende rutiner/retningsliner for tilskuddet.
• Tilskudd til private museer og samlinger
Retningslinjene samt de opplysningene som kreves i søknadsskjemaet, ansees som
tilfredsstillende rutiner/retningslinjer for tilskuddet. Det kan likevel bemerkes at det ikke er
utarbeidet eget rapportskjema for tilskuddet, men som opplyst under pkt. 5.1.6 opphører
ordningen pr. 01.01.10.
2. Blir tilskuddene til private og offentlige institusjoner gitt i tråd med gitte
retningslinjer/forutsetninger?
• Regionalt utviklingsfond
De fem kontrollerte tilskuddene i 2008 er behandlet og vedtatt av Fylkesutvalget. Revisor
vurderer at de fem kontrollerte tilskuddene, på bakgrunn av saksutredningene, er gitt i tråd
med Vedtektene for Regionalt utviklingsfond.
De to kontrollerte tilskuddene i 2009 er også behandlet og vedtatt av Fylkesutvalget. Revisor
vurderer også at de to kontrollerte tilskuddene, på bakgrunn av saksutredningene, er gitt i tråd
med Vedtektene for Regionalt utviklingsfond.
• Regionale utviklingsmidler
De tre kontrollerte tilskuddene i 2008 er behandlet og vedtatt av Verdiskapning Vestfold.
Revisor vurderer at de tre kontrollerte tilskuddene i 2008 er gitt i tråd med retningslinjene og
føringene nevnt over. Siden føringene, som er gitt, er svært generelle, har ikke revisor funnet
prosjektene direkte omtalt i styringsdokumentene for Vestfold fylkeskommune, men vurderer
allikevel at tilskuddene kan gå inn under de strategiske områdene for Vestfold.
De fire kontrollerte tilskuddene i 2009 er behandlet og vedtatt av Verdiskapning Vestfold.
Revisor vurderer at tre av de fire kontrollerte tilskuddene i 2009 er gitt i tråd med de generelle
retningslinjene og gitte føringer, mens det siste kontrollerte tilskuddet er revisor mer usikker
på om er gitt i tråd med retningslinjene og punkt 1 i brevet fra KRD i januar 2010. Her er det
gitt tilskudd til et privat AS som bl.a. driver kommersiell aktivitet. Forutsetningen for
tilskuddet var bl.a. at arrangementet skulle gjennomføres som et prosjekt, med eget separat
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prosjektregnskap. Revisor har fått opplyst at det er tvilsomt at dette er gjennomført som et
prosjekt.
• Ungt entreprenørskap Vestfold
Fylkesutvalget vedtok i 2008 en bevilgning på inntil kr 1.000.000. Revisor vurderer at
tilskuddet til Ungt Entreprenørskap i 2008 er gitt i tråd med Vedtektene for Regionalt
utviklingsfond.
For 2009 ble bevilgningen til Ungt Entreprenørskap på kr 800.000. Dette beløpet var
innarbeidet i budsjettet for Vestfold fylkeskommune for 2009 under Regional utvikling, dvs.
ikke bevilgning fra Regionalt utviklingsfond. Revisor vurderer at tilskuddet til Ungt
Entreprenørskap Vestfold for 2009 er gitt og behandlet i tråd med
vedtaket/forutsetningene/prinsippene.
• Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold
Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold oppfyller problemstilling 2.
• Tilskuddordning – fysisk aktivitet
Tilskuddsordning – fysisk aktivitet oppfyller problemstilling 2.
• Tilskudd til private museer og samlinger
Tilskudd til private museer og samlinger dekker problemstilling 2.
3. Sikrer Vestfold fylkeskommune at tilskuddene til private og offentlige institusjoner
blir disponert etter formålet gjennom egen oppfølging og tilbakerapportering til
fylkeskommunen?
• Regionalt utviklingsfond
Krav til tilbakerapportering til fylkeskommunen kommer eventuelt frem av tilsagnsbrevene.
Av de fem kontrollerte tilsagnene i 2008, har revisor ved kontrolltidspunktet kun fått to
tilsagnsbrev, et med standard tekst; ”Sluttutbetaling kan bare skje ved innsending av
sluttrapport og revisorgodkjent regnskap for prosjektet” og et tilsagnsbrev uten krav til noen
form for rapportering.
Av de fem kontrollerte tilskuddene i 2008, har en av mottakerne sendt revisorgodkjent
regnskap. Et av prosjektene har vi fått opplyst ikke er avsluttet og derfor ikke sendt rapport
på. De øvrige tre tilskuddene er det p.t. ikke sendt inn egen rapport på til Vestfold
fylkeskommune.
Revisor har også foretatt en kontroll av hvorvidt fylkesutvalget etter hvert kvartal har gitt
melding til fylkestinget om bruken av fondets midler, jf vedtektene nevnt over. Undersøkelsen
viser at det for hvert tertial rapporteres til fylkestinget på bruken av midlene fra Regionalt
utviklingsfond. Videre er det i sak Resultatvurdering og disponering for året 2008 rapportert
en oversikt over tildeling av tilskudd fra Regionalt utviklingsfond, med Fylkesutvalgets
vedtak i sakene. Revisor vurderer denne rapporteringen som tilfredsstillende og i tråd med
vedtektene for Regionalt utviklingsfond.
Av de to kontrollerte sakene i 2009, er det skrevet tilsagnsbrev kun ved ett av tilskuddene. For
dette tilskuddet er det satt krav til at ”Sluttutbetaling kan bare skje ved innsending av
sluttrapport og revisorgodkjent regnskap for prosjektet”. For dette tilskuddet er det ikke
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utbetalt noe beløp og derfor heller ikke sendt inn noen sluttrapport. Det andre kontrollerte
tilskuddet i 2009 er heller ikke utbetalt i 2009 og det er derfor foreløpig ikke aktuelt med en
eventuell tilbakerapportering.
Revisor har også sett på tertialrapporteringene til fylkestinget i 2009 og kan bekrefte at det fra
Fylkesutvalget er rapportert tilfredsstillende på bruken av midlene i første og andre tertial
2009. Fylkesutvalgets vedtak i sakene kommer frem av oversikten.
• Regionale utviklingsmidler
Vestfold fylkeskommune har tilrettelagt for at tilskuddmottaker skal sende inn sluttrapport og
revisorgodkjent regnskap før sluttutbetaling finner sted. Dette er i tråd med retningslinjene fra
KRD. Revisor vurderer at de tre kontrollerte tilskuddsmottakerne i 2008, har sendt inn
tilfredsstillende sluttrapport med revisorgodkjent regnskap, i tråd med retningslinjene fra
KRD, før sluttutbetaling fant sted. (En av tilskuddsmottakerne hadde revisjonsfritak, jf
retningslinjene fra KRD side 7.)
Vestfold fylkeskommune har sendt inn to rapporter til KRD for 2008, en tallrapportering og
en beskrivende årsrapporten for 2008. Revisor vurderer den kontrollerte beskrivende
rapporten for 2008 som tilfredsstillende og i tråd med Vedlegg 4a til tilskuddsbrevet fra KRD
om Årsrapport fra fylkeskommunane om bruken av verksmidla fra KRD.
Ingen av de kontrollerte tilskuddene i 2009 har bedt om sluttutbetaling i 2009 og det
foreligger følgelig heller ingen sluttrapporter med revisorgodkjent regnskap for disse
tilskuddene.
• Ungt entreprenørskap Vestfold
Revisor vurderer det som positivt at Vestfold fylkeskommune stiller krav til at
”Sluttutbetaling kan bare skje ved innsending av årsrapport og revisorgodkjent regnskap”,
slik at de kan følge opp av de bevilgede midlene faktisk blir brukt etter forutsetningene.
Vestfold fylkeskommune har i 2009 mottatt Årsmelding 2008, Ungt Entreprenørskap Vestfold
og revisorgodkjent regnskap for 2008. Revisor vurderer at dette er tilfredsstillende og i tråd
med kravet fra Vestfold fylkeskommune. Sluttutbetaling har skjedd etter at rapporteringen er
mottatt av Vestfold fylkeskommune. Revisor vurderer også utbetalingen som tilfredsstillende
og i tråd med gjeldende rutiner.
Vestfold fylkeskommune har per januar 2010 ikke mottatt sluttrapport for 2009 eller mottatt
anmodning om sluttutbetaling fra Ungt Entreprenørskap Vestfold. Sluttutbetaling er heller
ikke utbetalt av Vestfold fylkeskommune.
• Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold
Revisor vurderer at dersom Vestfold fylkeskommune, ved avdeling for kulturarv, vurderer at
det ikke er behov for besiktigelse av bruken av samtlige tilskudd under denne ordningen, bør
det tas initiativ til en endring av retningslinjer og vilkår for tildeling av midler. Videre bør
vurderes å formalisere et krav om årlig tilbakerapportering om bruken av midlene til
Hovedutvalg for plan og areal.
• Tilskuddordning – fysisk aktivitet
Revisor vurderer at det bør være bedre rutiner for oppfølging av tilbakerapportering fra
tilskuddsmottaker. Revisor vurderer videre at det bør avklares om Hovedutvalg for kultur og
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folkehelse bør/er interessert i å få en årlig informasjon om bruken av midlene fra
Helsedirektoratet.
• Tilskudd til private museer og samlinger
Tilskuddsordningen til private museer og samlinger opphører pr. 01.01.10. Dersom ordningen
hadde vært videreført, vurderer revisor at det burde vært noe bedre rutiner for oppfølgning av
tilbakerapporteringen.
Gjennomgangen av kontrollen er beskrevet under kapittel 5, Faktadel, i rapporten.

1. INNLEDNING
1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Generelt
Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og
fylkeskommuner, jf. Kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget har ansvar for at det
årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon, og at det utarbeides plan for forvaltningsrevisjon
basert på en overordnet analyse.
Bestilling
Prosjektet ”Tilskudd til private og offentlige institusjoner som ikke er underlagt
fylkeskommunal revisjon”, er bestilt av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune.

1.2 AVGRENSING
Revisor har avgrenset dette prosjektet til tilskudd til private og offentlige institusjoner som
ikke er underlagt fylkeskommunal revisjon.
Videre har revisor avgrenset hovedfokuset i denne forvaltningsgjennomgangen til de tilskudd
som ikke er vurdert i tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter. Tidligere har Vestfold
Kommunerevisjon vurdert følgende tilskuddsordninger:
• Vest-Viken Kollektivtrafikk
• Utviklingsmidler til kulturformål
• Kulturmidler til paraplyorganisasjoner
• Kultur- og idrettsstipend
• Lærlingetilskudd
Tilskuddsordninger, som er vurdert i denne rapporten, er følgende;
• Regionalt utviklingsfond
• Regionale utviklingsmidler
• Ungt entreprenørskap Vestfold
• Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold
• Tilskuddordning – fysisk aktivitet
• Tilskudd til private museer og samlinger
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2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER
2.1 FORMÅL
Formålet med prosjektet er å undersøke om et utvalg av tilskudd til private og offentlige
institusjoner, som ikke er underlagt fylkeskommunal revisjon, blir tildelt etter forutsetningene
og om oppfølgingen og rapporteringen av tilskuddene blir tilfredsstillende håndtert.

2.2 PROBLEMSTILLINGER
Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak har revisor utledet følgende problemstillinger:
•

Er det utarbeidet tilfredsstillende rutiner/retningslinjer for tildeling av tilskudd
til private og offentlige institusjoner som ikke er underlagt fylkeskommunal
revisjon?

•

Blir tilskuddene til private og offentlige institusjoner gitt i tråd med gitte
retningslinjer/forutsetninger?

•

Sikrer Vestfold fylkeskommune at tilskuddene til private og offentlige
institusjoner blir disponert etter formålet gjennom egen oppfølging og
tilbakerapportering til fylkeskommunen?

3. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV
PROSJEKTET
Revisor har foretatt:
- Dokumentanalyse
- Regnskapsanalyse
- Gjennomgang av ulike retningslinjer for tilskuddsordninger
- Gjennom av politiske og administrative vedtak knyttet til tilskudd
- Gjennomgang av søknader om tilskudd
- Gjennomgang av utbetalinger av tilskudd med vedlegg/rapporteringsskjema
- Intervju med sentrale personer knyttet til tilskuddsordninger i Vestfold
fylkeskommune
Vestfold Kommunerevisjon vil takke alle som har bidratt konstruktivt med dokumentasjon og
informasjon til vår rapport.

4. REVISJONSKRITERIER
Revisjonskriterier er den målestokken revisor gjør sine vurderinger opp mot.
Revisjonskriterier kan være lover og forskrifter, samt vedtak fattet av fylkestinget. Videre kan
avtaleverk, internt regelverk osv. være kriterier.
Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriterier som er brukt i dette prosjektet:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mål, strategier og retningslinjer for tildeling av regionale utviklingsmidlene
(551.60-midler), utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet 2009
Kriterier for disponering av 551.60-midlene (regionale utviklingsmidler),
vedtatt av styringsgruppa for Strategisk Næringsplan Vestfold i 2003
Prinsipper for disponering av 551.60-midlene, vedtatt av styringsgruppa
Verdiskapning Vestfold i 2009
Regional utviklingsstrategi Vestfold – Fylkesplan – 2006-2009
Vedtekter for Regionalt utviklingsfond, ajourført pr. 1. juli 2004
Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold – Retningslinjer og vilkår for
tildeling av midler, oppdatert 29.01.09
Regelverk for Kap. 719 post 73 – 2006 ”Forebyggende helsearbeid gjennom
fysisk aktivitet” utgitt av Helsedirektoratet 2006
Retningslinjer for tildeling av fylkeskommunale tilskudd til private museer og
samlinger, vedtatt av Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 4. mars 2008.
Politiske vedtak knyttet til tilskudd i VFK

I kapittel 5, Faktadel, redegjøres det for gjeldende revisjonskriterier for hver problemstilling.

5. FAKTADEL MED REVISORS VURDERINGER
I dette kapittel presenter vi først de utvalgte tilskuddsordningene. Videre tar vi for oss
prosjektets problemstillinger. Problemstillingene besvares med innhentet fakta knyttet til
tilskuddsordningene. Fakta og funn blir tilslutt vurdert opp mot aktuelle revisjonskriterier for
hver problemstilling.

5.1 Generelt
Dette prosjektet omfatter tilskudd som behandles enten i regionalsektoren eller kultursektoren
i Vestfold fylkeskommune. Enkelte av tilskuddene behandles i begge sektorer, avhengig av
hvilket område søknaden om tilskudd omfatter.

5.1.1 Regionalt utviklingsfond
Regionalt utviklingsfond er fylkeskommunens økonomiske virkemiddel for å fremme
samfunnsutviklingen i fylket. Fondet skal benyttes til utvikling av fylkeskommunens
regionalpolitiske rolle i bred forstand og for å fremme fylkeskommunens regionalpolitiske
målsettinger.
Fondet skal benyttes til finansiering av strategisk utviklingsarbeid, programmer og
avgrensede prosjekter og tiltak relatert til fylkeskommunens regionalpolitiske rolle.
Fondet tilføres midler ved avsetning på fylkeskommunens budsjett. Renteinntekter tilføres
fondet.
Fylkesutvalget forvalter fondet. Bruk av fondets midler avgjøres av fylkesutvalget etter
innstilling av fylkesrådmannen.
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Regionalt utviklingsfond ble første gang etablert i 2002 etter initiativ fra fylkesrådmannen.
Første bevilgning til fondet var 10 mill. kroner. Opprinnelig var det et eget fondsstyre som
disponerte fondet. Denne ordningen har de gått bort fra og det er nå Fylkesutvalget (FU) som
disponerer fondet. Det gis bevilgninger til fondet hver år, men beløpet er ikke fast.
I økonomiplanen for 2009 ble det foreslått å bevilge 8 mill. kroner til fondet, 8 mill. kroner
for 2010, 8 mill. kroner for 2011 og 8 mill. kroner for 2012.
I det endelige budsjettet for 2009, ble det vedtatt å redusere avsetningen til Regionalt
utviklingsfond med 4,5 mill. kroner og overføre dette beløpet til Regional planlegging og
næringsutvikling. Avsetningen til Regional utviklingsfond ble da 3,5 mill. kroner. Beløpet på
4,5 mill. kroner til Regional planlegging og næringsutvikling er fordelt med 2,5 mill kroner til
Universitetsfond, 1 mill. kroner til Regional innovasjonsenhet, 1 mill. kroner til
Medfinansiering av EU-programmet. Forskjellen på disse bevilgningene og bevilgningene fra
Regionalt utviklingsfond er, ifølge opplysninger revisor har fått, at de som mottar disse
tilskuddene i første omgang ikke trenger å søke, men skal kun henvende seg til Vestfold
fylkeskommune for å få utbetalt pengene. Den videre praksisen og eventuelt oppfølgingen
varierer i de ulike sakene. Det blir blant annet ikke laget en egen sak, men kun en beskrivelse
i budsjettsaken til Vestfold fylkeskommune.

5.1.2 Regionale utviklingsmidler
Fylkeskommunene har ansvaret for å forvalte midler til regional utvikling fra Kommunal- og
regionaldepartementets budsjett (551.60-midlene). De regionale utviklingsmidlene blir
desentralisert til fylkeskommunene, som igjen fordeler dem til Innovasjon Norge, kommunale
og interkommunale næringsfond og lokale og regionale utviklingstiltak. Midlene skal i
hovedsak nyttes for å fremme en positiv utvikling i områdene innenfor det distriktspolitiske
virkeområdet og skal støtte opp under mål og tiltak definert i den aktuelle fylkesplanen.
Fylkeskommunene skal bruke Innovasjon Norge til direkte bedriftsrettede satsinger mot
enkeltbedrifter og etablerere. Fylkeskommunene står for øvrig fritt i hvordan de vil prioritere
bruken av de regionale utviklingsmidlene. Stimulering til verdiskapning, med basis i
naturområdene, ligger innenfor formålet med de regionale utviklingsmidlene. Regional
utvikling gjennom forpliktende samarbeid mellom ulike aktører kan være et viktig
virkemiddel for verdiskapning og etablering av for eksempel grønn turisme. Regional
utvikling basert på samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, regional stat, næringsliv
og organisasjoner er viktig for å få regioner til å fremstå som mer attraktive for sysselsetting
og bosetting. Eventuelt nye nasjonalt initierte tiltak og satsinger må sees i sammenheng med
fylkeskommunens egne mål og strategier for det regionale utviklingsarbeidet.
I 2009 ble Vestfold fylkeskommune tildelt 8 mill. kroner i Regionale utviklingsmidler over
statsbudsjettet. Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for bruken av midlene. Mer om
retningslinjene under punkt 5.2.2 i rapporten.
I Vestfold fylkeskommune er det den næringspolitiske styringsgruppa Verdiskapning
Vestfold, tidligere styringsgruppa for Strategisk Næringsplan Vestfold (SNP Vestfold), som
forvalter de regionale utviklingsmidlene. Verdiskapning Vestfold består for tiden av følgende
sammensetning:
- Fylkesordfører
- Fylkesvaraordfører
- Opposisjonsleder i Fylkestinget
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-

Ordfører Horten kommune og leder KS
Ordfører Sandefjord kommune
Ordfører Re kommune og leder 12k-samarbeidet
Assisterende Fylkesmann
Fylkesdirektør NAV Vestfold
Rektor Høgskolen i Vestfold
Direktør Innovasjon Norge, Buskerud-Vestfold
Styreleder NHO Vestfold
Regiondirektør NHO Vestfold
Distriktssekretær LO i Vestfold
Tillitsvalgt LO i Vestfold

5.1.3 Ungt entreprenørskap Vestfold
Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap
i utdanning i Vestfold – i grunnskole, videregående skole og høgskole.
Det er opprettet Ungt Entreprenørskaps foreninger i alle fylker i Norge. Sammen med den
nasjonale foreningen Ungt Entreprenørskap Norge danner disse foreningene et landsdekkende
nettverk som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning.
Foreningens virksomhet er å arbeide for entreprenørskap i opplæring og utdanning på alle
nivå i skoleverket i Vestfold. Foreningen har 4 ansatte i totalt 2,8% stilling.
Ungt entreprenørskap Norge har gjennom et program gjeldende for stortingsperioden 2006 2009 inngått en fellesavtale med flere departementer om videreføring av eksisterende
entreprenørskapsaktiviteter og utvikling og implementering av nye. UE-Vestfold har, som en
del av UE-nettverket i Norge, forpliktelser i forhold til dette programmet. Programmet gjelder
både for grunnskole, videregående skole og høgskole.

5.1.4 Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold
Vestfold fylkeskommune etablerte fra og med 2007 en ordning med tilskudd til verneverdige
kulturminner i fylket. Etableringen var forankret i den politiske behandling av Fylkesdelplan
for bevaring av kulturminner i Vestfold, vedtatt i fylkestinget i desember (sak 66/04). Under
behandling av planen ble følgende forslag vedtatt oversendt Hovedutvalget for plan, areal og
miljø uten realitetsbehandling: ”Det vurderes opprettet en støtteordning/fond for vedlikehold
og istandsetting av verneverdige hus og bygningsmiljøer.”
Administrasjonen gjennomførte i 2005 en utredning om opprettelse av en slik støtteordning,
og Hovedutvalget for plan, areal og miljø vedtok i møte 31.03.06 (sak 17/06) å etablere en
tilskuddsordning for verneverdige kulturminner i Vestfold. I fylkestingets budsjettvedtak for
2007 ble det avsatt kr 500.000 til denne ordningen, i budsjettet for 2008 ble det avsatt kr
600.000 og i budsjett for 2009 kr 600.000.
Hovedutvalget for plan og areal behandlet 10.12.08 (sak 41/08) sak om ”Evaluering av
Vestfold fylkeskommunes ordning med tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold.”
Det ble vedtatt at tilskuddsordningen skulle videreføres, samtidig ga hovedutvalget
fylkesrådmannen fullmakt til å innvilge søknader. I saken står det ikke noe om tilbakemelding
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angående bruken av midlene, men administrasjonen (kultursektoren) har valgt å legge fram en
orienteringssak til hovedutvalget for plan og areal i desembermøtet.

5.1.5 Tilskuddsordning – fysisk aktivitet
Tilskuddet finansieres med øremerkede midler fra Helsedirektoratet, og skal brukes til
forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet. Det er et lavterskeltilbud i regi av
frivillige organisasjoner. Søknadene vurderes og avgjøres av en rådgiver (for bl.a. folkehelse)
i helse- og sosialavdelingen hos fylkesmannen i Vestfold, samt folkehelsekoordinator i VFK.
De tildelte midler fra Helsedirektoratet var kr 500.000 både i 2008 og 2009. Helsedirektoratet
får rapportering om bruken av midlene.

5.1.6 Tilskudd til private museer og samlinger
Dette tilskuddet ble vedtatt etablert i Fylkestingets møte 11.12.07 – sak 88/07, retningslinjene
ble vedtatt i HU for kultur, folkehelse og miljø i møte 04.03.08 – sak 12/08. I budsjettet for
2008 ble det avsatt kr 500.000 til dette tilskuddet. Det samme beløpet ble avsatt i budsjettet
for 2009. Fylkestinget delegerte i sitt møte den 16.12.08 (FT 92/08) til Hovedutvalg for
kultur, folkehelse og miljø kutt i økonomiplanen fra 2010 med kr 500.000. Vurdering av kutt
skulle sees i sammenheng med evaluering av hovedstrategier i Strategisk Kulturplan SKP og
ordning med tilskudd for private museer og samlinger. Hovedutvalget vedtok i møte den
13.10.09 å avvikle støtteordningen til drift av private museer og samlinger med virkning fra
1.1.10.
Tildeling av de årlige tilskuddene har blitt vedtatt som egen sak i Hovedutvalget for kultur,
folkehelse og miljø.

5.2 Problemstilling 1: Er det utarbeidet tilfredsstillende
rutiner/retningslinjer for tildeling av tilskudd til private og
offentlige institusjoner som ikke er underlagt
fylkeskommunal revisjon?
5.2.1 Regionalt utviklingsfond
Regionalt utviklingsfond er fylkeskommunens økonomiske virkemiddel for å fremme
samfunnsutviklingen i fylket. Fondet skal benyttes til utvikling av fylkeskommunens
regionalpolitiske rolle i bred forstand og for å fremme fylkeskommunens regionalpolitiske
målsettinger.
Fylkesutvalget forvalter fondet. Bruk av fondets midler avgjøres av fylkesutvalget etter
innstilling fra fylkesrådmannen. Det er ikke utarbeidet skriftlige retningslinjer for tildeling av
tilskudd fra Regionalt utviklingsfond utover vedtektene presentert nedenfor. En avdeling har
laget et eget Notat – Administrering av Regionalt Utviklingsfond – Retningslinjer. Det er
imidlertid flere avdelinger som behandler disse sakene som ikke har retningslinjer. Det
fremgår av hjemmesiden til Vestfold fylkeskommune følgende; Det er ikke utarbeidet
standard søknadsskjema for ordningen. Søknaden merkes Regionalt utviklingsfond. Videre
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fremgår det at Søknadene behandles fortløpende, da det ikke er satt frist for søknad om
tilskudd fra Regionalt utviklingsfond. Nedenfor presenteres Vedtekter for Regionalt
Utviklingsfond:

Vedtekter for Regionalt utviklingsfond
Ajourført pr. 1. juli 2004 etter vedtak i FT-sak nr. 40/04.

§ 1 Formål
Utviklingsfondet er fylkeskommunens økonomiske virkemiddel for å fremme
samfunnsutviklingen i fylket. Fondet skal benyttes til utvikling av fylkeskommunens
regionalpolitiske rolle i bred forstand og for å fremme fylkeskommunens regionalpolitiske
målsettinger.

§ 2 Virkeområde og anvendelse
Fondet skal benyttes til finansiering av strategisk utviklingsarbeid, programmer og
avgrensede prosjekter og tiltak relatert til fylkeskommunens regionalpolitiske rolle.
Fondet har et særlig ansvar for å støtte utviklingstiltak hvor fylkestinget har forutsatt
fylkeskommunal medvirkning og tiltak som fremmer samarbeid med og mellom andre
regionale aktører, herunder andre fylkeskommuner, kommuner, statlige organer og
næringslivet.
Fondet kan yte støtte til enkeltprosjekter som del av finansieringsopplegg der fondets
medvirkning utløser midler fra andre offentlige eller private kilder.
Fondet kan ikke benyttes til å finansiere løpende driftstiltak i fylkeskommunen.
Støtte fra fondet gis som tilskudd. Dersom støtte skal gis som lån eller gjennom tegning av
aksjer og eierandeler, skal fondets støtte tilfalle fylkeskassa som gir lån, kjøper aksjer eller
eierandeler.
Vilkår for støtte fra fondet fastsettes av fylkesutvalget i hvert enkelt tilfelle.

§ 3 Kapital og forvaltning av eierinteresser
Fondet tilføres midler ved avsetninger på fylkeskommunens budsjett. Renteinntekter tilføres
fondet.
Fylkesutvalget ivaretar eierinteresser ervervet med midler fra Regionalt utviklingsfond.

§ 4 Forvaltning
Fylkesutvalget forvalter fondet. Bruk av fondets midler avgjøres av fylkesutvalget etter
innstilling fra fylkesrådmannen.

§ 5 Rapportering og regnskap
Fylkesutvalget skal etter hvert tertial gi melding til fylkestinget om bruk av fondets midler.
Behandlingen skjer samtidig med fylkeskommunens regnskap for vedkommende tertial.
På samme måte skal fylkestinget forelegges årsmelding. Behandlingen skjer samtidig med
fylkeskommunens årsmelding og regnskap for vedkommende år.
Det skal føres eget regnskap for fondets virksomhet.

§ 6 Vedtektsendringer
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Endringer av fondets vedtekter foretas av fylkestinget.
Revisors vurdering:
Vestfold fylkeskommune har ikke utarbeidet standard skriftlige retningslinjer for tildeling av
tilskudd fra Regionalt utviklingsfond. Vedtektene for Regionalt utviklingsfond inneholder
imidlertid opplysninger om hva fondet skal brukes til med mer. Det fremkommer imidlertid
ikke av vedtektene hvordan utbetaling av tilskuddet skal skje eller eventuelt hvor mye av
beløpet som skal holdes tilbake. Videre sier ikke vedtektene noe om krav til
tilbakerapportering. Revisor vurderer at det ikke er krav til at det nedfelles skriftlige rutiner,
da det finnes Vedtekter for Regionalt utviklingsfond, men anbefaler at utarbeidelse av
skriftlige rutiner vurderes av Vestfold fylkeskommune. Revisor vurderer også at setningen
”Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler”
som standard bør fremkomme av tilsagnsbrevet.

5.2.2 Regionale utviklingsmidler
Kommunal- og regionaldepartementet, KRD, sender hvert år tilskuddsbrev til Vestfold
fylkeskommune vedrørende tildeling av regionale utviklingsmidler (551.60-midlene). Brevet
innholder blant annet opplysninger om Ramme, Frister, Overordna distrikts- og
regionalpolitiske mål og strategier, Mål for dei særskilte distriks- og regionalpolitiske
verkemidlane under Kommunal- og regionaldepartementet, Om bruken og fordelinga av
midlane, Budsjettstyring og rekneskap, Rapportering, evaluering og dialog, Intern og ekstern
kontroll, Informasjons- og kommunikasjonsarbeid samt ulike vedlegg. Vedlegg 3 innholder
Retningslinjer, Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling:
Formålet med retningslinjene er følgende:

Retningslinjene er todelte, del I omfatter mål og prinsipp for bruken av virkemidlene. Del II
gjelder mer tekniske krav. Følgende utdrag, fra ovennevnte retningslinjer, er skannet inn
under vedlegg 1 bak i rapporten:
• utdrag av Del I
• punktene 1-6 av Del II
• Krav til innhald og informasjon i tilsegnsbrev, som er Vedlegg 2 til retningslinjene nevnt
over
Vestfold fylkeskommune har ikke utarbeidet egne skriftlige retningslinjer for tildelingen av
regionale utviklingsmidler, men forholder seg til retningslinjene fra KRD nevnt over. I tillegg
vedtok den daværende partnerskapssammensatte SNPs styringsgruppa i februar 2003 noen
enkle kriterier for bruken av utviklingsmidlene. Disse kriteriene er videreført av
styringsgruppa Verdiskapning Vestfold. Kriteriene er som følger:
• SNPs mål og strategier, med eventuelle presiseringer gjennom fylkesplanen, er
retningsgivende for prioriteringene
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•
•
•

Alle partene i SNP Vestfold kan søke, i tillegg til frivillige organisasjoner
Ordinær finansieringsgrad er 50%
Søknader behandles fortløpende i henhold til møteplan for SNPs styringsgruppe

Det næringspolitiske partnerskapet ble i 2004 reorganisert, etter en større
partnerskapskonferanse i november 2003, og gitt betegnelsen Verdiskapning Vestfold.
I januar 2009 ble følgende bemerkninger vedrørende prioriteringer og disponering av 551.60midlene presentert av fylkesrådmannen for Verdiskapning Vestfold:

Ovennevnte prinsipper ble vedtatt av Verdiskapning Vestfold i møte den 21.01.2009:

Revisor har blitt informert om at selv om det ikke framgår av
møtereferater/vedtaksprotokoller, har det de facto hele tiden vært enighet om at (i)
annonsering ikke er nødvendig/aktuelt, og at (ii) alle som de facto er i posisjon til å få en
søknad innvilget vil være kjent med muligheten gjennom sin deltakelse i det regionale
utviklingsarbeidet i Vestfold. Videre vurderer Vestfold fylkeskommune den slik at den
”interne offentlighet” i det brede næringspolitiske partnerskapet i Vestfold definitivt er
romslig nok til å sikre at ingen aktuelle søkere/søknader/prosjekter har mistet muligheten til å
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søke og få tildelt midler som følge av manglende kjennskap til mulighetene. Revisor har fått
opplyst at det derimot er en betydelig begrensning, særlig for kommunene, at de ikke greier å
skaffe den nødvendige egenandelen (50%) på hjemmebane slik at søknad kan sendes.
Det er flere grunnlagsdokumenter som i praksis fastslår at næringsdrivende aktører ikke skal
tildeles 551-tilsagn i Vestfold (tildelingsbrevene og retningslinjene fra KRD, de
begrensningene som ligger i statsstøtteregelverket). Vedtaket i 2003, nevnt foran, er gjort i
samsvar med dette. Tildelingsbrevene fra KRD fastslår at 551-midlene skal forvaltes av det
næringspolitiske partnerskapet med hovedformål å støtte opp under partnerskapets og
fylkeskommunens egne mål og strategier slik det er formulert i fylkesplan og tilsvarende.
Revisor har blitt informert om at Vestfold fylkeskommune i dette vurderer at det ligger en
oppfatning at 551-midlene da ikke er en ”generell, åpen pott” som alle ikke-næringsdrivende
kan søke støtte fra. Revisor har også fått opplyst at det dessuten gjennom årene flere ganger
har vært uttrykt enighet om at midlene primært skal gå til prosjekter/aktiviteter partnerskapet
selv står bak og/eller støtter aktivt opp om, framfor å gå til et større antall frittstående
enkeltprosjekter fra eksterne søkere.
Revisors vurdering:
KRD har utarbeidet retningslinjer for tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling.
Vestfold fylkeskommune har ikke utarbeidet egne skriftlige retningslinjer for tildeling av
tilskudd for regionale utvikling, men forholder seg til retningslinjene fra KRD samt vedtaket i
2003, nevnt foran. Det er ikke krav til at den enkelte fylkeskommune skal utarbeide egne
retningslinjer.
Det fremgår blant annet av retningslinjene pkt. 3 ”Krav til informasjon og kunngjering” på
side 11, følgende; ”Fylkeskommunen og den som forvaltar midlar på vegner av
fylkeskommunen, er ansvarleg for informasjon om søknadsbaserte ordningar under posten.
Ordningane må kunngjerast på ein slik måte at heile målgruppa blir nådd. Kunngjeringa må
seie noko om føremålet med ordninga, tildelingskriterium, kva for opplysningar søkjar må gi
opp i søknaden og eventuell søknadsfrist. For å sikre likebahandling skal det utarbeidast
informasjonsmateriell slik at alle potensielle søkjarar innanfor målgruppa kan bli nådd.”
Vestfold fylkeskommune praktiserer ikke kunngjøring om søknad/tildeling av regionale
utviklingsmidler, men vurderer at den ”interne offentlighet” i det brede næringspolitiske
partnerskapet i Vestfold er romslig nok til å sikre at ingen aktuelt søkere/søknader/prosjekter
har mistet muligheten til å søke og få tildelt midler som følge av manglende kjennskap til
mulighetene. Revisor anbefaler at Vestfold fylkeskommune på ny vurderer sin praksis om
kunngjøring av regionale utviklingsmidler.

5.2.3 Ungt entreprenørskap Vestfold
Ungt entreprenørskap Norge har gjennom et program gjeldende for stortingsperioden 20062009 inngått en fellesavtale med flere departementer om videreføring av eksisterende
entreprenørskapsaktiviteter og utvikling og implementering av nye. UE-Vestfold har, som en
del av UE-nettverket i Norge, forpliktelser i forhold til dette programmet. Programmet gjelder
både for grunnskole, videregående skole og høgskole.
Vestfold fylkeskommune økte fokus på entreprenørskap i utdanning og bevilget 1 mill. kroner
i 2008. Bevilgningen i 2008 ble gitt som tilskudd fra Regionalt utviklingsfond.
For 2009 ble bevilgningen til Ungt Entreprenørskap på kr 800.000. Dette beløpet var
innarbeidet i budsjettet for Vestfold fylkeskommune for 2009 under Regional utvikling, dvs.
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ikke bevilgning fra Regionalt utviklingsfond. Av dokumentasjon har revisor sett at det ved
denne bevilgningen stilles krav til søknad hvert år og søknaden må inneholde en
handlingsplan som beskriver aktiviteter og tiltak for 2009, og et budsjett med oversikt over
utgifter og inntekter.
Revisors vurdering:
Da bevilgingen til Ungt entreprenørskap i 2008 ble gitt som tilskudd fra Regionalt
utviklingsfond, blir revisors konklusjon her den samme som vurderingen av retningslinjene
for Regionalt utviklingsfond. Vestfold fylkeskommune har ikke utarbeidet skriftlige rutiner,
men Vedtekter for Regionalt utviklingsfond, som innholder føringer for bruk av fondet med
mer. Revisor anbefaler at Vestfold fylkeskommune vurderer å utarbeide standard skriftlige
rutiner for Regionalt utviklingsfond.
Bevilgningen i 2009 til Ungt entreprenørskap ble innarbeidet i budsjettet for Vestfold
fylkeskommune for 2009. Revisor anbefaler at det ved slike bevilgninger utarbeides
tilsagnsbrev og at setningen ”Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av
fylkeskommunale midler” fremkommer som standard i dette brevet. Revisor vurderer det som
positivt at det stilles krav til at tilskuddsmottaker hvert år må sende søknad, og at søknaden
må inneholde en handlingsplan som beskriver aktiviteter og tiltak for gjeldende år, og et
budsjett med oversikt over utgifter og inntekter.

5.2.4 Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold
VFK har vedtatt retningslinjer og vilkår for tildeling av midlene, sist endret ved møte i
hovedutvalget for plan og areal den 41/08. Det er utarbeidet standard søknadsskjema der det
kreves budsjett for tiltaket (både kostnader og finansiering), samt vedlegg med detaljerte
opplysninger om tiltaket. Retningslinjer og vilkår samt søknadsskjema finnes på www.vfk.no
under tilskudd. Der vises en oversikt over ulike støtteordninger innenfor fylkeskommunens
ansvarsområder. Ovennevnte retningslinjer er skannet inn under Vedlegg 1 bak i rapporten.
Revisors vurdering:
Retningslinjene og vilkårene, samt de opplysningene som skal følge søknaden, må i hovedsak
kunne ansees som tilfredsstillende. Revisor vil likevel mene at ved tildeling av
fylkeskommunale midler, bør det tas med en setning som sier ”Fylkesrevisor har innsynsrett i
regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.”

5.2.5 Tilskuddsordning – fysisk aktivitet
Ordningen er initiert av Helsedirektoratet innen midler til lokalt folkehelsearbeid (kap. 719.73
Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet). På fylkeskommunens internett, i
oversikten over ulike støtteordninger, ligger det søknadsskjema for ordningen. I tillegg ligger
det et omfattende regelverk for ordningen, utarbeidet av Helsedirektoratet. Regelverk for Kap.
719 post 73 – 2006 Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet er skannet inn under
Vedlegg 1 bak i rapporten.
Revisors vurdering:
Regelverket som er utarbeidet av Helsedirektoratet, samt de opplysninger som kreves i
søknadsskjemaet, ansees som tilfredsstillende rutiner/retningslinjer for tilskuddet.
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5.2.6 Tilskudd til private museer og samlinger
VFK har, i møte for HU for kultur, folkehelse og miljø 04.03.08, vedtatt retningslinjer for
tildeling av midlene. Det er utarbeidet standard søknadsskjema der det bl.a. kreves budsjett
for tiltaket (både utgifter og inntekter). I retningslinjene er det under betingelser for tilskuddet
tatt inn følgende setning: ”Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av
fylkeskommunale midler.”
Retningslinjer for tildeling av fylkeskommunale tilskudd til private museer og samlinger er
skannet inn under Vedlegg 1 bak i rapporten.
Revisors vurdering:
Retningslinjene samt de opplysningene som kreves i søknadsskjemaet, ansees som
tilfredsstillende rutiner/retningslinjer for tilskuddet. Det kan likevel bemerkes at det ikke er
utarbeidet eget rapportskjema for tilskuddet, men som opplyst under pkt. 5.1.6 opphører
ordningen pr. 01.01.10.

Revisors totalkonklusjon problemstilling 1:
Er det utarbeidet tilfredsstillende rutiner/retningslinjer for tildeling av
tilskudd til private og offentlige institusjoner som ikke er underlagt
fylkeskommunal revisjon?
• Regionalt utviklingsfond
Vestfold fylkeskommune har ikke utarbeidet standard skriftlige retningslinjer for tildeling av
tilskudd fra Regionalt utviklingsfond. Vedtektene for Regionalt utviklingsfond inneholder
imidlertid opplysninger om hva fondet skal brukes til med mer. Det fremkommer imidlertid
ikke av vedtektene hvordan utbetaling av tilskuddet skal skje eller eventuelt hvor mye av
beløpet som skal holdes tilbake. Videre sier ikke vedtektene noe om krav til
tilbakerapportering. Revisor vurderer at det ikke er krav til at det nedfelles skriftlige rutiner,
da det finnes Vedtekter for Regionalt utviklingsfond, men anbefaler at utarbeidelse av
skriftlige rutiner vurderes av Vestfold fylkeskommune. Revisor vurderer også at setningen
”Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler”
som standard bør fremkomme av tilsagnsbrevet.
• Regionale utviklingsmidler
KRD har utarbeidet retningslinjer for tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling.
Vestfold fylkeskommune har ikke utarbeidet egne skriftlige retningslinjer for tildeling av
tilskudd for regionale utvikling, men forholder seg til retningslinjene fra KRD samt vedtaket i
2003, nevnt over. Det er ikke krav til at den enkelte fylkeskommune skal utarbeide egne
retningslinjer.
Det fremgår blant annet av retningslinjene pkt. 3 ”Krav til informasjon og kunngjering” på
side 11, følgende; ”Fylkeskommunen og den som forvaltar midlar på vegner av
fylkeskommunen, er ansvarleg for informasjon om søknadsbaserte ordningar under posten.
Ordningane må kunngjerast på ein slik måte at heile målgruppa blir nådd. Kunngjeringa må
seie noko om føremålet med ordninga, tildelingskriterium, kva for opplysningar søkjar må gi
opp i søknaden og eventuell søknadsfrist. For å sikre likebahandling skal det utarbeidast
informasjonsmateriell slik at alle potensielle søkjarar innanfor målgruppa kan bli nådd.”
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Vestfold fylkeskommune praktiserer ikke kunngjøring om søknad/tildeling av regionale
utviklingsmidler, men vurderer at den ”interne offentlighet” i det brede næringspolitiske
partnerskapet i Vestfold er romslig nok til å sikre at ingen aktuelt søkere/søknader/prosjekter
har mistet muligheten til å søke og få tildelt midler som følge av manglende kjennskap til
mulighetene. Revisor anbefaler at Vestfold fylkeskommune på ny vurderer sin praksis om
kunngjøring av regionale utviklingsmidler.
• Ungt entreprenørskap Vestfold
Da bevilgingen til Ungt entreprenørskap i 2008 ble gitt som tilskudd fra Regionalt
utviklingsfond, blir revisors konklusjon her den samme som vurderingen av retningslinjene
for Regionalt utviklingsfond. Vestfold fylkeskommune har ikke utarbeidet skriftlige rutiner,
men Vedtekter for Regionalt utviklingsfond, som innholder føringer for bruk av fondet med
mer. Revisor anbefaler at Vestfold fylkeskommune vurderer å utarbeide standard skriftlige
rutiner for Regionalt utviklingsfond.
Bevilgningen i 2009 til Ungt entreprenørskap ble innarbeidet i budsjettet for Vestfold
fylkeskommune for 2009. Revisor anbefaler at det ved slike bevilgninger utarbeides
tilsagnsbrev og at setningen ”Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av
fylkeskommunale midler” fremkommer som standard i dette brevet. Revisor vurderer det som
positivt at det stilles krav til at tilskuddsmottaker hvert år må sende søknad, og at søknaden
må inneholde en handlingsplan som beskriver aktiviteter og tiltak for gjeldende år, og et
budsjett med oversikt over utgifter og inntekter.
• Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold
Retningslinjene og vilkårene, samt de opplysningene som skal følge søknaden, må i hovedsak
ansees som tilfredsstillende. Revisor vil likevel mene at ved tildeling av fylkeskommunale
midler, bør det tas med en setning som sier ”Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som
omfatter bruk av fylkeskommunale midler.”
• Tilskuddordning – fysisk aktivitet
Regelverket som er utarbeidet av Helsedirektoratet, samt de opplysninger som kreves i
søknadsskjemaet, ansees som tilfredsstillende rutiner/retningsliner for tilskuddet.
• Tilskudd til private museer og samlinger
Retningslinjene samt de opplysningene som kreves i søknadsskjemaet, ansees som
tilfredsstillende rutiner/retningslinjer for tilskuddet. Det kan likevel bemerkes at det ikke er
utarbeidet eget rapportskjema for tilskuddet, men som opplyst under pkt. 5.1.6 opphører
ordningen pr. 01.01.10.

5.3 Problemstilling 2: Blir tilskuddene til private og
offentlige institusjoner gitt i tråd med gitte
retningslinjer/forutsetninger?
5.3.1 Regionalt utviklingsfond
Vestfold fylkeskommune har ikke utarbeidet standard skriftlige retningslinjer for tildeling av
tilskudd fra Regionalt utviklingsfond, som nevnt under punkt 5.2.1 foran. Det er vedtektene
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for Regionalt utviklingsfond som inneholder opplysninger om hva fondet skal brukes til med
mer, men ikke alle opplysningene/kravene for tildeling av tilskudd. Det fremgår blant annet
av vedtektene at ”Fondet kan ikke benyttes til å finansiere løpende driftstiltak i
fylkeskommune” og videre at ”Vilkår for støtte fra fondet fastsettes av fylkesutvalget i hvert
enkelt tilfelle.” En avdeling har utarbeidet sine ”egne” retningslinjer for tildeling av tilskudd
fra Regionalt utviklingsfond med forslag til innhold i tilsagnsbrev.
Revisor har foretatt en kontroll av et tilfeldig utvalg av tilskudd, dvs fem tilskudd gitt i 2008
og to tilskudd gitt i 2009. Revisor har bedt om dokumentasjon til sakene fra
Dokumentasjonssystemet i Vestfold fylkeskommune. På de fleste kontrollerte saker var ikke
dokumentasjonen komplett. Ved henvendelse til Vestfold fylkeskommune har vi fått ut
nødvendig dokumentasjon for vår gjennomgang/kontroll.
Det er kontrollert hvorvidt:
1. Tilskuddet er behandlet og vedtatt av Fylkesutvalget
2. Tilskuddet er gitt i tråd med Vedtektene for Regionalt utviklingsfond
3. Det foreligger skriftlig søknad for tilskuddet
4. Utbetaling har skjedd i tråd med vedtak/tilsagnsbrev
Revisors vurdering:
2008
De fem kontrollerte tilskuddene i 2008 er behandlet og vedtatt av Fylkesutvalget. Revisor
vurderer at de fem kontrollerte tilskuddene, på bakgrunn av saksutredningene, er gitt i tråd
med Vedtektene for Regionalt utviklingsfond. Av de fem kontrollerte tilskuddene, manglet
det søknad ved en av sakene. Kontrollen viser at det er ulik praksis hvordan tilsagnsbrevene
utformes, da det ikke er definert krav til innhold i tilsagnsbrevet. Ved noen av tilskuddene er
det brukt standard tilsagnsbrev og betingelser som ved Regionale utviklingsmidler, dvs. at det
blant annet utbetales 75% av tilskuddet ved anmodning og sluttutbetaling av de resterende
25% når prosjektet er avsluttet og revisorgodkjent regnskap og sluttrapport er sendt Vestfold
fylkeskommune. Andre tilsagnsbrev har vært enklere utformet uten krav til rapportering med
mer. Ved et av de kontrollerte tilskuddene manglet det både søknad og tilsagnsbrev. Det ble
opplyst at dette var en hastesak som det var enighet om at skulle fremmes på politisk nivå. Ny
tilleggssak ble fremmet og tilsagnsbrev ble utarbeidet, hvor også det første tilskuddet ble
nevnt. Samlet utbetaling skjedde først etter at den siste saken ble vedtatt.
Revisor har kontrollert praksisen rundt regnskapsføringen av tilskudd gitt fra Regionalt
utviklingsfond. Ved bevilgning av tilskudd fra Regionalt utviklingsfond avsettes beløpene til
et bundet fond kalt Regionalt utviklingsfond. Alle de kontrollerte tilskuddene i 2008 er avsatt
til Regionalt utviklingsfond og fire av fem tilskudd er utbetalt i tråd med tilsagnet. Ett av
tilsagnene er det ikke anmodet om eller utbetalt beløp for.
2009
De to kontrollerte tilskuddene i 2009 er også behandlet og vedtatt av Fylkesutvalget. Revisor
vurderer også at de to kontrollerte tilskuddene, på bakgrunn av saksutredningene, er gitt i tråd
med Vedtektene for Regionalt utviklingsfond. Et av de kontrollerte vedtakene i
Fylkesutvalget har satt forutsetninger for tildelingen av tilskuddet. Dette er i tråd med
vedtektene, som sier at ”Vilkår for støtte fra fondet fastsettes av fylkesutvalget i hvert enkelt
tilfelle.” Det foreligger søknader for tilskuddene. For det ene tilskuddet er det skrevet
standard tilsagnsbrev med betingelser som ved Regionale utviklingsmidler. For den andre
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kontrollerte tilskuddet er det foreløpig ikke skrevet tilsagnsbrev, da det avventes
fullfinansiering av prosjektet, som er i tråd med vedtaket.
De kontrollerte tilskuddene i 2009 er avsatt til Regionalt utviklingsfond men det er ikke
foretatt utbetaling for disse tilskuddene i 2009. For det ene tilskuddet var det satt en
forutsetning om at utbetaling først skulle skje etter at prosjektet var fullfinansiert.

5.3.2 Regionale utviklingsmidler
Revisor har foretatt en kontroll av et tilfeldig utvalg av tilskudd, dvs. tre tilskudd gitt i 2008
og fire tilskudd gitt i 2009. Revisor har bedt om dokumentasjon til sakene fra
Dokumentasjonssystemet i Vestfold fylkeskommune. På enkelte saker var ikke
dokumentasjonen komplett. Ved henvendelse til Vestfold fylkeskommune har vi fått ut
nødvendig dokumentasjon for vår gjennomgang/kontroll.
Det er kontrollert hvorvidt:
1. Tilskuddet er behandlet og vedtatt av Verdiskapning Vestfold
2. Tilskuddet er gitt i tråd med retningslinjene fra KRD og kriteriene gitt av SNP
Vestfold/Verdiskapning Vestfold samt Regional utviklingsstrategi Vestfold
(fylkesplanen) 2006-2009
3. Søknadene er fullstendig utfylt i henhold til Krav til innhaldet i og forma på søknaden,
vist i Vedlegg 1 bak i rapporten
4. Tilsagnsbrevet innholder relevante opplysninger i forhold til Krav til innhald og
informasjon i tilsegnsbrev vist i Vedlegg 1 bak i rapporten
5. Utbetaling har skjedd i tråd med retningslinjene/tilsagnsbrevet
Både retningslinjene fra KRD og fylkesplanen for Vestfold gir generelle føringer for hva
midlene skal brukes til.
Det er imidlertid gitt føringer om at midlene ikke skal gis til investeringer eller drift. Videre
skal det ikke gis tilskudd til private selskaper som driver kommersiell virksomhet. Tilskuddet
skal heller ikke dekke mer enn maks 50% av prosjektet finansiering.
Til opplysning fikk Vestfold fylkeskommune i begynnelsen av januar 2010 et brev fra KRD
vedrørende ”Forvaltningen av kap. 551 post 61 – Erfaringer fra gjennomgang av et utvalg
saker i fylkeskommunene Nordland og Troms”. Departementet skal føre kontroll med at
fylkeskommunene forvalter tilskudd på en forsvarlig måte. På bakgrunn av dette har KRD sett
nærmere på bruken av 61-postmidlene og gått gjennom et utvalg saker fra 2008 for hver av de
to fylkeskommunen. Utdrag fra brevet er scannet inn på neste side:
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Revisors vurdering:
2008
De tre kontrollerte tilskuddene i 2008 er behandlet og vedtatt av Verdiskapning Vestfold.
Revisor vurderer at de tre kontrollerte tilskuddene i 2008 er gitt i tråd med retningslinjene og
føringene nevnt over. Siden føringene, som er gitt, er svært generelle, har ikke revisor funnet
prosjektene direkte omtalt i styringsdokumentene for Vestfold fylkeskommune, men vurderer
allikevel at tilskuddene kan gå inn under de strategiske områdene for Vestfold. Revisor ber
imidlertid Vestfold fylkeskommune, ved Verdiskapning Vestfold, å vurdere om det skal
utarbeides strategiske styringsdokumenter/retningslinjer som styrer tildelingen av de regionale
utviklingsmidlene for Vestfold.
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To av de tre kontrollerte søknadene er tilfredsstillende i henhold til Krav til innhaldet i og
forma på søknaden. Den siste kontrollerte søknaden manglet mål og
aktivitetsplan/fremdriftsplan samt noe manglende budsjett. Vestfold fylkeskommune hadde
gitt tilskudd til dette prosjektet også to år tidligere.
Revisors kontroll av tilsagnsbrevene viste at Vestfold fylkeskommune har utarbeidet et
standard tilsagnsbrev hvor innholdet i hovedsak stemmer overens med Krav til innhald og
informasjon i tilsegnsbrev nevnt over. I standardbrevet vises det blant annet til at ”Tilsagnet
er basert på godkjent prosjektplan”. Dette er standard setning i teksten, men kontrollen viste
at det ikke alltid forelå ”godkjent prosjektplan” ved søknaden. I tilsagnsbrevet vises det til at
”Etter Stortinget bevilgningsreglement § 17 har Kommunal- og regionaldepartementet og
Riksrevisjonen adgang til å iverksette kontroll med at tilskudd nyttes etter forutsetningene.”
Her skal det vises til Stortingets bevilgningsreglement § 10.
Revisor vurderer at de kontrollerte tilsagnsbrevene er tilpasset vedtakene som er gitt og stort
sett i tråd med kravene nevnt over.
Det fremgår av tilsagnbrevet at ”Utbetaling skjer etter anmodning til Vestfold fylkeskommune
med henvisning til tilsagnsnummer .. og saksnummer … Inntil 75% av tilsagnet kan betales ut
a-konto etter prosjektoppstart, på grunnlag av utbetalingsanmodning. Betalingsmottaker må
kontrollere at utbetalte beløp er korrekt, og har plikt til straks å betale tilbake overskytende
ved eventuell feilutbetaling. Sluttutbetaling kan bare skje ved innsending av sluttrapport og
revisorgodkjent regnskap for prosjektet. …. Fylkeskommunen kan trekke tilbake hele eller
deler av tilsagn dersom prosjektet har blitt rimeligere enn antatt. …” De kontrollerte
tilskuddene i 2008 viser at det ved to av tilskuddene i første omgang er utbetalt 75% av
tilskuddet etter utbetalingsanmodning. I 2009 er det for disse tilskuddene sendt inn
sluttrapport og revisorgodkjent regnskap for prosjektene og restbeløpene er utbetalt. Ved det
tredje kontrollerte tilskuddet var bevilgningen på kr 1.750.000. Utbetalingsanmodningen var
på 75% av kr 1.500.000. 75% av kr 1.500.000. ble utbetalt. I 2009 mottok Vestfold
fylkeskommune en utbetalingsanmodning om sluttutbetaling, dvs. 25% av kr 1.750.000 med
tilhørende regnskap/rapport. Regnskapet viste imidlertid et mindreforbruk og Vestfold
fylkeskommune foretok derfor ingen restutbetaling. Det ble foretatt en formell avkorting av
tilsagnet. Etter dette var det også et faktisk mindreforbruk som kunne brukes som et
ekstraordinært bidrag inn i 2009. Avkorting av tilsagnet ved mindreforbruk er i tråd med
regelverket nevnt over.
2009
De fire kontrollerte tilskuddene i 2009 er behandlet og vedtatt av Verdiskapning Vestfold.
Revisor vurderer at tre av de fire kontrollerte tilskuddene i 2009 er gitt i tråd med de generelle
retningslinjene og føringene nevnt over, mens det siste kontrollerte tilskuddet er revisor mer
usikker på om er gitt i tråd med retningslinjene og punkt 1 i brevet fra KRD i januar 2010, vist
på side 22. Her er det gitt tilskudd til et privat AS som bl.a. driver kommersiell aktivitet.
Forutsetningen for tilskuddet var bl.a. at arrangementet skulle gjennomføres som et prosjekt,
med eget separat prosjektregnskap. Revisor har fått opplyst at det er tvilsomt at dette er
gjennomført som et prosjekt. Søknaden til dette tilskuddet hadde også noe manglende
nødvendige opplysninger, som strategi/mål/planer, aktivitetsplan og noe manglende
kostnadsoverslag. Selskapet som søkte om tilskudd gikk konkurs i 2009, utbetaling av
tilskuddet (75%) gikk til et nyetablert selskap som arrangerte konferansen. To av de
kontrollerte søknadene var tilfredsstillende utfylt i henhold til Krav til innhaldet i og forma på
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søknaden. Den fjerde kontrollerte søknaden var noe mangelfull i henhold til ovennevnte krav,
da det kun var sendt en kort mail som søknad.
De kontrollerte tilsagnsbrevene for 2009 bygger på det samme standardbrevet som er benyttet
i 2008. Det vises også her til at ”Tilsagnet er basert på godkjent prosjektplan”. Dette er
standard i teksten, mens det ved søknadene lå ulike former for planer, mer eller mindre utfylt,
for prosjektene. Forøvrig var tilsagnsbrevene i tråd med vedtakene og stort sett i tråd med
krav til innhold.
For de fire kontrollerte tilskuddene i 2009, er to av disse er utbetalt med 75% etter
utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker. (En av disse ba om å få utbetalt 100%, men fikk
utbetalt kun 75%.) Det tredje tilskuddet er utbetalt med 75% uten at det foreligger skriftlig
utbetalingsanmodning til Vestfold fylkeskommune. Det fjerde kontrollerte tilskuddet kan
revisor ikke se er utbetalt av regnskapet i 2009. Ingen av de kontrollerte tilskuddene i 2009
har fått sluttutbetaling i 2009.

5.3.3 Ungt entreprenørskap Vestfold
Revisor har vurdert bevilgningene til Ungt entreprenørskap Vestfold i 2008 og 2009.
2008
Vestfold fylkeskommune økte fokus på entreprenørskap i utdanning og bevilget 1 mill kroner
i 2008. Bevilgningen i 2008 ble gitt som tilskudd fra Regionalt utviklingsfond.
Det er kontrollert hvorvidt:
1. Tilskuddet er behandlet og vedtatt av Fylkesutvalget
2. Tilskuddet er gitt i tråd med Vedtektene for Regionalt utviklingsfond
3. Det foreligger skriftlig søknad for tilskuddet
4. Utbetaling har skjedd i tråd med vedtak/tilsagnsbrev
Fylkesrådmannens innstilling var følgende;
1. Foreningen Ungt Entreprenørskap Vestfold gis for 2008 en bevilgning på inntil
800.000 kr
2. Bevilgningen utbetales i henhold til ordinære rutiner for håndtering av økonomiske
tilsagn.
3. Midlene stilles til rådighet fra Regionalt Utviklingsfond.
Revisors vurdering:
Fylkesutvalget vedtok en bevilgning på inntil kr 1.000.000 og med de øvrige punktene over.
Revisor vurderer at tilskuddet til Ungt Entreprenørskap i 2008 er gitt i tråd med Vedtektene
for Regionalt utviklingsfond. Det foreligger skriftlig søknad for tilskuddet med budsjett for
2008. Det er skrevet tilsagnsbrev hvor vedtaket fra Fylkesutvalget er beskrevet.
Tilsagnsbrevet er utformet etter mal for tilsagnsbrev for Regionale utviklingsmidler, dvs. at
75% av tilsagnet kan betales ut a-konto på grunnlag av utbetalingsanmodning. Sluttutbetaling
kan bare skje ved innsending av årsrapport og revisorgodkjent årsregnskap. 75% av tilsagnet
er utbetalt i 2008 etter anmodning fra tilskuddsmottaker. Dette er i tråd med tilsagnsbrevet.
Rapporteringen for 2008 og sluttutbetalingen blir omtalt under problemstilling 3, punkt 5.4.3.
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2009
For 2009 ble bevilgningen til Ungt Entreprenørskap på kr 800.000. Dette beløpet var
innarbeidet i budsjettet for Vestfold fylkeskommune for 2009 under Regional utvikling, dvs.
ikke bevilgning fra Regionalt utviklingsfond. Revisor har fått opplyst følgende praksis
vedrørende bevilgninger via fylkesbudsjett til Regional utvikling, med hensyn til krav til
dokumentasjon fra tilskuddsmottaker:
”Vi følger et prinsipp om at fylkesrådmannen har et selvstendig ansvar for å se til at midler
bevilget over fylkesbudsjettet blir brukt ihht intensjonene, derfor anser vi det som ikke
tilstrekkelig å bare overføre pengene uten videre. Skal vi ha et nødvendig grunnlag for å følge
opp bruken av midlene i ettertid, må vi ha en arbeidsplan med budsjett å sammenlikne
sluttrapportene (regnskap og verbalrapport) med. Ved å få et budsjett og en arbeidsplan kan
vi rent formelt gjøre en skjønnsmessig vurdering av at bevilgningsmottaker har planer som er
i tråd med intensjonene for budsjettposten, og deretter et sammenlikningsgrunnlag for å
vurdere rapportene opp mot.”
Revisors vurdering:
Av dokumentasjon har revisor sett at ovennevnte praksis er fulgt ved denne bevilgningen, da
det før tilsagnsbrev er skrevet og utbetaling har skjedd, er stilt krav til søknad med
handlingsplan, som beskriver aktiviteter og tiltak for 2009, og et budsjett med oversikt over
utgifter og inntekter. Revisor har etter forespørsel fått fremlagt denne søknaden med vedlegg,
og vurderer at denne er i tråd med kravet satt av Vestfold fylkeskommune.
I etterkant av mottatt søknad med vedlegg er det skrevet tilsagnsbrev hvor vedtaket i
Fylkestinget er presentert. Av tilsagnsbrevet går det blant annet frem at ”Støtten utbetales i
henhold til ordinære rutiner for håndtering av økonomiske tilsagn med inntil 75% a-konto
etter skriftlig anmodning til Vestfold fylkeskommune og restutbetaling på grunnlag av
revisorbekreftet årsregnskap.” 75% av tilsagnet er utbetalt i 2009 etter skriftlig anmodning til
Vestfold fylkeskommune. Revisor vurderer at tilskuddet til Ungt Entreprenørskap Vestfold
for 2009 er gitt og behandlet i tråd med vedtaket/forutsetningene/prinsippene.

5.3.4 Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold
Revisor har foretatt en kontroll av et tilfeldig utvalg av tilskudd utbetalt i 2008 og 2009.
Det er kontrollert at:
• Tilskuddet er gitt i tråd med retningslinjene
• Søknadsskjema er korrekt og fullstendig utfylt
• Tilsagnsbrevet innholder relevante opplysninger i forhold til retningslinjer og vedtak
For de tilskuddene, som ble kontrollert, var punktene ovenfor oppfylt.
Revisors vurdering:
Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold oppfyller problemstilling 2.

5.3.5 Tilskuddsordning – fysisk aktivitet
Revisor har foretatt en kontroll av et tilfeldig utvalg av tilskudd utbetalt i 2008 og 2009.
Det er kontrollert at
• Tilskuddet er gitt i tråd med regelverket fra Helsedirektoratet
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•
•

Søknadsskjema er korrekt og fullstendig utfylt
Tilsagnsbrevet inneholder relevante opplysninger i forhold til regelverk og vedtak

For de tilskuddene som ble kontrollert, var punktene ovenfor oppfylt.
Revisors vurdering:
Tilskuddsordning – fysisk aktivitet oppfyller problemstilling 2.

5.3.6 Tilskudd til private museer og samlinger
Revisor har foretatt en kontroll av et tilfeldig utvalg av tilskudd utbetalt i 2008 og 2009.
Det er kontrollert at
• Tilskuddet er gitt i tråd med retningslinjene
• Søknadsskjema er korrekt og fullstendig utfylt
• Tilsagnsbrevet inneholder relevante opplysninger i forhold til retningslinjer og vedtak
For de tilskudd, som ble kontrollert, var punktene ovenfor oppfylt.
Revisors vurdering:
Tilskudd til private museer og samlinger dekker problemstilling 2.

Revisors totalkonklusjon problemstilling 2:
Blir tilskuddene til private og offentlige institusjoner gitt i tråd med gitte
retningslinjer/forutsetninger?
• Regionalt utviklingsfond
De fem kontrollerte tilskuddene i 2008 er behandlet og vedtatt av Fylkesutvalget. Revisor
vurderer at de fem kontrollerte tilskuddene, på bakgrunn av saksutredningene, er gitt i tråd
med Vedtektene for Regionalt utviklingsfond. Av de fem kontrollerte tilskuddene, manglet
det søknad ved en av sakene. Kontrollen viser at det er ulik praksis hvordan tilsagnsbrevene
utformes, da det ikke er definert krav til innhold i tilsagnsbrevet. Ved noen av tilskuddene er
det brukt standard tilsagnsbrev og betingelser som ved Regionale utviklingsmidler. Andre
tilsagnsbrev har vært enklere utformet uten krav til rapportering med mer. Ved et av de
kontrollerte tilskuddene manglet det både søknad og tilsagnsbrev. Det ble opplyst at dette var
en hastesak som det var enighet om at skulle fremmes på politisk nivå.
De to kontrollerte tilskuddene i 2009 er også behandlet og vedtatt av Fylkesutvalget. Revisor
vurderer også at de to kontrollerte tilskuddene, på bakgrunn av saksutredningene, er gitt i tråd
med Vedtektene for Regionalt utviklingsfond. Et av de kontrollerte vedtakene i
Fylkesutvalget har satt forutsetninger for tildelingen av tilskuddet. Dette er i tråd med
vedtektene, som sier at ”Vilkår for støtte fra fondet fastsettes av fylkesutvalget i hvert enkelt
tilfelle.” Det foreligger søknader for tilskuddene. For det ene tilskuddet er det skrevet
standard tilsagnsbrev med betingelser som ved Regionale utviklingsmidler. For den andre
kontrollerte tilskuddet er det foreløpig ikke skrevet tilsagnsbrev, da det avventes
fullfinansiering av prosjektet, som er i tråd med vedtaket.
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• Regionale utviklingsmidler
De tre kontrollerte tilskuddene i 2008 er behandlet og vedtatt av Verdiskapning Vestfold.
Revisor vurderer at de tre kontrollerte tilskuddene i 2008 er gitt i tråd med retningslinjene og
føringene nevnt over. Siden føringene, som er gitt, er svært generelle, har ikke revisor funnet
prosjektene direkte omtalt i styringsdokumentene for Vestfold fylkeskommune, men vurderer
allikevel at tilskuddene kan gå inn under de strategiske områdene for Vestfold. Revisor ber
imidlertid Vestfold fylkeskommune, ved Verdiskapning Vestfold, å vurdere om det skal
utarbeides strategiske styringsdokumenter/retningslinjer som styrer tildelingen av de regionale
utviklingsmidlene for Vestfold.
To av de tre kontrollerte søknadene er tilfredsstillende i henhold til Krav til innhaldet i og
forma på søknaden. Den siste kontrollerte søknaden manglet mål og
aktivitetsplan/fremdriftsplan samt noe manglende budsjett. Vestfold fylkeskommune hadde
gitt tilskudd til dette prosjektet også to år tidligere.
Revisors kontroll av tilsagnsbrevene viste at Vestfold fylkeskommune har utarbeidet et
standard tilsagnsbrev hvor innholdet i hovedsak stemmer overens med Krav til innhald og
informasjon i tilsegnsbrev nevnt over. I standardbrevet vises det blant annet til at ”Tilsagnet
er basert på godkjent prosjektplan”. Dette er standard setning i teksten, men kontrollen viste
at det ikke alltid forelå ”godkjent prosjektplan” ved søknaden.
Revisor vurderer at de kontrollerte tilsagnsbrevene er tilpasset vedtakene som er gitt og stort
sett i tråd med kravene nevnt over.
De fire kontrollerte tilskuddene i 2009 er behandlet og vedtatt av Verdiskapning Vestfold.
Revisor vurderer at tre av de fire kontrollerte tilskuddene i 2009 er gitt i tråd med de generelle
retningslinjene og gitte føringer, mens det siste kontrollerte tilskuddet er revisor mer usikker
på om er gitt i tråd med retningslinjene og punkt 1 i brevet fra KRD i januar 2010, vist på side
22. Her er det gitt tilskudd til et privat AS som bl.a. driver kommersiell aktivitet.
Forutsetningen for tilskuddet var bl.a. at arrangementet skulle gjennomføres som et prosjekt,
med eget separat prosjektregnskap. Revisor har fått opplyst at det er tvilsomt at dette er
gjennomført som et prosjekt. Søknaden til dette tilskuddet hadde også noe manglende
nødvendige opplysninger, som strategi/mål/planer, aktivitetsplan og noe manglende
kostnadsoverslag. Selskapet som søkte om tilskudd gikk konkurs i 2009, utbetaling av
tilskuddet (75%) gikk til et nyetablert selskap som arrangerte konferansen. To av de
kontrollerte søknadene var tilfredsstillende utfylt i henhold til Krav til innhaldet i og forma på
søknaden. Den fjerde kontrollerte søknaden var noe mangelfull i henhold til ovennevnte krav,
da det kun var sendt en kort mail som søknad.
De kontrollerte tilsagnsbrevene for 2009 bygger på det samme standardbrevet som er benyttet
i 2008. Det vises også her til at ”Tilsagnet er basert på godkjent prosjektplan”. Dette er
standard i teksten, mens det ved søknadene lå ulike former for planer, mer eller mindre utfylt,
for prosjektene. Forøvrig var tilsagnsbrevene i tråd med vedtakene og stort sett i tråd med
krav til innhold.
• Ungt entreprenørskap Vestfold
Fylkesutvalget vedtok i 2008 en bevilgning på inntil kr 1.000.000 og med de øvrige punktene
over. Revisor vurderer at tilskuddet til Ungt Entreprenørskap i 2008 er gitt i tråd med
Vedtektene for Regionalt utviklingsfond. Det foreligger skriftlig søknad for tilskuddet med
budsjett for 2008. Det er skrevet tilsagnsbrev hvor vedtaket fra Fylkesutvalget er beskrevet.
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For 2009 ble bevilgningen til Ungt Entreprenørskap på kr 800.000. Dette beløpet var
innarbeidet i budsjettet for Vestfold fylkeskommune for 2009 under Regional utvikling, dvs.
ikke bevilgning fra Regionalt utviklingsfond. Vestfold fylkeskommune har fulgt egen praksis
for bevilgninger via fylkesbudsjett til Regional utvikling, da det før tilsagnsbrev er skrevet og
utbetaling har skjedd, er stilt krav til søknad med handlingsplan, som beskriver aktiviteter og
tiltak for 2009, og et budsjett med oversikt over utgifter og inntekter. Revisor har etter
forespørsel fått fremlagt denne søknaden med vedlegg, og vurderer at denne er i tråd med
kravet satt av Vestfold fylkeskommune.
I etterkant av mottatt søknad med vedlegg er det skrevet tilsagnsbrev hvor vedtaket i
Fylkestinget er presentert. Revisor vurderer at tilskuddet til Ungt Entreprenørskap Vestfold
for 2009 er gitt og behandlet i tråd med vedtaket/forutsetningene/prinsippene.
• Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold
Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold oppfyller problemstilling 2.
• Tilskuddordning – fysisk aktivitet
Tilskuddsordning – fysisk aktivitet oppfyller problemstilling 2.
• Tilskudd til private museer og samlinger
Tilskudd til private museer og samlinger dekker problemstilling 2.

5.4 Problemstilling 3: Sikrer Vestfold fylkeskommune at
tilskuddene til private og offentlige institusjoner blir
disponert etter formålet gjennom egen oppfølging og
tilbakerapportering til fylkeskommunen?
5.4.1 Regionalt utviklingsfond
Som tidligere nevnt er det Vedtektene for Regionalt utviklingsfond som legger føringer for
behandlingen av tilskudd fra Regionalt utviklingsfond. Krav til rapportering på bruk av
midlene fra tilskuddsmottaker, kommer ikke frem av vedtektene. Imidlertid sier vedtektene
følgende om rapportering og regnskap under §5;
”Fylkesutvalget skal etter hvert tertial gi melding til fylkestinget om bruk av fondets midler.
Behandlingen skjer samtidig med fylkeskommunens regnskap for vedkommende tertial.
På samme måte skal fylkestinget forelegges årsmelding. Behandlingen skjer samtidig med
fylkeskommunens årsmelding og regnskap for vedkommende år.
Det skal føres eget regnskap for fondets virksomhet.”
Revisor har foretatt kontroll av hvordan Vestfold fylkeskommune har tilrettelagt for
oppfølging og tilbakerapportering til fylkeskommunen på de samme tilskuddene som er
kontrollert under problemstilling 2, pkt. 5.3.1.
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Revisors vurdering:
2008
Krav til tilbakerapportering til fylkeskommunen kommer eventuelt frem av tilsagnsbrevene.
Av de fem kontrollerte tilsagnene i 2008, har revisor ved kontrolltidspunktet kun fått to
tilsagnsbrev, et med std tekst; ”Sluttutbetaling kan bare skje ved innsending av sluttrapport
og revisorgodkjent regnskap for prosjektet” og et tilsagnsbrev uten krav til noen form for
rapportering.
Av de fem kontrollerte tilskuddene i 2008, har en av mottakerne sendt revisorgodkjent
regnskap. Et av prosjektene har vi fått opplyst ikke er avsluttet og derfor ikke sendt rapport
på. De øvrige tre tilskuddene er det p.t. ikke sendt inn egen rapport på til Vestfold
fylkeskommune.
Revisor anbefaler at det utarbeides en mal for standard tilsagnsbrev for Regionalt
utviklingsfond, noe tilsvarende det som brukes ved Regionale utviklingsmidler, og at
innholdet i hvert tilfelle tilpasses etter forutsetningene i vedtaket for blant annet å sikre
tilbakerapportering til fylkeskommunen.
Revisor har også foretatt en kontroll av hvorvidt fylkesutvalget etter hvert kvartal har gitt
melding til fylkestinget om bruken av fondets midler, jf vedtektene nevnt over. Undersøkelsen
viser at det for hvert tertial rapporteres til fylkestinget på bruken av midlene fra Regionalt
utviklingsfond. Videre er det i sak Resultatvurdering og disponering for året 2008 rapportert
en oversikt over tildeling av tilskudd fra Regionalt utviklingsfond, med Fylkesutvalgets
vedtak i sakene. Revisor vurderer denne rapporteringen som tilfredsstillende og i tråd med
vedtektene for Regionalt utviklingsfond.
2009
Av de to kontrollerte sakene i 2009, er det skrevet tilsagnsbrev kun ved ett av tilskuddene,
som nevnt under punkt 5.3.1 foran. For dette tilskuddet er det satt krav til at ”Sluttutbetaling
kan bare skje ved innsending av sluttrapport og revisorgodkjent regnskap for prosjektet”.
For dette tilskuddet er det ikke utbetalt noe beløp og derfor heller ikke sendt inn noen
sluttrapport. Det andre kontrollerte tilskuddet i 2009 er heller ikke utbetalt i 2009 og det er
derfor foreløpig ikke aktuelt med en eventuell tilbakerapportering.
Revisor har også sett på tertialrapporteringene til fylkestinget i 2009 og kan bekrefte at det fra
Fylkesutvalget er rapportert tilfredsstillende på bruken av midlene i første og andre tertial
2009. Fylkesutvalgets vedtak i sakene kommer frem av oversikten.

5.4.2 Regionale utviklingsmidler
Revisor har foretatt kontroll av hvordan Vestfold fylkeskommune har tilrettelagt for
oppfølging og tilbakerapportering til fylkeskommunen på de samme tilskuddene som er
kontrollert under problemstilling 2, pkt. 5.3.1.
I tillegg har revisor vurdert hvorvidt Vestfold fylkeskommunes rapportering til KRD er i tråd
med retningslinjene fra KRD. Vestfold fylkeskommune skal sende inn to rapporter til KRD
hvert år. Fristen for tallrapporteringen for 2008 var 2. februar 2009. Fristen for den
beskrivende årsrapporten for 2008 var 15. april 2009.
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Revisors vurdering:
2008
Som nevnt under punkt 5.3.2 foran, har Vestfold fylkeskommune tilrettelagt for at
tilskuddmottaker skal sende inn sluttrapport og revisorgodkjent regnskap før sluttutbetaling
finner sted. Dette er i tråd med retningslinjene fra KRD.
Revisor vurderer at de tre kontrollerte tilskuddsmottakerne i 2008, har sendt inn
tilfredsstillende sluttrapport med revisorgodkjent regnskap, i tråd med retningslinjene fra
KRD, før sluttutbetaling fant sted. (En av tilskuddsmottakerne hadde revisjonsfritak, jf
retningslinjene fra KRD side 7.)
Vestfold fylkeskommune har sendt inn to rapporter til KRD for 2008, en tallrapportering og
en beskrivende årsrapporten for 2008. Vedlegg 4a til tilskuddsbrevet fra KRD, gir føringer om
Årsrapport fra fylkeskommunane om bruken av verksmidla frå KRD. Den beskrivende delen
av rapporteringen skal blant annet være på inntil 5 sider totalt, med ca to sider på hvert av
punktene a og b nedenfor og inntil en side på punkt c.
a. Bruken av verkemidla fra KRD i høve til utfordringane og mål og strategiar
for utvikling i fylket
b. Innhald i viktige aktivitetar
c. Partnerskap og samarbeid
Revisor vurderer den kontrollerte beskrivende rapporten for 2008 som tilfredsstillende og i
tråd med Vedlegg 4a nevnt over.
2009
Ingen av de kontrollerte tilskuddene i 2009 har bedt om sluttutbetaling i 2009 og det
foreligger følgelig heller ingen sluttrapporter med revisorgodkjent regnskap for disse
tilskuddene.

5.4.3 Ungt entreprenørskap Vestfold
I tilsagnsbrevene til Ungt Entreprenørskap Vestfold, for henholdsvis 2008 og 2009, stilte
Vestfold fylkeskommune krav om at ”Sluttutbetaling kan bare skje ved innsending av
årsrapport og revisorgodkjent regnskap.” Revisor har kontrollert hvorvidt Ungt
Entreprenørskap Vestfold har rapportert i tråd med dette.
Revisors vurdering:
Revisor vurderer det som positivt at Vestfold fylkeskommune stiller krav til at
”Sluttutbetaling kan bare skje ved innsending av årsrapport og revisorgodkjent regnskap”,
slik at de kan følge opp av de bevilgede midlene faktisk blir brukt etter forutsetningene.
2008
Vestfold fylkeskommune har i 2009 mottatt Årsmelding 2008, Ungt Entreprenørskap Vestfold
og revisorgodkjent regnskap for 2008. Revisor vurderer at dette er tilfredsstillende og i tråd
med kravet fra Vestfold fylkeskommune. Sluttutbetaling har skjedd etter at rapporteringen er
mottatt av Vestfold fylkeskommune. Revisor vurderer også utbetalingen som tilfredsstillende
og i tråd med gjeldende rutiner.
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2009
Vestfold fylkeskommune har per januar 2010 ikke mottatt sluttrapport for 2009 eller mottatt
anmodning om sluttutbetaling fra Ungt Entreprenørskap Vestfold. Sluttutbetaling er heller
ikke utbetalt av Vestfold fylkeskommune.

5.4.4 Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold
For det utvalg av tilskudd som er kontrollert, er det lagt vekt på følgende punkter:
1. Har mottaker av tilskuddet rapportert i tråd med retningslinjene?
2. Er arbeidet besiktiget og godkjent av Vestfold fylkeskommune før utbetaling av
tilskuddet?
(dette iflg. retningslinjer og vilkår for tildeling)
3. Er utbetalingen i tråd med tildelt beløp?
4. Har Vestfold fylkeskommune et samlet system for dette tilskuddet, et system som
viser når vedtaket ble fattet, når utbetaling fant sted, samt gjenstående, vedtatte men
ikke utbetalt tilskudd?
Resultatet av kontrollen viste:
1. Tilbakerapporteringen fra tilskuddsmottaker er i hovedsak i tråd med retningslinjene.
2. Vestfold fylkeskommune har ikke faste rutiner som sikrer at arbeidet blir besiktiget og
godkjent før tilskuddet utbetales. I følge innhentet informasjon blir arbeidets omfang,
tilskuddets størrelse, kvaliteten av sluttrapporteringen samt tidsbruken, vurdert før det
avgjøres om besiktigelse eventuelt skal gjennomføres.
3. De utbetalte beløp stemmer med de innvilgede beløp. Hovedutvalget har gitt
fylkesrådmannen fullmakt til å innvilge søknader. Det ligger ikke noe krav om
tilbakemelding til Hovedutvalget, men administrasjonen legger frem sak i
desembermøtet om disponeringen av det budsjetterte beløp.
4. I Vestfold fylkeskommunes regnskapssystem fremkommer hvilke beløp som er
utbetalt, når, og til hvem. Utbetalingene føres over ansvar 7520 – art 1.4700, og ved
årsslutt blir bevilgede, ikke utbetalt tilskudd utgiftsført mot egen balansekonto.
Beløpet inntektsføres på samme kontostreng påfølgende år. Kontostrengen brukes ikke
som en ”ren” konto for disse tilskuddene, den brukes også for andre typer tilskudd til
fredede/verneverdige bygninger.
Administrasjonen (avd. kulturarv) fører en intern oversikt over innvilgede tilskudd og
når disse blir utbetalt. Denne oversikten danner grunnlag for årsavslutningsposteringen
ang. bevilgede, ikke utbetalte tilskudd.
Revisors vurdering:
For tilskuddsordningen for verneverdige kulturminner kan følgende bemerkes:
• Dersom Vestfold fylkeskommune, ved avdeling for kulturarv, vurderer at det ikke er
behov for besiktigelse av bruken av samtlige tilskudd under denne ordningen, bør det
tas initiativ til en endring av retningslinjer og vilkår for tildeling av midler.
• Det bør vurderes å formalisere et krav om årlig tilbakerapportering om bruken av
midlene til Hovedutvalg for plan og areal.
• Regnskapsføringen av det fylkeskommunale tilskuddet til verneverdige kulturminner i
Vestfold bør skilles ut med et eget ansvar i kontorstrengen.
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5.4.5 Tilskuddsordning – fysisk aktivitet
For det utvalg av tilskudd, som er kontrollert, er det lagt vekt på følgende punkter:
1. Har mottaker av tilskuddet rapportert i tråd med regelverket?
2. Er utbetalingen i tråd med tildelt beløp?
3. Har Vestfold fylkeskommune et system som viser når og til hvem tilskuddet er
utbetalt?
Resultatet av kontrollen viste:
1. I tilskuddsbrevene bes det om tilbakerapportering innen 31.01. påfølgende år. For
utbetalingene i 2008 var det flere som ikke hadde sendt inn tilbakerapportering. For
utbetalingene i 2009 er fristen ikke utløpt.
Tilbakerapportering fra Vestfold fylkeskommune til Helsedirektoratet er levert for
2007 og 2008.
2. De utbetalte beløpene stemmer med de vedtatte tilskudd.
3. I Vestfold fylkeskommunes regnskapssystem føres disse tilskuddene på ansvar 7191 –
kontoart 1.4700 – diversenr. 5004. Kontorstrengen brukes kun til denne
tilskuddsordningen.
Revisors vurdering:
For tilskuddsordningen for lavterskel tilbud fysiske aktivitet kan følgende bemerkes:
• Det bør være bedre rutiner for oppfølging av tilbakerapportering fra
tilskuddsmottaker.
• Det bør avklares om Hovedutvalg for kultur og folkehelse bør/er interessert i å få en
årlig informasjon om bruken av midlene fra Helsedirektoratet

5.4.6 Tilskudd til private museer og samlinger
For det utvalg av tilskudd som er kontrollert, er det lagt vekt på følgende punkter:
1. Har mottaker av tilskuddet rapportert i tråd med regelverket
2. Er utbetalingen i tråd med tildelt beløp
3. Har VFK et system som viser når og til hvem tilskuddet er utbetalt
Resultatet av kontrollen viste:
1. Av de kontrollerte tilskuddene for 2008 og 2009 er det ikke alle
tilskuddsmottakere som har rapportert om igangsettelse av tiltaket innen den årlige
fristen 1. november.
2. De utbetalte beløp stemmer med de beløp som er vedtatt tildelt i HU-møtet
3. I VFKs regnskapssystem føres disse tilskuddene på ansvar 7203. Ansvaret brukes
kun for dette tilskuddet. Det har, i disse 2 årene, ikke vært tilskudd som ikke er
utbetalt samme år som de ble innvilget.
Revisors vurdering:
Tilskuddsordningen opphører pr. 01.01.10. Dersom ordningen hadde vært videreført, burde
det vært noe bedre rutiner for oppfølgning av tilbakerapporteringen.
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Revisors totalkonklusjon problemstilling 3:
Sikrer Vestfold fylkeskommune at tilskuddene til private og offentlige
institusjoner blir disponert etter formålet gjennom egen oppfølging og
tilbakerapportering til fylkeskommunen?
• Regionalt utviklingsfond
Krav til tilbakerapportering til fylkeskommunen kommer eventuelt frem av tilsagnsbrevene.
Av de fem kontrollerte tilsagnene i 2008, har revisor ved kontrolltidspunktet kun fått to
tilsagnsbrev, et med std tekst; ”Sluttutbetaling kan bare skje ved innsending av sluttrapport
og revisorgodkjent regnskap for prosjektet” og et tilsagnsbrev uten krav til noen form for
rapportering.
Av de fem kontrollerte tilskuddene i 2008, har en av mottakerne sendt revisorgodkjent
regnskap. Et av prosjektene har vi fått opplyst ikke er avsluttet og derfor ikke sendt rapport
på. De øvrige tre tilskuddene er det p.t. ikke sendt inn egen rapport på til Vestfold
fylkeskommune.
Revisor har også foretatt en kontroll av hvorvidt fylkesutvalget etter hvert kvartal har gitt
melding til fylkestinget om bruken av fondets midler, jf vedtektene nevnt over. Undersøkelsen
viser at det for hvert tertial rapporteres til fylkestinget på bruken av midlene fra Regionalt
utviklingsfond. Videre er det i sak Resultatvurdering og disponering for året 2008 rapportert
en oversikt over tildeling av tilskudd fra Regionalt utviklingsfond, med Fylkesutvalgets
vedtak i sakene. Revisor vurderer denne rapporteringen som tilfredsstillende og i tråd med
vedtektene for Regionalt utviklingsfond.
Av de to kontrollerte sakene i 2009, er det skrevet tilsagnsbrev kun ved ett av tilskuddene,
som nevnt under punkt 5.3.1 foran. For dette tilskuddet er det satt krav til at ”Sluttutbetaling
kan bare skje ved innsending av sluttrapport og revisorgodkjent regnskap for prosjektet”.
For dette tilskuddet er det ikke utbetalt noe beløp og derfor heller ikke sendt inn noen
sluttrapport. Det andre kontrollerte tilskuddet i 2009 er heller ikke utbetalt i 2009 og det er
derfor foreløpig ikke aktuelt med en eventuell tilbakerapportering.
Revisor har også sett på tertialrapporteringene til fylkestinget i 2009 og kan bekrefte at det fra
Fylkesutvalget er rapportert tilfredsstillende på bruken av midlene i første og andre tertial
2009. Fylkesutvalgets vedtak i sakene kommer frem av oversikten.
• Regionale utviklingsmidler
Som nevnt under punkt 5.3.2 foran, har Vestfold fylkeskommune tilrettelagt for at
tilskuddmottaker skal sende inn sluttrapport og revisorgodkjent regnskap før sluttutbetaling
finner sted. Dette er i tråd med retningslinjene fra KRD. Revisor vurderer at de tre
kontrollerte tilskuddsmottakerne i 2008, har sendt inn tilfredsstillende sluttrapport med
revisorgodkjent regnskap, i tråd med retningslinjene fra KRD, før sluttutbetaling fant sted.
(En av tilskuddsmottakerne hadde revisjonsfritak, jf retningslinjene fra KRD side 7.)
Vestfold fylkeskommune har sendt inn to rapporter til KRD for 2008, en tallrapportering og
en beskrivende årsrapporten for 2008. Revisor vurderer den kontrollerte beskrivende
rapporten for 2008 som tilfredsstillende og i tråd med Vedlegg 4a til tilskuddsbrevet fra KRD
om Årsrapport fra fylkeskommunane om bruken av verksmidla fra KRD.
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Ingen av de kontrollerte tilskuddene i 2009 har bedt om sluttutbetaling i 2009 og det
foreligger følgelig heller ingen sluttrapporter med revisorgodkjent regnskap for disse
tilskuddene.
• Ungt entreprenørskap Vestfold
Revisor vurderer det som positivt at Vestfold fylkeskommune stiller krav til at
”Sluttutbetaling kan bare skje ved innsending av årsrapport og revisorgodkjent regnskap”,
slik at de kan følge opp av de bevilgede midlene faktisk blir brukt etter forutsetningene.
Vestfold fylkeskommune har i 2009 mottatt Årsmelding 2008, Ungt Entreprenørskap Vestfold
og revisorgodkjent regnskap for 2008. Revisor vurderer at dette er tilfredsstillende og i tråd
med kravet fra Vestfold fylkeskommune. Sluttutbetaling har skjedd etter at rapporteringen er
mottatt av Vestfold fylkeskommune. Revisor vurderer også utbetalingen som tilfredsstillende
og i tråd med gjeldende rutiner.
Vestfold fylkeskommune har per januar 2010 ikke mottatt sluttrapport for 2009 eller mottatt
anmodning om sluttutbetaling fra Ungt Entreprenørskap Vestfold. Sluttutbetaling er heller
ikke utbetalt av Vestfold fylkeskommune.
• Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold
Revisor vurderer at dersom Vestfold fylkeskommune, ved avdeling for kulturarv, vurderer at
det ikke er behov for besiktigelse av bruken av samtlige tilskudd under denne ordningen, bør
det tas initiativ til en endring av retningslinjer og vilkår for tildeling av midler. Videre bør
vurderes å formalisere et krav om årlig tilbakerapportering om bruken av midlene til
Hovedutvalg for plan og areal. Revisor vurderer at regnskapsføringen av det
fylkeskommunale tilskuddet til verneverdige kulturminner i Vestfold bør skilles ut med et
eget ansvar i kontorstrengen.
• Tilskuddordning – fysisk aktivitet
Revisor vurderer at det bør være bedre rutiner for oppfølging av tilbakerapportering fra
tilskuddsmottaker. Revisor vurderer videre at det bør avklares om Hovedutvalg for kultur og
folkehelse bør/er interessert i å få en årlig informasjon om bruken av midlene fra
Helsedirektoratet.
• Tilskudd til private museer og samlinger
Tilskuddsordningen til private museer og samlinger opphører pr. 01.01.10. Dersom ordningen
hadde vært videreført, vurderer revisor at det burde vært noe bedre rutiner for oppfølgning av
tilbakerapporteringen.

6. REVISORS ANBEFALINGER
Revisjonen vil gi følgende anbefalinger, men understreker at forslag til anbefalinger ikke er
uttømmende:
•
•

Vurdere om det skal utarbeides standard skriftlige retningslinjer for tildeling av
tilskudd fra Regionalt utviklingsfond.
Vurdere om det skal utarbeides lik praksis for tilsagnsbrev, utbetaling og krav til
tilbakerapportering for Regionalt utviklingsfond som for Regionale utviklingsmidler.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Setningen ”Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av
fylkeskommunale midler” bør fremkomme som standard i tilsagnsbrev ved tilskudd av
fylkeskommunale midler.
Vestfold fylkeskommune, ved Verdiskapning Vestfold, bør vurdere om det skal
utarbeides strategiske styringsdokumenter/retningslinjer som styrer tildelingen av de
Regionale utviklingsmidlene for Vestfold.
Vurdere Vestfold fylkeskommunes praksis om kunngjøring av 551.60-midlene,
(Regionale utviklingsmidler)
Komplett dokumentasjon av saker i Dokumentasjonssystemet. Dette gjelder både saker
knyttet til regionale utviklingsmidler og regionalt utviklingsfond.
Dersom Vestfold fylkeskommune, ved avdeling for kulturarv, vurderer at det ikke er
behov for besiktigelse av bruken av samtlige tilskudd under denne ordningen, bør det
tas initiativ til en endring av retningslinjer og vilkår for tildeling av midler.
Det bør vurderes å formalisere et krav om årlig tilbakerapportering om bruken av
midlene til Hovedutvalg for plan og areal.
Regnskapsføringen av det fylkeskommunale tilskuddet til verneverdige kulturminner i
Vestfold bør skilles ut med et eget ansvar i kontorstrengen.
For tilskuddsordningen for lavterskel tilbud fysiske aktivitet bør det vurdere en bedre
rutine for oppfølging av tilbakerapportering fra tilskuddsmottaker.
Det bør avklares om Hovedutvalg for kultur og folkehelse bør/er interessert i å få en
årlig informasjon om bruken av midlene fra Helsedirektoratet.

Borre, den 23. mars 2010

Arild Lohne
Revisjonssjef
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Hanne Britt N. Sveberg
Leder forvaltningsrevisjon
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7. FYLKESRÅDMANNENS UTTALELSE
”Forvaltningsrevisjonsrapport: ”Tilskudd til private og offentlige institusjoner som ikke er
underlagt fylkeskommunal revisjon
Fylkesrådmannens uttalelse.
Fylkesrådmannen vil takke for en grundig rapport og klare anbefalinger. Fylkesrevisor har
konsentrert seg om 6 områder, og alle kommenteres i det etterfølgende:
1. Regionalt utviklingsfond
Revisor vurderer at det ikke er krav til at det nedfelles skriftlige rutiner, da det finnes
Vedtekter for Regionalt utviklingsfond, men anbefaler at utarbeidelse av skriftlige rutiner
vurderes av Vestfold fylkeskommune. Revisor vurderer også at setningen ”Fylkesrevisor har
innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler” som standard bør
fremkomme av tilsagnsbrevet. Revisor anbefaler at det utarbeides en mal for standard
tilsagnsbrev for Regionalt utviklingsfond, noe tilsvarende det som brukes ved Regionale
utviklingsmidler, og at innholdet i hvert tilfelle tilpasses forutsetningene i vedtaket for blant
annet å sikre tilbakerapportering til fylkeskommunen. Fylkesrådmannen tar dette til
etterretning og vil umiddelbart bidra til at det utarbeides felles retningslinjer og rutiner.
2. Regionale utviklingsmidler
Fylkeskommunen bør vurdere på nytt å endre praksis om kunngjøring av midlene, da dagens
praksis ikke oppfattes som holdbar ihht statlige retningslinjer for ordningen.
Fylkesrådmannen vil se på dette og fremme konkrete forslag til hvordan dette kan håndteres
tilfredsstillende.
Det er gitt ett tilsagn til et privat selskap som driver kommersiell virksomhet, og dette er det
ikke adgang til etter fastsatte regelverk. Fylkesrådmannen tar dette til etterretning og vil
umiddelbart bidra til en tydeliggjøring av regelverk og saksbehandlingsrutiner på dette feltet.
Revisor ber fylkeskommunen vurdere om det skal utarbeides strategiske styringsdokumenter/
retningslinjer som styrer tildelingen av de regionale utviklingsmidlene. Fylkesrådmannen ser
positivt på dette rådet, og viser til pågående arbeid med næringspolitisk strategi for
fylkeskommunen som en første aktuell måte å håndtere anbefalingen.
3. Ungt entreprenørskap
Revisor anbefaler at formuleringen ”fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter
bruk av fylkeskommunale midler” fremkommer som standard i tilsagnsbrev for midler
bevilget over fylkesbudsjettet. Fylkesrådmannen er enig i dette og vil forsikre seg om at
innhold og formuleringer i de ulike typer tilsagnsbrev samordnes og oppdateres i tråd med
dette.
4. Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold
Revisor anbefaler at dersom Vestfold fylkeskommune vurderer at det ikke er behov for
besiktigelse av bruken av samtlige tilskudd under denne ordningen, bør det tas initiativ til en
endring av retningslinjer og vilkår for tildeling av midler.
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Fylkesrådmannen vil påse at retningslinjene og vilkårene vil fremstå mer presise.
Retningslinjer med forslag til endringer/presiseringer vil bli fremlagt for Hovedutvalg for plan
og areal.

Revisor anbefaler videre at det bør vurderes å formalisere et krav om årlig tilbakerapportering
om bruken av midlene til Hovedutvalg for plan og areal. Fylkesrådmannen vil derfor sørge for
at det årlig legges fram en orienteringssak til Hovedutvalget. Det vil bli tatt initiativ til å
formalisere en årlig tilbakerapportering til Hovedutvalg for plan og areal.
Regnskapsføringen av det fylkeskommunale tilskuddet til verneverdige kulturminner i
Vestfold bør skilles ut med et eget ansvar i kontorstrengen. Dette er allerede skilt ut med eget
ansvarsnummer i kontostrengen fra 2010.
I tillegg vil det innarbeides en setning i tildelingsbrevet som lyder som følger: ”Fylkesrevisor
har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.”

5. Tilskuddordning fysisk aktivitet
Revisor anbefaler at det for tilskuddordningen for lavterskeltilbud fysiske aktivitet, bør det
vurderes en bedre rutine for oppfølging av tilbakerapportering fra tilskuddmottaker.
I forbindelse med pågående arbeid med regional plan for folkehelse i Vestfold vil det bli
utarbeidet forslag til ansvarsfordeling, fullmaktsstruktur, samt rutiner og retningslinjer for
tilskuddmidler både egne og statlige. Planen skal behandles i FT i desember i år.
Hovedutvalg for kultur og folkehelse vil få en årlig informasjon om bruken av midlene fra
Helsedirektoratet.
6. Tilskudd til private museer og samlinger
Denne ordningen er vedtatt opphørt fra 01.01.2010.
7. Generelt
Fylkesrådmannen vil innskjerpe rutinene med at all dokumentasjon av saker skal inn i
dokumentasjonssystemet.”
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Vedlegg 1
Skannede utdrag fra Retningslinjer, kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for
regional utvikling, utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet.
Retningslinjene er todelte, del 1 omfatter mål og prinsipp for bruken av virkemidlene. Del II
gjelder mer tekniske krav.
Nedenfor er utdrag av Del 1 skannet inn:

På neste side er punktene 1-6 av Del II skannet inn.
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Nedenfor vises Krav til innhald og informasjon i tilsegnsbrev, som er Vedlegg 2 til
retningslinjene nevnt foran;
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Skannede retningslinjer; Tilskudd til verneverdige kulturminner i Vestfold:
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Skannet regelverk; Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet:
Side 1:
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Side 2:
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Skannede Retningslinjer for tildeling av fylkeskommunale tilskudd til private museer og
samlinger:
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