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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune bestilte selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon av Vigo IKS i sak 4/17. Vigo IKS er et interkommunalt selskap eid av
samtlige fylkeskommuner og Oslo kommune. Selskapet skal utvikle, eie og drive
fylkeskommunenes felles inntaks- og forvaltningssystem for elever og lærlinger, Vigo, samt
en rekke skoleadministrative systemer.
Selskapskontrollen ble opprinnelig initiert som et samarbeidsprosjekt der kontrollutvalgene
som ønsket å delta skulle bidra med revisjonsressurser. Revisjon Midt-Norge skulle
koordinere den revisjonsfaglige delen av arbeidet, Konsek Trøndelag skulle står for
koordineringen av kontrollutvalgene. Denne modellen viste seg å være for komplisert.
Høsten 2017 endret kontrollutvalget i Sør-Trøndelag organiseringen, slik at hoveddelen av
arbeidet nå blir utført av Revisjon Midt-Norge. Kontrollutvalgene som ønsker å delta gjør det i
form av å skyte revisjonsressurser inn i en eierskapskontroll. Kontrollutvalgets sekretariat har
sendt ut en ny invitasjon til kontrollutvalgene i eierfylkene med de nye betingelsene.
Foreløpig har kontrollutvalgene i Vestfold, Telemark, Sogn og Fjordane, Vest- og Aust Agder,
Oppland, Hedmark, Nordland og Oslo takket ja til invitasjonen, slik at ti kontollutvalg foreløpig
deltar i samarbeidet.
Revisjon Midt-Norge har opplyst at man nå er i ferd med å begynne med intervjuer i
selskapet. Tidligere har Oslo kommunerevisjon innhentet en rekke opplysninger som er
relevante for eierskapskontrollen. Disse er gjort tilgjengelig for alle revisjonsvirksomhetene
som deltar. Revisjon Midt-Norge har ønsket at Telemark kommunerevisjon bidrar i
datainnhentingen i Vigo IKS med inntil 150 timer, fordi Vigo IKS er lokalisert i Skien. I tillegg
har Revisjon Midt-Norge bedt om at Hordaland fylkeskommunes kontrollutvalg stiller sin
revisor, Deloitte, til disposisjon i inntil 50 timer. Formålet er å benytte selskapets kompetanse
på IT-anskaffelser. Begge kontrollutvalgene stiller seg positive til å bidra med ressurser.
Rapporten fra undersøkelsen forventes å være klar høsten 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at utvalget tar saken til orientering.

