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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til møte- og aktivitetsplanen.
2. Utvalget ber sekretariatet om å legge fram en sak i desembermøtet om
virksomhetsbesøk og eventuell studietur i 2019.
Vedlegg
Årsplan for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
Saksutredning
Kontrollutvalget har hele fylkeskommunens virksomhet som sitt arbeidsområde. Med et så
stort arbeidsfelt er det hensiktsmessig å arbeide systematisk for å få oversikt over og
kunnskap om organisasjonen. Derfor bør utvalget legge en plan for de viktigste aktivitetene
gjennom året.
Møteplanen er lagt slik at kontrollutvalget skal rekke å behandle og sende hver
revisjonsrapport til det aktuelle hovedutvalget som orienteringssak før den sendes
fylkestinget for behandling. Møtene er lokalisert annenhver gang på fylkets hus på Steinkjer
og i Trondheim.
Utkastet til aktivitetsplan omfatter en enkel tidsplan for de faste aktivitetene i utvalget, som
behandling av revisjonsrapporter, revisjonsberetning, kontrollutvalgets budsjett osv. I tillegg
er det foreslått tidspunkt for bestilling av revisjonsarbeid. Det sikrer at kontrollutvalget får god
kontinuitet i leveransen av revisjonsrapporter, samtidig gir det revisjonen gode betingelser for
å planlegge arbeidsåret.
I aktivitetsplanen er det foreslått tidspunkt for enhets- og virksomhetsbesøk, men ikke sted.
Noen enhetsbesøk vil medføre reisevirksomhet, det samme vil en eventuell studietur gjøre.
Sekretariatet ser det derfor som hensiktsmessig at utvalget tar stilling til reisevirksomheten
under ett, og diskuterer enhets- og virksomhetsbesøk i en egen sak.
Under aktivitetsplanen er det en oversikt over datoer for faglige samlinger, som kommer i
tillegg til møtene i kontrollutvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget kommer fram til en omforent møteplan. Utvalget bør også
ta stilling til om det ønsker å legge andre aktiviteter inn i planen. Dersom utvalget har
konkrete ønsker om studietur kan sekretariatet få i oppdrag å undersøke mulighetene for
dette før utvalget behandler reisevirksomheten i egen sak mot slutten av året.

