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Behandles i utvalg
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Møtedato
10.01.2018

Saknr
01/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/152 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra fylkesrådmannen med seg i det videre arbeidet med
overordnet analyse.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet invitere aktuelle aktører til møtet 12. februar.
Saksutredning
Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i
fylkeskommunen. Bestillinger av forvaltningsrevisjon skal ifølge
kontrollutvalgsforskriften § 10 skje på bakgrunn av en plan som vedtas av
fylkestinget. Planen skal utarbeides minst én gang i valgperioden, og senest innen
utgangen av året etter at fylkestinget er konstituert. Planen skal være basert på en
overordnet analyse av fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Overordnet analyse
Overordnet analyse en helhetlig gjennomgang av fylkeskommunens virksomhet, på
et overordnet nivå, der det legges vekt på å identifisere potensielle risikoer og
vurdere vesentligheten av disse.
Det vil i all hovedsak være naturlig å basere analysen på følgende informasjon:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fylkeskommunens årsberetninger
Fylkesrådmannens utfordringsdokument og strategiplan
Data fra fylkeskommunens system for balansert målstyring (BMS)
Sammenligningsdata fra KOSTRA
Innspill fra politisk nivå, som fylkesordfører, komite- og gruppeledere
Innspill fra tillitsvalgte og hovedverneombud
Innspill fra fylkesrådmannen
Innspill fra revisjonen
Tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner
Tilsyn fra andre etater som arbeidstilsynet, DSB, Fylkesmannen m.fl.
Diskusjon i kontrollutvalget

På bakgrunn av ovennevnte identifiseres og prioriteres aktuelle områder for
forvaltningsrevisjon. Analysen legges fram for kontrollutvalget som et
grunnlagsdokument for utarbeidelsen av plan for forvaltningsrevisjon. Sekretariatet
viser for øvrig til Kontrollutvalgsbokens kapittel 6 (s.43-), der temaet er utdypet.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Første ledd i prosessen er å få fylkesrådmannens vurdering av organisasjonen, derfor
vil fylkesrådmannen med direktørene orientere om sentrale satsinger og potensielle
risikoer i det nye fylket i dagens møte.
Neste ledd i prosessen vil være å invitere representanter fra politisk nivå, tillitsvalgte

og hovedverneombud for å få innspill til risikoområder og aktuelle områder for
forvaltningsrevisjon. Dersom sekretariatet skal står for arbeidet med den
overordnede analysen bør også revisjonen inviteres til dette møtet.
Etter sekretariatets mening sikrer denne prosessen god involvering av
kontrollutvalget, samtidig som utvalget kan ha en dialog med de som deltar. Videre
er det sekretariatets erfaring at denne type opplegg har gitt utvalget verdifull
informasjon og sikret stor grad av aktualitet og styrket eierskapet til plan for
forvaltningsrevisjon i fylkestinget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget følger prosessen som er skissert i saksfremlegget
for arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon.
Neste ledd i denne prosessen er å invitere fylkesordfører, gruppeledere, komiteledere
i fylkestinget, revisor, tillitsvalgte og verneombud til kontrollutvalgets neste møte for
å gi innspill og synspunkter til overordnet analyse.
I utvalgets møte i mars vil den endelige analysen foreligge, utkast til plan for
forvaltningsrevisjon vil være klar til møtet i april. Etter at planen er vedtatt i
fylkestinget kan kontrollutvalget bestille fra den nye planen i møtet i mai.

Rapport fra enhetsbesøk 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
10.01.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/158 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Vedlegg
Oppsummering etter besøk på Grong vgs 08.11.17
Oppsummering etter besøk ved Ytre Namdal vgs 24.10.17
Samlet rapport enhetsbesøk STFK 2017
Saksutredning
Revisjon Midt Norge IKS og Komrev Trøndelag IKS har gjennomført årlige besøk ved
utvalgte enheter i Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Formålet har vært å
kartlegge og teste den økonomiske internkontrollen ved enhetene og vurdere
enhetenes dokumentasjon og registrering av regnskapsopplysninger.
Enhetsbesøkene er gjennomført dels gjennom samtale med ledelsen, dels gjennom
kontroller av sentrale rutiner. Revisjonen skriver rapport fra hvert enhetsbesøk, som
en tilbakemelding til enheten. I Sør-Trøndelag har revisjonen i tillegg skrevet en
samlet rapport fra enhetsbesøkene, denne er sendt til fylkesrådmannen. Samlet
rapport fra Sør-Trøndelag og rapport fra de to besøkene i Nord-Trøndelag følger
denne saken. Enkeltrapportene fra Sør-Trøndelag er tilgjengelige sammen med
møteinnkallingen på sekretariatets nettsider.
Enhetsbesøkene er gjennomført ved Grong vgs., Ytre Namdal vgs. i Rørvik, Gauldal
vgs. på Støren, Charlottenlund vgs. i Trondheim, Guri Kunna vgs på Hitra og Frøya,
Åfjord vgs. og Heimdal tannklinikk i Trondheim.
Revisjonsselskapene har undersøkt den økonomiske internkontrollen, innkjøp, lønn
samt salg og merverdiavgift. Det er ikke gjort en total gjennomgang på disse
områdene, bare stikkprøver og tester. Begge revisjonsselskapene konkluderer med
at kontrollmiljøet ved de besøkte enhetene i all hovedsak er godt. Begge selskapene
har imidlertid påpekt feil eller mangler ved enkelte forhold. I det nordlige Trøndelag
har én av skolene latt være å kreve inn moms for salg av mat til en ekstern aktør, en
annen har solgt elevarbeid på bygg og anleggsteknikk uten moms. I tillegg driver en
av de videregående skolene kjøreskole. Revisjonen opplyser at dette er skattepliktig
virksomhet, som drives i konkurranse med andre og anbefaler at denne skilles ut i
eget selskap.
Funnene i nord er i noen grad identiske med de i sør, der revisjonen har bedt
enhetene om:
- Å gjennomføre en mer helhetlig og systematisk risikovurdering for enheten samlet
på økonomiområdet. Herunder at en slik risikovurdering nedtegnes skriftlig og
gjennomgås på rutinemessig basis.
- Å løfte arbeidet omkring etikk på økonomiområdet, slik at det gis rom for å drøfte
etiske problemstillinger på området. En slik gjennomgang bør gjøres jevnlig.
- Å sikre at anskaffelser som ikke omfattes av fylkeskommunens rammeavtaler, blir
omfattet av konkurranse der lovverket krever dette. Herunder at slik konkurranse

dokumenteres.
- Å påse at det ikke feilaktig kreves merverdiavgiftskompensasjon for anskaffelser til
drift av elevkantinene.
- Å forbedre oppgjørsrutinene for kontantsalg, herunder sikre at to personer
kontrollteller kontantene og signerer for utført kontroll.
Sekretariatet henviser for øvrig til rapportene og til revisors presentasjon i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anser praksisen med enhetsbesøk og tilbakemeldinger i form av
rapporter som et godt bidrag til forbedringsarbeidet på økonomi- og
regnskapsområdet. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget ser rapportene i
sammenheng med arbeidet med den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon.

RAPPORT ETTER ENHETSBESØK
Høsten 2017
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Forord
Revisjon Midt-Norge IKS har besøkt fire videregående skoler og en tannklinikk i perioden 29.
august til 24. oktober 2017 i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Formålet med besøkene er å få
kartlagt og testet den økonomiske internkontrollen ved enhetene. Erfaringene fra besøkene
er med og danner grunnlaget for vår konklusjon om den økonomiske internkontrollen i SørTrøndelag fylkeskommune for 2017. Ved besøkene legger vi vekt på veiledning i internt og
eksternt regelverk og styringsdokumenter. Det samme vektlegges i vår rapportering tilbake til
enhetene etter besøkene.
Vi håper at vårt besøk bidrar til å øke bevisstheten blant ledelse og merkantilt personale om
viktigheten og forståelsen av god økonomisk internkontroll.
Rapporten dokumenterer formål og innhold i enhetsbesøket, samt revisors vurderinger,
konklusjon og eventuelle anbefalinger på et overordnet nivå.

Trondheim, 29. november 2017

Ann Katharine Gardner
Oppdragsansvarlig revisor

Gunnhild Ramsvik
Revisjonsmedarbeider
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Oppsummering
Revisjon Midt-Norge IKS har i løpet av høsten 2017 gjennomført enhetsbesøk ved en
tannklinikk og fire videregående skoler i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det er avlagt besøk
ved Heimdal tannklinikk, Åfjord videregående skole, Guri Kunna videregående skole, Gauldal
videregående skole og Charlottenlund videregående skole. Ved Heimdal tannklinikk er
overtannlege for tannhelsedistrikt Syd lokalisert.
Enhetsbesøkene gjennomføres som et ledd i den finansielle revisjonen, da revisor skal
"vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og
forskrifter" og videre at "revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet den
økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll".
Dette er en samlet rapport til Fylkesrådmannen med utgangspunkt i de særskilte rapportene
som ble utarbeidet i etterkant av hvert enkelt enhetsbesøk. En foreløpig utgave av den
enkelte rapport ble sendt på høring til den respektive enheten, og tilbakemelding om
eventuelle feil eller mangler ble innarbeidet i den endelige rapporten. Enhetsbesøkene har
blitt gjennomført ved samtale med ledelsen ved de aktuelle enhetene, og etterfølgende
kontroller av enhetens rutiner og praksis på sentrale områder innenfor økonomiforvaltningen.
Vi har i høst sett på følgende overordnede fagområder ved enhetene:
• Økonomisk internkontroll
• Innkjøp
• Lønn
• Salg og merverdiavgift
Hovedinntrykket som revisor sitter igjen med fra de besøkte enhetene er at kontrollmiljøet
ved enhetene er godt. Ledelsen ved enhetene signaliserer at de er opptatt av å ha god
styring og kontroll på økonomien. Det er etablert flere kontrolltiltak og oppfølgingsaktiviteter
som er godt egnet for å tilrettelegge for en god økonomisk internkontroll. Tilbakemeldinger
som er gitt av revisor i møtet er tatt i mot på en positiv måte.
Der revisors kontroller viser at det gjøres konkrete feil på noen områder, er dette tatt opp
med den enkelte enhet. Dersom revisor har forslag til forbedringer av rutinene på noen
områder, er det gitt tilbakemelding om dette i rapporten til enheten. Samtlige enheter har hatt
besøk fra revisor tidligere. I noen grad er forhold som påpekes fra revisor også påpekt
tidligere, men det er også klart at det på mange områder er en forbedring fra forrige besøk.
Tilbakemeldingene som er gitt gjelder i hovedsak:
- Å gjennomføre en mer helhetlig og systematisk risikovurdering for enheten samlet på
økonomiområdet. Herunder at en slik risikovurdering nedtegnes skriftlig og gjennomgås
på rutinemessig basis.
- Å løfte arbeidet omkring etikk på økonomiområdet, slik at det gis rom for å drøfte etiske
problemstillinger på området. En slik gjennomgang bør gjøres jevnlig.
- Å sikre at anskaffelser som ikke omfattes av fylkeskommunens rammeavtaler, blir
omfattet av konkurranse der lovverket krever dette. Herunder at slik konkurranse
dokumenteres.
- Å påse at det ikke feilaktig kreves merverdiavgiftskompensasjon for anskaffelser til drift
av elevkantinene.
- Å forbedre oppgjørsrutinene for kontantsalg, herunder sikre at to personer kontrollteller
kontantene og signerer for utført kontroll.
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1 Formål og gjennomføring
1.1 Et ledd i den finansielle revisjonen
Innholdet i den finansielle revisjonen er definert gjennom forskrift for revisjon 1 § 3. Det
framgår av forskriften at revisor skal "vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt
sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger i samsvar med lover og forskrifter."
Det framgår videre av forskriften at revisor skal "se etter at den revisjonspliktige har ordnet
den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll".
Det innebærer at revisor må foreta en kartlegging av den økonomiske internkontrollen i
fylkeskommunen og foreta tester av rutinene for å kontrollere at de fungerer som forutsatt.
Sør-Trøndelag fylkeskommune (heretter kalt STFK) har delegert mye av oppgavene knyttet
til økonomisk internkontroll ut til den enkelte enhet. STFK er organisert etter en tonivåmodell.
Modellen innebærer en mer direkte styringsform, med rådmannsnivået direkte over den
enkelte virksomhet, eller enhet. De videregående skolene har en leder med faglig ansvar,
personalansvar og budsjettansvar. Det er derfor nødvendig for revisor å ha kjennskap til den
delen av den økonomiske internkontrollen som skjer ved den enkelte virksomhet. Ytterligere
informasjon om fylkeskommunens organisering av internkontroll er gitt i vedlegg til rapporten.
Resultatet av enhetsbesøkene er med og danner grunnlaget for revisjonsberetningen som
legges fram for fylkestinget i Sør-Trøndelag.
Revisjonsforskriftens § 4 inneholder bestemmelser om hvordan revisor skal rapportere
mangler og avvik. Vesentlige forhold skal rapporteres skriftlig til kontrollutvalget 2 med kopi til
administrasjonssjefen3.

1.2 Veiledning
Gjennom den finansielle revisjonen får vi et godt innblikk i fylkeskommunens virksomhet og
erfaringer med hva som oppleves som komplisert. Som revisor har vi god kjennskap til
gjeldende regelverk innen områder som regnskapsføring, merverdiavgiftslovgivning,
regelverk for offentlige anskaffelser og bestemmelser for lønnsområdet. Ikke minst er vi
opptatt av endringer i bestemmelser og hvordan endringene virker inn på fylkeskommunens
virksomhet.
Vi er derfor bevisste på å legge inn et element av veiledning i enhetsbesøkene, gjennom at vi
legger vekt på å møte ledelsen ved den enkelte enhet og tar opp temaer hvor vi tror det kan
være et forbedringspotensial.
Av samme årsak har vi valgt å være relativt detaljerte i beskrivelsen av regelverket i
rapporten. Vi har lagt inn henvisninger og lenker til aktuelle regelverk, interne reglement og
retningslinjer der vi har ansett det som hensiktsmessig. Rapporten har også to vedlegg som
vi anbefaler at den enkelte enhet setter seg inn i.

1

Forskrift for revisjon av kommuner og fylkeskommuner mv. gitt i medhold av kommuneloven § 78.
Kontrollutvalget skal utføre kontroll og tilsyn med den løpende forvaltningen i fylkeskommunen på vegne av
fylkestinget, jf. forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner mv. gitt i medhold av
kommuneloven § 77.
3
Kommuneloven benytter begrepet "administrasjonssjef" om fylkeskommunens øverste administrative leder. I
Sør-Trøndelag fylkeskommune er benyttes tittelen fylkesrådmann.
2

1

RAPPORT ETTER ENHETSBESØK – HØSTEN 2017
Vi er kjent med at alle enhetene i fylkeskommunen har tilgang til elektronisk faglig
oppslagsverk, innen regnskap, lønn og personal. Vi vil oppfordre til at slike verktøy brukes
aktivt ved behov for veiledning i hverdagen.

1.3 Prosedyren ved enhetsbesøk
Vi har gjennomført besøk ved den enkelte enhet i en årrekke, første gang i 2004.
I forkant av besøket setter vi oss inn i eventuelle endringer som har skjedd i fylkeskommunen
og den enkelte virksomhet, foretar en økonomisk analyse og sender ut en agenda som kan
forberede ledelsen på møtet.
I etterkant av gjennomført enhetsbesøk gir vi en tilbakemelding til den enkelte virksomhet i
form av en rapport hvor ledelsen ved enheten gis anledning til å verifisere innhentet
informasjon om rutiner og praksis. Videre orienterer vi om at Fylkesrådmannen vil få en
samlet tilbakemelding i egen rapport etter at alle enhetsbesøkene er gjennomført.
Kontrollutvalget vil bli orientert gjennom en egen sak. Kontrollutvalget bestemmer videre
saksgang.

2
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2 Kort om forståelse og innhold i begrepet økonomisk
internkontroll
I dette kapitlet gir vi en kort beskrivelse av krav og føringer for internkontroll. Vedlegg til
rapporten gir mer utfyllende informasjon om krav og føringer, og eksempler på praktisk
anvendelse av den teoretiske modellen som presenteres under.

2.1 Om administrasjonssjefens ansvar
Ifølge kommuneloven § 23, 2. ledd har administrasjonssjefen et ansvar for at
"administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at
den er gjenstand for betryggende kontroll. "
Det er skrevet flere nasjonale rapporter og utarbeidet anbefalinger for å styrke
internkontrollen i landets kommuner og fylkeskommuner. COSO-rammeverket er en sentral
kilde i disse rapportene.

2.2 COSO-rammeverket
I COSO-rammeverket defineres internkontroll som en prosess, utført av virksomhetens styre,
ledelse og øvrige ansatte, utformet for å gi en rimelig sikkerhet for oppnåelse av målsettinger
relatert til drift, rapportering og etterlevelse.4
Rammeverket viser til fem integrerte internkontrollkomponenter:
•
•
•
•
•

Internt kontrollmiljø
Risikovurdering
Kontrollaktiviteter
Informasjon og kommunikasjon
Oppfølging

Risikovurdering er en dynamisk og gjentagende prosess der formålet er å identifisere og
vurdere risikoer knyttet til oppnåelsen av målsettinger. Handlinger i form av kontrollaktiviteter
etableres gjennom retningslinjer og prosedyrer, for å bidra til å redusere de identifiserte
risikoene. Aktivitetene kan eksempelvis være autorisasjoner og godkjennelser, verifikasjoner,
avstemminger og analyser. Arbeidsdeling vil være et naturlig element ved utforming av
kontrollaktiviteter. Kontinuerlig informasjon og kommunikasjon og løpende evaluering
gjennom oppfølgingsaktiviteter, er også komponenter som må være på plass for å oppnå en
hensiktsmessig og effektiv internkontroll. Det interne kontrollmiljøet har en gjennomgripende
innvirkning på hele internkontrollsystemet.
Det er utformet 17 prinsipper som representerer den grunnleggende essensen i hver av
komponentene. Prinsippene er ment å være tydeliggjørende for å gjøre anvendelsen av
rammeverket enklere.

4

Den første utgaven av COSO-rammeverket kom i 1992. Det er lagt frem et oppdatert rammeverk i 2013,
Internkontroll – et integrert rammeverk. Vår rapport bygger på det oppdaterte rammeverket.
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3 Praksis ved enhetene
I dette kapitlet vil vi først beskrive og vise til gjeldende bestemmelser på området, både
eksterne og interne styrende dokumenter og regelverk. Deretter vil vi beskrive skolens
praksis og avslutningsvis gi uttrykk for våre vurderinger, konklusjoner og eventuelle
anbefalinger.

3.1 Økonomisk internkontroll
3.1.1 Tilrettelegging for økonomisk internkontroll i STFK
Fylkeskommunen har utarbeidet en rekke sentrale reglement og retningslinjer for å legge til
rette for en god økonomisk internkontroll. Dokumentene ligger tilgjengelig i kvalitetssystemet
og intranettet til fylkeskommunen. Her nevnes:
•
•
•
•
•

Reglement for attestasjon: Link til reglement i kvalitetssystemet
Reglement for anvisning: Link til reglement i kvalitetssystemet
Etiske retningslinjer: Link til retningslinjer i kvalitetssystemet
Retningslinjer for kassasjon, salg og utleie av fylkeskommunalt inventar og utstyr:
Link til retningslinjer på intranettet
Retningslinjer for ressurssentrene og deres virksomhet: Link til retningslinjer på
intranettet.

Nedenfor angis sentrale elementer i de aktuelle reglementene og retningslinjene. Det er
imidlertid viktig at enhetene er godt kjent med innholdet i disse dokumentene i sin helhet.
Beskrivelsene under er på ingen måte utfyllende.

Reglement for attestasjon og anvisning
Reglement for attestasjon og anvisning definerer hva som menes med hhv. attestasjon og
anvisning, herunder hvilket ansvar de ulike rollene fører med seg.
Attestasjonsreglementet gir en detaljert og konkret beskrivelse av hva attestasjonsoppgaven
innebærer. Attestantene har ansvar for at bilag og bakenforliggende forhold er i orden for
inntekter, utgifter, overføringer, oppgavepliktige utbetalinger etc. Reglementet angir
kontrollpunkter som attestanten er ansvarlig for å oppfylle før posteringene anvises og
bokføres.
For eksempel vil attestasjon av utgifter innebære et ansvar for å påse at:
• kravet vedrører fylkeskommunen
• faktura er original (ikke kopi, purring el.lign.)
• underbilag er original
• den fakturerte varen/tjenesten er bekreftet mottatt
• faktura er i samsvar med bestilling og mottatt vare/tjeneste
• fakturaens angitte priser, rabatter, kredittid eller andre betingelser er i samsvar med
bestilling/avtale
• inngåtte innkjøpsavtaler er benyttet
• gjeldende bestemmelser om aktivering av anskaffelser overholdes
• bestemmelsene i reglement for inventarregistrering overholdes
• varer som skal inngå i lagerbeholdning registreres som bestemt
• budsjettmessig dekning
Ved oppgavepliktige/trekkpliktige utbetalinger stilles det ytterligere krav til attestanten som
skal sørge for at:
▪ gjeldende bestemmelser for oppgaveplikt/trekkplikt skal følges
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▪

oppgavepliktige/trekkpliktige utbetalinger behandles som lønnsbilag, og blir kodet
etter regler fastsatt av personal- og lønnsavdelingen

Attestantens oppgaver, slik de er regulert i attestasjonsreglementet, stiller store krav til
vedkommende som attesterer lønnsutbetalinger, og det forutsettes at den eller de med
attestasjonsmyndighet til enhver tid er oppdatert på gjeldende regelverk.
I anvisningsreglementet står det listet opp obligatoriske kontroller og handlinger ved utførelse
av anvisninger:
Den som anviser plikter å forsikre seg om at bilaget er attestert i samsvar med instruks for
attestasjon, av rette vedkommende og at:
• kravet er i samsvar med anvist beløp
• det er budsjettmessig dekning for beløpet
• at utgiften blir regnskapsført på den underpost den etter sin art hører hjemme
• at utgiften blir regnskapsført i riktig regnskapsperiode og regnskapsår

Etiske retningslinjer
Fylkestinget vedtok 16. desember 2015 et revidert forslag til etiske retningslinjer som gjelder
hele den fylkeskommunale virksomheten.
Retningslinjene bygger på et etisk fundament som bl.a. peker på at ansatte skal være
bevisste på at deres arbeid danner grunnlaget for innbyggernes tillit til offentlig virksomhet og
holdningene til fylkeskommunen. Folkevalgte, ledere og medarbeidere har alle ansvar for at
praksis er i tråd med det etiske fundamentet til STFK. Ledelsen ved enhetene har et særskilt
ansvar for at det er tid og rom for dialog om etiske problemstillinger.
Nedenfor oppsummeres noen av de sentrale punktene i retningslinjene:
• Ansatte kan ikke ta imot gaver eller benytte sin stilling til å oppnå personlige fordeler,
og at slike tilbud om gaver eller annen form for oppmerksomhet skal avklares med
nærmeste overordnede
•

Det presiseres at det skal være åpenhet i organisasjonen om ansattes eventuelle
bistillinger, styreverv eller andre lønnede oppdrag, og det pekes på at alle ansatte
selv har ansvar for å sørge for at slik informasjon blir registrert og holdt à jour

•

Retningslinjene sier at fylkeskommunens navn eller innkjøpsavtaler ikke skal benyttes
i forbindelse med personlige innkjøp uten av det foreligger avtale om det

Utlån / utleie av transportmidler og utstyr
STFK har utarbeidet sentrale retningslinjer for kassasjon, salg og utleie av fylkeskommunalt
inventar og utstyr.
I avsnitt 2.4, som omhandler utleie, er det presisert at fylkeskommunalt inventar og utstyr
ikke kan nyttes til private eller utenomtjenestelige formål, unntatt når inventaret/utstyret er
beregnet på slik utleieaktivitet.
Videre sier retningslinjene at alle interne og eksterne utlån av inventar/utstyr skal registreres
og det skal føres nødvendig oversikt over utlånt inventar/utstyr. Registrering av utlån skal
minimum omfatte:
• hva som lånes ut og til hvem, og ev hvor låneobjektet befinner seg i perioden
• dato når utlånt og frist for tilbakelevering
• avtalt pris og betingelser, og ev spesielle vilkår/betingelser
5
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•

avtale om den som låner/leier inventar/utstyr, må erstatte eventuelt tap eller
skade

Alle utlån skal bekreftes med underskrift fra partene og tilbakelevering skal også bekreftes.
I tillegg skal det også være fastsatt rutiner for kontroll i forbindelse med utlevering,
tilbakelevering, og tiltak som iverksettes dersom låneobjektet ikke leveres tilbake som avtalt.

Retningslinjer for ressurssentrene og deres virksomhet
Et ressurssenter beskrives som en avdeling ved en videregående skole eller et frittstående
senter med tilknytning til videregående opplæring, som på kommersiell basis tilbyr kurs og
andre tjenester til arbeids- og næringsliv.5 Ressursvirksomheten er den delen av en skoles
opplæringsaktiviteter
som
ikke
er
rettet
mot
skolens
ordinære
elever.
Ressurssentervirksomheten i STFK organiseres som en egen avdeling ved de videregående
skolene eller som en avdeling drevet felles av flere videregående skoler.
STFK har utarbeidet retningslinjer for ressurssentrene og deres virksomhet.6 Retningslinjene
ble sist revidert i 2011 og er tilgjengelige gjennom ESK. Her presiseres det at
ressurssentrene skal:
▪ Være selvbærende/selvfinansierende
▪ Ha eget budsjett og regnskap
▪ Ressurssenterleder bør inngå i skolens lederteam da senteret skal være en del av
skolens virksomhet
Enhetsleder har ansvar for at det er etablert tilfredsstillende økonomisk internkontroll i
virksomheten som helhet. Dette ansvaret gjelder også ressurssentervirksomheten ved
enheten.
Retningslinjene angir også hvilke rapporteringsparametere som skal inngå i rapporteringen
fra det enkelte ressurssenter til fagenhet for videregående opplæring sentralt i
fylkeskommunen. Rapporteringen foretas årlig og legges frem som en orienteringssak for
fylkestinget. Der flere ressurssentre samarbeider, er det senteret med hovedansvaret for
tiltaket som skal ta seg av rapporteringen.

3.1.2 Internt miljø, risikovurderinger og kontrollaktiviteter ved enhetene
Enhetene som er besøkt høsten 2017 er ulike både i størrelse og organisering. Samtlige av
rektorene ved skolene er relativt sett nye som rektor ved den aktuelle skolen. Guri Kunna
videregående skole ble slått sammen administrativt i 2016, og preges av at man jobber med
å sammenføye de to tidligere skolene og få felles rutiner. Rektor her peker på at dette er et
pågående arbeid.
Samtlige enheter har etablert interne kontrollhandlinger på sentrale områder innenfor
økonomiforvaltning. I noen grad er de etablerte kontrolltiltakene iverksatt av enhetene selv,
og i andre tilfeller er dette kontrolltiltak som er fastsatt sentralt og knyttet til bruk av
støttesystemene. Dette vil for eksempel være knyttet til krav om attestasjon og anvisning av
inngående fakturaer. Det er imidlertid ingen av enhetene som har utført en systematisk
overordnet vurdering av risiko for feil i regnskapet som grunnlag for de etablerte kontrollene.
Selv om det ikke er systematisert eller nedtegnet noen overordnet risikovurdering på
enhetsnivå, trekker alle enhetene fram enkeltelementer som viser at kontrollene er etablert
med utgangspunkt i å redusere risiko. Et av de områdene som enhetene har stort fokus på,
5
6
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er oppfølging og kontroller knyttet til budsjettet. For tannklinikken rapporteres status i forhold
til budsjettet til Fylkestannlegen. Denne rapporteringen er også knyttet opp mot
inntjeningsmål for virksomhet. Deretter er det Fylkestannlegen som har ansvar for
rapporteringen på tannhelsetjenestens aktiviteter opp til Fylkesrådmannen. For skolene sier
samtlige rektorer at status i forhold til budsjettet gjennomgås minimum hver måned. Flere
rektorer peker på dette som en av de viktigste kontroller de gjør på økonomiområdet. Rektor
rapporterer status i forhold til budsjett til fylkesrådmannen hvert kvartal og utarbeider i tillegg
en mer detaljert halvårsrapport.
Alle skolene bruker budsjettmodulen i Agresso. Ved behov gjør rektor selv endringer i
budsjettet. I tilknytning til budsjettoppfølgingen er det flere som har sidesystemer i Excel for å
holde oversikten mot budsjettet. Rapportene fra Agresso brukes som utgangspunkt, men i
tillegg vil for eksempel skolene gjerne ha oversikt over refusjoner de skal motta ved siden av.
En skole peker på at de savner et bedre prognoseverktøy til denne bruken. Tannklinikken
viser til at inntektene genereres i pasientsystemet OPUS, som ikke kommuniserer direkte
med Agresso. Følgelig er man avhengig av at opplysninger fra OPUS er oppdatert mot
Agresso, før rapportene fra Agresso gir et riktig bilde. I tillegg har ikke tannklinikkene tilgang
til lønnsdata, og bruker derfor hjelpeskjema for å se virkninger på budsjettet av f.eks.
vakanser.
Det varierer hvor mye enhetene har skriftliggjort rutiner innenfor økonomiområdet. De fleste
enhetene som revisor har besøkt denne høsten har skriftlige beskrivelser av sentrale rutiner.
For tannklinikken er dette gjerne prosedyrer utarbeidet av Fylkestannlegen. Det varierer hvor
enhetene arkiverer slike rutiner og prosedyrer. Noen enheter arkiveres slike dokumenter i
kvalitetssystemet ESK, mens andre bruker intranettet Jubel eller skolesystemet Its learning.
Generelt er det få enheter som vektlegger å bruke ESK til slike dokumenter. Det pekes på at
ESK i for stor grad inneholder likelydende dokumenter, eller at dokumenter der i for liten grad
fjernes når nye oppdaterte dokument legges til. Flere peker på at spesielt ansatte i ikkeadministrative stillinger, sjelden går inn i systemet og henter ut nødvendige dokumenter.
Disse får bistand fra kontorpersonalet for å få ut dokumentene.
Enhetene er i all hovedsak kjent med fylkeskommunens etiske retningslinjer, og det pekes på
at disse kan være nyttige der man står i et etisk dilemma. Ingen av enhetene revisor besøkte
denne høsten har hatt etikk i tilknytning til økonomispørsmål på agendaen i personalmøter
eller liknende i nyere tid. Selv om etikk ikke har vært på dagsorden, peker flere på at etiske
problemstillinger møtes og drøftes i hverdagen. Etiske dilemma knyttet til økonomiområdet er
gjerne knyttet til innkjøp og bruk av fylkeskommunens rammeavtaler, eller til bruk av
enhetenes utstyr, lokaler eller kjøretøy. Lojaliteten til inngåtte avtaler settes på prøve når
andre leverandører er rimeligere, eller oppleves å ha et bedre produkt. For enheter som
ligger geografisk i et område med lokale tilbydere, oppstår også konflikten mellom lojaliteten
til rammeavtalene og det å støtte lokalt næringsliv. Flere enheter har valgt å ha en restriktiv
holdning til utlån og utleie av utstyr og kjøretøy. Der enhetene tillater utlån eller utleie av
utstyr, er det etablert ryddige rutiner for å sikre at man har oversikt over hvor utstyret befinner
seg.
Tannklinikken er lokalisert i felles bygg med andre næringslivsaktører, men klinikkens lokaler
er avstengt med nøkler. Det er også lås mellom venterom og behandlingsrommene. Samtlige
skoler har adgangskontrollsystem, enten ved elektronisk adgangskontroll med kodekort, eller
ved en kombinasjon av kodekort og nøkler. De fleste skoler som har verksteder og
maskinrom, har løsninger for å begrense hvem som får adgang til slike rom. En av skolene
anser imidlertid ikke slik tilgang som problematisk, og praktiserer åpne dører i skoletiden
også på slike rom. En av skolene er lokalisert i felles bygg med ungdomsskole, kulturskole,
kulturhus og kino. Innenfor bygget er det ikke adgangskontroll med kort, men med fysiske
nøkler. Ledelsen her peker på utfordringer med at den videregående skolens lokaler da i
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prinsippet er åpen for alle som har nøkler. Det er særlig ved aktivitet på kveldstid og i helger
at dette er en utfordring, og der nøkler er på avveie. Andre enheter som også har noe
tilsvarende deling av bygg, har nøkkelkortløsning som gjør det mulig å låse av de rommene
som andre ikke skal ha adgang til.
Det er som regel driftsleder ved skolene som har det administrative arbeidet med å åpne
tilganger og gi ut nøkler. Det er imidlertid enhetsleder som gir beskjed om hvem som skal ha
slik tilgang. Ved opphør av arbeidsforhold er det enhetsleder eller avdelingsleder som gir
beskjed om at driftsleder skal sperre adgangskort og sørge for å få inn nøkler.
Skolebygningene brukes i ulik grad også på kveldstid og i helger. Samtlige peker på at det er
en policy fra fylkeskommunen at slike bygninger skal være tilgjengelig for bruk utenom
skoletiden. Dette er derfor noe som vektlegges i stor grad.
Skolens utstyr og maskiner/kjøretøy/båter er i hovedsak sikret ved at nøklene oppbevares
enten av driftsleder eller av kontorpersonalet. Biler kjøres som regel inn i garasje eller
verkstedhall på nattestid, mens tilhengere og minibusser står ute.

3.1.3 Informasjon og kommunikasjon
Formidling av informasjon fra ledelsen til ansatte skjer i hovedsak enten via e-post eller i
fellesmøter. Ved en skole utarbeides en «Uke-info» som sendes til samtlige ansatte pr epost. Det varierer i hvor stor grad det praktiseres fellesmøter for alle ansatte. Store enheter
deler gjerne opp personalgruppa i mindre enheter, når felles informasjon skal formidles.
Både overtannlegen og rektorene peker på at dette skyldes at det gjerne er enklere å
oppfatte informasjonen når den blir gitt i en mindre gruppe. For å sikre at eventuelle
fraværende ansatte også får nødvendig informasjon, blir det skrevet referater fra slike møter
som gjøres tilgjengelig for alle. Dersom det imidlertid er snakk om informasjon man vil være
sikker på blir mottatt hos den ansatte, blir dette sendt som e-post til den enkelte.

3.1.4 Ledelsens oppfølging
Et av de viktigste oppfølgingstiltakene fra ledelsen er oppfølging av enhetens
budsjettsituasjon og status i forhold til budsjettet. Skolene har noe ulike strategier på dette
området. De fleste har hovedfokus på lønnsutgiftene, da dette er den absolutt største utgiften
i budsjettet. Fag- og timefordelingen danner grunnlaget for mye av lønnsutgiftene ved
skolene. Denne legges på høsten og gjelder da for skoleåret.
To av skolene revisor besøkte denne høsten peker på at et merforbruk fra tidligere år
medfører at rektor har særlig fokus på kontroll av innkjøp og tett oppfølging av budsjettstatus.
Ved en av skolene har rektor all kontroll med budsjettmidlene. Ved de tre andre skolene
fordeles en budsjettramme til den enkelte avdeling, team eller liknende, til bruk til mindre
driftsutgifter. Det er da avdelingslederne eller teamkoordinatorene som disponerer disse
budsjettmidlene. Det er likevel rektor, assisterende rektor eller eventuelt kontorleder som
anviser bruk av slike midler.
Tannklinikken savner opplæring i bruk av regnskapssystemet Agresso, og peker på at dette
har vært planlagt en stund men ikke gjennomført foreløpig. Ved skolene opplyser rektorene
og kontoransatte selv at de anser kompetansen på bruk av systemet som god. Flere viser
også til at de tar kontakt med Regnskapstjenesten for bistand ved behov. Det årlige
rundskrivet fra Regnskapstjenesten i tilknytning til årsavslutningen anses som nyttig og
brukes av samtlige av skolene.

3.1.5 Revisors vurdering og konklusjon
Enhetsbesøkene er viktig for at revisor skal være kjent med hvordan den økonomiske
internkontrollen er etablert og fungerer ved enhetene. For at slik intern kontroll skal ha god
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virkning, er det viktig at virksomhetene kjenne til mekanismene som ligger bak etableringen
av internkontroll på økonomiområdet. Ved besøkene har revisor derfor lagt vekt på at
økonomisk internkontroll må sees i en større sammenheng, og med enhetens overordnede
mål som utgangspunkt.
Det er etablert økonomisk internkontroll på de viktigste og mest sentrale områder ved alle
enhetene revisor besøkte denne høsten. Det er likevel ingen av enhetene som har knyttet
kontrollene til en overordnet systematisk risikovurdering for enheten. Dette er i samsvar med
de erfaringer revisor har hatt fra enhetsbesøkene i flere år. Enhetslederne viser forståelse for
tankegangen i møtet med revisor, men savner verktøy for å kunne utføre slike vurderinger.
Revisor kan ikke peke på sentrale områder der det klart mangler interne kontrollrutiner. Dette
blir i tilfelle pekt på ved besøkene. Det er likevel enheten selv som kjenner virksomheten
best, og som best er i stand til å se eventuelle risikoer som ikke allerede dekkes ved
kontrollhandlinger. Revisor har derfor anbefalt alle enhetene å utføre en overordnet
vurdering, med tanke på å avdekke om enheten er sårbar på enkelte områder. En slik
vurdering trenger ikke å oppfylle strenge formkrav, men bør likevel nedtegnes skriftlig og tas
opp til ny vurdering med jevne mellomrom. Å utvikle et godt verktøy for slik risikovurdering, er
et område som revisor anbefaler fylkeskommunen å jobbe videre med i tilknytning til
økonomisk internkontroll.
I møte med ledelsen får revisor inntrykk av at det jobbes godt for å ha kontroll og oversikt
over økonomien ved enhetene. Flere skoler fordeler budsjettposter til de enkelte avdelinger,
eller til andre hensiktsmessige grupperinger. Revisors inntrykk er at dette fungerer godt ved
de enhetene som har innført dette. Verktøyene som er tilgjengelig på området er tatt i bruk
og fungerer i utgangspunktet til formålet. Flere bruker imidlertid sidesystemer for å få et
tilstrekkelig bilde av enhetens faktiske økonomisituasjon. Bruk av sidesystemer er i noe grad
nødvendig, da det kan være komplisert å innarbeide dette i et generelt
budsjettoppfølgingsverktøy. En enhet pekte på behov for bedre prognoseverktøy. Revisor
har i det tilfellet anbefalt å løfte spørsmålet opp til økonomiavdelingen for vurdering av om
dette er noe som kan gjøres tilgjengelig for enhetene. Tannklinikkenes utfordringer med å ha
løpende oppdaterte opplysninger om inntektsstatus, avhenger av om det finnes tekniske
løsninger for å overføre slike data fra OPUS til Agresso. Revisor kjenner ikke til hvorvidt
dette er mulig i dag.
Arbeidet med etikk er lite systematisert ved enhetene. Samtlige enheter peker imidlertid på at
slike spørsmål drøftes jevnlig, uten at dette nødvendigvis er satt på agendaen i et fellesmøte.
Revisor vil peke på at etikk i stor grad er viktig holdningsarbeid, og dermed betydningsfullt i
arbeidet med forebygging av misligheter. Revisor har anbefalt alle enhetene å prioritere og
sette av tid til å diskutere etiske problemstillinger på økonomiområdet. Ofte vil slike
diskusjoner kunne synliggjøre utfordringer som flere kan kjenne seg igjen i, og dermed bidra
med verdifull informasjon også til øvrige ansatte.
Revisors inntrykk er at det er etablert ryddige rutiner for informasjonsformidling fra ledelsen til
de ansatte. Rektorene har pekt på at informasjon man vil være sikker på blir mottatt, best
formidles via e-post til alle ansatte. Revisor støtter denne tankegangen. I tillegg anser revisor
det som positivt at øvrig informasjon formidles i referater fra møter avholdt.
Det er i hovedsak etablert gode rutiner for å sikre skolebygningene og skolens eiendeler og
utstyr. Der skolene er samlokalisert med andre virksomheter, må det etableres systemer og
rutiner som sikrer at tilgangen til skolens egne lokaler ikke er tilgjengelig for uvedkommende.
Revisors inntrykk er at de fleste har tilfredsstillende løsninger med enten tilsynsvakter eller
systemer for utlevering av adgangskort/nøkler. Revisor har ikke lagt føringer overfor
enhetene i hvilken grad det bør tillates utleie og utlån av skolens utstyr, maskiner, biler,
busser eller båter. Vi har imidlertid understreket at dersom det tillates slik utlån/utleie, må det
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etableres ryddige rutiner for å sikre korrekt bruk og rettidig innlevering av utstyret etter bruk.
Revisor har inntrykk av at det er etablert god kontroll med ordningen der dette praktiseres.

3.2 Innkjøp
3.2.1 Gjeldende bestemmelser
Innkjøpsstrategi
STFK har utarbeidet en innkjøpsstrategi7 som skal legge grunnlaget for alle innkjøp som
gjøres i den fylkeskommunale virksomheten. I strategien er det fastsatt en rekke mål, med
tilhørende tiltak, for hva man ønsker å oppnå gjennom arbeidet med anskaffelser av varer og
tjenester i STFK.
I innkjøpsstrategien presiseres det at enhetsledere har ansvar for at alle ved enheten følger
vedtatt strategi og at ansatte i egen enhet har nødvendig innkjøpskompetanse. Videre står
det at enhetsledere har ansvar for å initiere og ta ansvar for innkjøp innenfor egne
ansvarsområder som ikke dekkes av sentrale rammeavtaler. E-handel skal benyttes ved alle
enheter.

Regelverket for offentlige anskaffelser
Det finnes flere grunnleggende krav for alle anskaffelser. Blant annet skal enhver anskaffelse
være basert på konkurranse så langt det er mulig. Videre skal konkurransen gjennomføres i
tråd med god anbuds- og forretningsskikk, og ingen leverandører skal diskrimineres på grunn
av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. Hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet skal ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen. Noen av prinsippene er
delvis overlappende. De grunnleggende kravene er nedfelt i lov om offentlige anskaffelser §
5 og tilhørende forskrift § 3-1.
Oppdragsgiver må følge de grunnleggende kravene uavhengig av hvilken del av forskriften
som regulerer anskaffelsen, og uavhengig av hvilken anskaffelsesprosedyre som velges. De
grunnleggende kravene må overholdes på alle stadier av anskaffelsesprosessen.
Oppdragsgiver plikter altså, ifølge regelverket, å sørge for at anskaffelsen så langt som mulig
baserer seg på konkurranse.
I følge forskriften § 2-3 (10) er det krav om at løpende tjenestekjøp skal ses over en 4 års
periode når beløpsgrensene skal fastsettes. Eksempel: Utgiftene til brøyting er på ca. kr 80
000 eks mva. pr år for enheten. Dette vil bli kr 320 000 totalt på 4 år, og reglene for kjøp over
kr 100 000 blir gjeldende. Denne paragrafen kan også bli gjeldende for kjøp av elektriker- og
rørleggertjenester, samt andre typer løpende tjenestekjøp.
For anskaffelser hvor anskaffelsesverdien overstiger kr 500 000 eks mva.8, angir regelverket
en plikt for oppdragsgiver til å kunngjøre anskaffelsen i nasjonal database for offentlige
innkjøp.
I STFK sin innkjøpsstrategi, under delmål 5, fremgår det at anskaffelser med årlige kjøp over
kr 500 000 eks. mva. pr. vareslag eller tjeneste som er felles for flere av enhetene skal
foretas sentralt ved Jus- og innkjøpstjenesten. I de tilfeller det ikke er inngått felles
rammeavtaler og verdi av anskaffelsen samlet for STFK overstiger kr 500 000 eks. mva. skal
Jus- og innkjøpstjenesten kontaktes for vurdering av evt. felles rammeavtale.

7
8

Innkjøpsstrategi 2016-2020 vedtatt i FT 49/16
Den nasjonale terskelverdien øker til kr 1,1 millioner fra 1.1.2017
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Informasjon om hvilke rammeavtaler som er gjeldende for STFK og annen informasjon
knyttet til innkjøp er lagt ut på innkjøpsportalen på Intranettet.
Forskrift om offentlige anskaffelser § 3-2 pålegger oppdragsgiver å føre anskaffelsesprotokoll
gjennom hele anskaffelsesprosessen for alle anskaffelser over kr 100 000 eks. mva.
Protokollføring gir økt gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen, og kan
dermed bidra til å motvirke kameraderi og korrupsjon. Mal for anskaffelsesprotokoll i STFK
ligger på intranettet Jubel, under området til Jus- og innkjøpstjenesten.

Avgrensning mellom drifts- og investeringsregnskapet
Anskaffelser som kan klassifiseres som en investeringsutgift skal bokføres i
investeringsregnskapet. Hvilke kriterier som må oppfylles for at en utgift kan klassifiseres
som en investering, er angitt i KRS 49:
Som utgifter til tiltak av investeringsmessig karakter regnes:
▪ Anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av
vesentlig verdi
o Som varig legges til grunn at eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst
3 år
o Med vesentlig verdi menes en anskaffelseskost på minst kr 100 000
▪ Påkostning på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi
o Påkostning er utgifter som øker et anleggsmiddels bruksverdi (for eksempel
tiltak som endrer bruksområde eller fører driftsmidlet til en høyere standard)
o Må ikke forveksles med vedlikeholdsutgifter som alltid skal bokføres i
driftsregnskapet
Skillet mellom hva som kan klassifiseres som påkostning og hva som kan klassifiseres som
vedlikehold, vil til en viss utstrekning måtte baseres på faglig skjønn i det enkelte tilfellet.

3.2.2 Innkjøpsrutine og fullmakter ved enheten
Myndighet til å bestille varer eller tjenester er i prinsippet åpent for alle ansatte ved de
enhetene revisor har besøkt denne høsten. Ved tannklinikken er det likevel begrenset hvem
som kan bestille medikamenter. Samtlige enheter har rutiner som sikrer at minimum to
personer må godkjenne innkjøp. Enhetene peker også på at den som attesterer på kjøpet
skal kontrollere at dette er i samsvar med bestilt og levert vare eller tjeneste.
Anvisningsfullmakt er stort sett lagt til overtannlege ved tannklinikken, eller rektor ved de
besøkte skolene. I tillegg har som regel assisterende rektor anvisningsfullmakt, som rektors
stedfortreder. Ved en skole har kontorleder også fått tildelt anvisningsfullmakt. To enheter
har også ressurssenter. Ressurssentrene har egen leder, men er likevel underlagt rektors
myndighet. En annen enhet har fagskole lokalisert ved enheten. Fagskolen er også underlagt
rektors myndighet ved denne enheten. En av skolene har ansvar for fengselsundervisningen
i Trondheim. Denne aktiviteten finansieres av tilskudd fra Fylkesmannen i Hordaland, og
skolen rapporterer derfor dit på denne aktiviteten.
Attestasjonsmyndigheten ved enhetene er som hovedregel delegert til avdelingsledere,
fagledere, kontorleder og ansatte med driftsansvar for f.eks IKT, renhold og kantine. For
tannklinikken er det klinikksjefene innenfor tannhelsedistriktet som attesterer på innkjøp. De
fleste enhetslederne gir uttrykk for at ansatte med attestasjonsmyndighet har god forståelse
for hva attestasjonsoppgaven innebærer og hvilket ansvar som følger med den. I de tilfeller
der attestanten ikke er den samme som har fortatt bestilling eller varemottak, innhentes
skriftlig bekreftelse fra den som har bestilt og kontrollert varemottaket på at dette er riktig.
9
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Samtlige skoler oppgir at de bruker e-handelssystemet. Tannklinikken viser til at de mangler
opplæring på bruk av systemet og bruker det derfor lite. Det er hovedsakelig kjøp av
kontorrekvisita, IKT-utstyr, engangsartikler til kantine og rengjøringsartikler som gjøres via
dette systemet. Flere peker på at systemet stort sett fungerer godt, men at det i blant er
krevende å vite hva slags kvantum man bestiller. I tillegg medfører bestilling via e-handel at
det er nødvendig med omposteringer dersom bestilt vare f.eks skal fordeles på flere
avdelinger eller enheten kun har rett til forholdsmessig mva-fradrag eller mva-kompensasjon.

3.2.3 Enhetens etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser
Samtlige enheter som ble besøkt denne høsten sier at de ansatte er kjent med
fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Flere enheter peker imidlertid på at de synes det er
krevende å holde seg oppdatert på hvilke avtaler som til enhver tid er gjeldende. Flere
savner informasjon om nye avtaler som er inngått og avtaler som er utløpt. Ifølge Jus- og
innkjøpstjenesten sendes ikke lenger ut beskjed om endringer i avtalene. Det forutsettes at
enhetene selv holder seg orientert om hvilke avtaler som til enhver tid er gjeldende ved
kontroll mot fylkeskommunens innkjøpsportal.
Enhetene er i hovedsak lojale til innkjøpsavtalene som er forhandlet fram for
fylkeskommunen. Manglende avtalelojalitet er stort sett knyttet til at enheten ikke har fanget
opp at det har vært et skifte i avtaleleverandør, eller at innkjøp er gjort fra en lokal tilbyder.
Sistnevnte begrunnes stort sett med at dette er kjøp som må foretas på kort varsel, og der
leveringstiden blir for lang på kjøp fra avtaleleverandørene.
Når det gjelder rammeavtaler knyttet til trelast og bygningsartikler, har det vært tvil om
hvorvidt disse avtalene har vært gyldige for kjøp til f.eks. undervisningsmateriell for elever
ved yrkesfag innenfor bygg og anleggsteknikk. En enhet har fanget opp dette, og har derfor
gjort slike innkjøp fra en annen leverandør etter gjennomført konkurranse. Andre enheter har
forholdt seg til avtaleleverandørene, uten å være klar over at noen av avtalene hadde en slik
begrensning.
Samtlige enheter besøkt denne høsten, viser til at ledelse og ansatte er kjent med
regelverket for offentlige anskaffelser. De gir også uttrykk for å være klar over at dette
regelverket gjelder for innkjøp utover innkjøpsavtalene som Jus- og innkjøpstjenesten har
fremforhandlet for fylkeskommunen. De fleste enhetene var også kjent med at løpende
tjenestekjøp må sees samlet over en fire-årsperiode ved vurdering mot terskelverdiene i
anskaffelsesregelverket. Flere av enhetene har selv gjennomført konkurranse på kjøp av
varer og tjenester der fylkeskommunen ikke har sentrale avtaler.
I forkant av besøkene har revisor foretatt en analyse av regnskapet for de aktuelle enhetene.
Gjennomgangen viser at det er god lojalitet til fylkeskommunens innkjøpsavtaler hos
samtlige enheter. Flere enheter har også gjennomført konkurranse på større anskaffelser av
varer eller tjenester. Det varierer om prosessen er dokumentert ved en anskaffelsesprotokoll.
Revisor har i slike tilfeller anbefalt å fylle ut en slik protokoll for å dokumentere prosessen
omkring konkurransen. Det er også flere av enhetene som har innkjøp av mindre utstyr, der
kjøpet samlet fra enkeltleverandører kommer over grensen på kr 100 000, og dermed
omfattes av kravene til å dokumentere konkurranse.
Ved besøket stilte revisor spørsmål ved anskaffelser som ifølge analysen overstiger grensen
for krav om konkurranse, og der fylkeskommunen ikke har rammeavtaler som dekker kjøpet.
Enhetene er bedt om å framlegge dokumentasjon på slik konkurranse dersom dette er
gjennomført av enheten selv. To enheter har en samarbeidsavtale med en lokal trafikkskole.
Avtalen er likelydende med tilsvarende avtale omtalt i rapporten etter enhetsbesøkene for
2015. Elevene får kjøreopplæring fra trafikkskolen, men i stedet for å betale direkte til
trafikkskolen blir elevene fakturert fra den videregående skolen. Trafikkskolen fakturerer
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senere den videregående skolen for de solgte kjøretimene. Den videregående skolen mottar
15% av fakturert kjøretime til dekning av egne administrative utgifter. Denne avtalen har det
ikke vært gjennomført konkurranse på, da enheten mener dette ikke er en anskaffelse for
skolen. I skolens regnskap framkommer imidlertid dette som kjøp fra trafikkskolen. En av
skolene har inngått en avtale om leie av anleggsmaskiner til bruk for elevene på yrkesfag på
Bygg og anleggsteknikk. Det er ikke gjennomført konkurranse på denne leieavtalen. En
annen skole har kjøpt tjenester til marine sikkerhetskurs uten forutgående konkurranse.
Dette er fra skolen begrunnet med at det kun finnes en leverandør på området.
Tannklinikken har kjøpt tjenester fra tannteknikere uten at det er gjennomført konkurranse på
kjøpet.

3.2.4 Avgrensning mellom drifts- og investeringsregnskapet
På tidspunktet for revisors besøk var det ingen av enhetene som hadde bokført utgifter i
investeringsregnskapet. På forespørsel fra revisor gir enhetene likevel uttrykk for at de
kjenner bestemmelsene som regulerer hvilke utgifter som betraktes som driftsutgifter, og
hvilke kriterier som må være oppfylt for at en utgift skal anses som investeringsutgift.
Samtlige pekte på at i tvilstilfeller så ville de ta kontakt med Regnskapstjenesten og få
bistand til denne vurderingen. Flere pekte på erfaringer fra tidligere år, og at de hadde fått
god bistand da.

3.2.5 Revisors vurdering, konklusjon og anbefalinger
Etter revisors oppfatning har samtlige av de besøkte enhetene etablert ryddige rutiner for
bestilling av varer og tjenester, samt kontroll av mottatt og fakturert vare/tjeneste. Det er som
et minimum lagt opp til kontroll av to ulike personer, noe som sikrer tilfredsstillende
arbeidsdeling. Revisor mener at antallet personer som skal ha myndighet til å foreta bestilling
og attestasjon av et kjøp, må vurderes opp mot hensynet til en smidig hverdag og
betryggende kontroll. Etter revisors oppfatning har de besøkte enhetene delegert dette på et
hensiktsmessig nivå. Anvisningsmyndigheten er i hovedsak beholdt av rektor selv, men de
fleste har likevel delegert dette også til assisterende rektor. En enhet har også delegert
myndigheten til kontorleder. Etter revisors oppfatning er det viktig at anvisningsmyndigheten
er lagt til så få personer som mulig. Det er likevel naturlig at flere enn rektor har mulighet for
å anvise inngående faktura, dersom rektor skulle være fraværende for eksempel ved
ferieavvikling.
Samtlige enheter er kjent med fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Revisors kontroller viser at
det er høy lojalitet til avtalene, og at det i hovedsak ser ut for at enhetene fanger opp
endringer i disse.
Enhetene mener selv de er kjent med hovedtrekkene i regelverket om offentlige anskaffelser.
Revisors kontroller viser at enhetene har gjennomført konkurranse på anskaffelser utover
rammeavtalene. Det er likevel på flere områder avdekket at enhetene skulle gjennomført
konkurranse, uten at dette er dokumentert gjennomført. I tilfeller der dette gjelder kjøp av
utstyr og materiell som gjentas flere ganger årlig, og der summen samlet kommer over kr
100 000 fra enkeltleverandører, har revisor anbefalt enhetene å inngå egne rammeavtaler
med en leverandør av denne type varer og tjenester. Revisor har presisert at slike
rammeavtaler må inngås etter gjennomført konkurranse. I tillegg har revisor bedt en skole
om å kontakte Jus- og innkjøpstjenesten for å vurdere om enheten kan leie anleggsmaskiner
fra lokal entreprenør til bruk i undervisningen uten forutgående konkurranse. Revisor har
også bedt to av skolene å be om Jus- og innkjøpstjenestens vurdering av avtalen med den
lokale trafikkskolen sett i lys av konkurransebestemmelsene i regelverket. Det samme
forholdet ble påpekt ved revisors besøk ved enhetene tidligere år, uten at revisor kan se at
det er foretatt slik vurdering. Når det gjelder kjøp av marine sikkerhetskurs, har revisor
påpekt overfor den aktuelle skolen at revisor er kjent med at en annen skole har gjennomført
konkurranse på slike kurs, og fått tilbud fra flere leverandører. Revisor har derfor anbefalt
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den aktuelle skolen å gjennomføre konkurranse på anskaffelse av denne tjenesten.
Tannklinikken er anbefalt å gjennomføre konkurranse på kjøp av tannteknikertjenester.
Ved besøket ble det avdekket at avtalen for kjøp av trelast ikke gjaldt kjøp til
undervisningsmateriell. Revisor har vært i dialog med Jus- og innkjøpstjenesten om dette i
etterkant, og fått bekreftet at nåværende avtaler også gjelder kjøp til undervisningsmateriell. I
de tilfeller slike avtaler ikke gjelder undervisningsmateriell, anbefales at dette framgår tydelig
i innkjøpsportalen.

3.3 Lønn
3.3.1 Gjeldende bestemmelser
Generelt
Lønnsområdet er regulert gjennom lover og forskrifter mv. De mest sentrale er
skattebetalingsloven og forskrift til denne, folketrygdloven, ligningsloven og
arbeidsmiljøloven.
I kvalitetssystemet, under tema personal, er det blant annet lagt ut arbeidsreglement i
fylkeskommunen, reisepolicy og reisereglement, samt reglement for fleksibel arbeidstid og
flyttegodtgjørelse, tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester.

Lønn - innberetningsplikt
Alle ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker er i utgangspunktet å anse som skattepliktig
inntekt vunnet ved arbeid. Dette gjelder uavhengig av om ytelsen er gitt i form av penger eller
naturalytelser. Ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker kan f.eks. dreie seg om fast lønn,
overtidsgodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, møtegodtgjørelse, utvalgsgodtgjørelse o.l.

Variabel lønn - reiseregninger
En reiseregning er en egenhendig utarbeidet oppgave som viser alle utlegg arbeidstaker er
påført i forbindelse med en bestemt reise i tjeneste. Det stilles strenge formkrav til
reiseregningen for at arbeidsgiver skal kunne utbetale godtgjørelsene trekk- og avgiftsfritt.
Formkravene til reiseregningen vil variere avhengig av type godtgjørelse som kreves, og er
nærmere angitt i skattebetalingsforskriften § 5-6-12.
For bilgodtgjørelse kreves det at reiseregningen inneholder:
• Arbeidstakerens navn, adresse og underskrift
• Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst
• Formålet med reisen og hvilke arrangementer arbeidstaker har deltatt på
• Fremstilling av reiseruten
• Totalt utkjørt distanse
• Navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for
For tjenestereiser med overnatting og krav om utgiftsgodtgjørelse til kost må reiseregningen
ha følgende innhold:
• Arbeidstakerens navn, adresse og underskrift
• Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst
• Formålet med reisen og hvilke arrangementer arbeidstaker har deltatt på
• Navn og adresse på overnattingssted eller utleier
• Type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji
Hvis den innleverte reiseregningen ikke inneholder disse legitimasjonskravene, vil hele
godtgjørelsen bli trekk- og avgiftspliktig.
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Når det gjelder refusjon av utgifter i forbindelse med tjenestereiser skal det ikke foretas
forskuddstrekk i utbetalingen når utgifter som den ansatte har pådratt seg dokumenteres
med kvittering eller annet originalbilag, enten i elektronisk eller papirbasert format, og
vedlegges arbeidsgiverens regnskaper. Fra 1.7.2014 ble kravet om originalbilag i
skattebetalingsforskriften opphevet. Dette innebærer at kvitteringer og originalbilag kan
skannes for elektronisk oppbevaring.
I særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands § 4 angis det at ved bruk av
rutegående transportmidler, skal utgifter til rutefly, beste klasse tog og beste klasse skip
legitimeres. Øvrige utgifter til rutegående transportmidler dekkes uten legitimasjon.
Det kreves heller ikke kvittering eller annet bilag for diverse småutgifter, som utgifter til
bompassering, parkometer og lignende når disse kan anses som nødvendige utgifter i
forbindelse med arbeidet eller oppdraget, og utgiftene fremgår av reiseregningen, jfr.
skattebetalingsforskriften § 5-6-11.

Elektronisk kommunikasjon
Fordel
ved
adgang
til
privat
bruk
av
arbeidsgiverfinansiert
elektronisk
kommunikasjonstjeneste er i utgangspunktet en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid.
Fra 1. januar 2014 ble det innført ny sjablonregel for beskatning av elektroniske
kommunikasjonstjenester. Arbeidstakere som får dekket en eller flere elektroniske
kommunikasjonstjenester av arbeidsgiver utenom sin ordinære arbeidssituasjon beskattes
etter en sjablonmetode. Fordelen ved adgang til privat bruk av en eller flere tjenester som
nevnt ovenfor, er fastsatt til kr 4 392 for inntektsåret 2016. Det gis ikke fradrag for
arbeidstakers egenbetaling, og det er ikke lenger noe skattefritt bunnbeløp. Det har heller
ingen betydning hvor mye arbeidstaker benytter ordningen privat og i tjeneste.
Beskatning etter sjablonregelen kan kun gjennomføres dersom arbeidstaker har et tjenstlig
behov for elektronisk kommunikasjonstjeneste, har tilgang til tjenesten utenfor ordinær
arbeidssituasjon og at arbeidsgiver mottar og oppbevarer originalbilag som viser utgiftenes
størrelse.
Arbeidsgiver har et selvstendig ansvar for å etterleve regelverket i tråd med forutsetningene.
Det innebærer at arbeidsgiver plikter å gjennomføre korrekt forskuddstrekk og innberetning
for sine ansatte med arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjonstjeneste.

Innholdstjenester
Innholdstjenester vil være andre tjenester enn den elektroniske kommunikasjonstjenesten
som faktureres sammen med denne. Innholdstjenester regnes ikke som elektronisk
kommunikasjonstjeneste. Innholdstjenester omfatter tilleggstjenester og fellesfakturerte varer
og tjenester. Eksempler på tilleggstjenester er abonnement på musikktjenester og
nedlastning av filmer. Fellesfakturerte varer og tjenester vil eksempelvis være
nummeropplysning, kjøp fra automater, givertelefoner etc.
Det foreligger et fribeløp på kr 1 000 for innholdstjenester dersom arbeidsgiver dekker slike
tjenester. Det har ingen betydning om innholdstjenestene innenfor dette fribeløpet omfatter
privat eller yrkesmessig bruk. Dersom innholdstjenestene i løpet av et år overstiger
fribeløpet, vil eventuell dekning av overskytende privat bruk utløse skatteplikt.
Innholdstjenester til yrkesmessig bruk vil uansett ikke utløse skatteplikt.
Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å sjekke om det dekkes private innholdstjenester
som utløser skatteplikt. Det er markedsverdien av private innholdstjenester som skal inngå i
skatte- og avgiftsgrunnlaget.
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3.3.2 Rutine for fast lønn
For skolene som revisor har besøkt denne høsten er det rektor som har tilsettingsmyndighet.
Det er også rektor som skal godkjenne endringer i faste lønnsdata. For tannklinikken er det
Fylkestannlegen som har myndighet til å foreta tilsettinger og godkjenne endringer i fast
lønn. For alle endringer i fast lønn skal det fylles ut en lønnsmelding som anvises av den
som har myndighet til å godkjenne endringene. Lønnsmeldingen sendes inn til Personal- og
organisasjonsavdelingen i fylkeskommunen, som registrerer lønnsendringen i
lønnssystemet. Lønnsmeldingene arkiveres elektronisk i personalmappen til den enkelte
ansatte i Elark. Endringer som følger av sentrale lønnsforhandlinger, blir registrert av
Personal- og organisasjonsavdelingen sentralt. For slike endringer kreves ikke enhetsleders
godkjenning i forkant. For undervisningspersonell vil fag- og timefordelingen kunne medføre
endringer i den faste lønnen. Samtlige enheter fyller da ut en lønnsmelding som sendes inn
til Personal- og organisasjonsavdelingen for registrering.
Skolene peker på at de kontrollerer lønnskjøringen hver måned, mot det som er registrert av
endringer. I tillegg foretar de fleste en overordnet kontroll av at lønnsutbetalingene ser
rimelige ut.
Revisor har i tilknytning til besøkene foretatt en kontroll av et utvalg faste lønnsendringer ved
enhetene. Samtlige kontrollerte endringer var dokumentert ved gyldig grunnlag. For
lønnsendringer som ikke skyldes sentrale forhandlinger, har revisor funnet dokumentasjon
som er attestert og anvist av bemyndigete personer ved enhetene. Ved en skole hadde
assisterende rektor godkjent en lønnsendring for rektor. Revisor har ved besøket påpekt at
slike endringer må godkjennes av fylkesdirektør for opplæring eller Fylkesrådmannen. For
lønnsendringer som følger av sentrale forhandlinger, har revisor fått framlagt dokumentasjon
som viser at endringen er korrekt.

3.3.3 Rutine for variabel lønn
Variable lønnsendringer godkjennes og registreres ved den enkelte enhet. For tannklinikken
er det Fylkestannlegen som anviser alle variable lønnsbilag, mens attestasjon av variabel
lønn gjøres av overtannlegen for det aktuelle tannhelsedistriktet. Kontroll av reiseregningene
gjøres derfor av overtannlegen. For skolene er det som regel rektor som anviser variable
lønnsbilag, men ved en av skolene var anvisningsmyndigheten delegert til kontorleder. Alle
krevde at variable lønnsbilag var attestert før anvisning.
Reiseregninger
Reiseregninger registreres i Agresso reiseregningsmodul av den ansatte selv. Samtlige
enheter krever at det leveres inn originale kvitteringer for utlegg i tilknytning til reisen. De
fleste enhetene oppgir at de krever fremlagt dokumentasjon av formål med reisen, som
utskrift av møteinnkalling, kursinnbydelse etc. Ved en av skolene har de arkivert denne
dokumentasjonen sammen med permisjonssøknaden, dersom reisen gjelder kurs,
konferanse eller liknende der vedkommende må søke permisjon for å delta. Samtlige av
skolene besøkt denne høsten krevde at forsiden av reiseregningen ble skrevet ut fra
reiseregningsmodulen, og framlagt for kontroll sammen med eventuelle kvitteringer for
utlegg. Utskriften med kvitteringer og vedlegg brukes for kontroll av at tilstrekkelig
dokumentasjon foreligger og arkiveres i ringperm på enheten. Samtlige enheter oppgir at de
krever at all dokumentasjon leveres inn, før reiseregningen godkjennes. All godkjenning skjer
elektronisk i reiseregningsmodulen.
Ved besøkene kontrollerte revisor et utvalg reiseregninger. Kontrollen var i hovedsak rettet
mot at formalkravene for skattefri utbetaling er oppfylt, samt at utlegg er tilstrekkelig
dokumentert. Kontrollen viser at de fleste utlegg er dokumentert med kvitteringer og at
formalkravene er oppfylt. Ved en skole fant revisor reiseregninger fra en lærer som hadde
besøkt elever som var ute i praksis i bedrift. Reiseregningen oppga verken bedrift som var
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besøkt eller hvilke elever besøket gjaldt. Ved en annen skole manglet dokumentasjon av
formål med reisen for flere reiser. Samtlige reiseregninger kontrollert var attestert og anvist
av bemyndiget person.
Sensorhonorar
Alle enhetene krever at sensor som har tilsettingsforhold i fylkeskommunen, legger inn krav
om sensorhonorar i Agresso reiseregningsmodul. For sensorer utenfor fylkeskommunen, må
sensorskjema og reiseregning fylles ut ved besøket og registreres som øvrige variable
lønnsbilag. Tre av enhetene krever utfylt sensorskjema fra samtlige som har utført
sensoroppdrag ved skolen. Den fjerde enheten krever sensorskjema bare fra sensorer som
ikke er tilsatt i fylkeskommunen. For sensorer med tilsetting i fylkeskommunen krever denne
enheten at sensor skriver inn dato, fag og antall elever i reiseregningsmodulen i Agresso når
kravet sendes.
Alle skolene har oppnevnt en person som er eksamensansvarlig. Den eksamensansvarlige
kontrollerer at krav om sensorhonorar stemmer med dato, fag og antall elever vedkommende
har vært sensor for ved enheten. Enheten som kun krevde sensorskjema fra eksterne
sensorer, sier at eksamensansvarlig kontrollerer kravene mot utskrift av reiseregning fra de
interne sensorene.
Godkjenningsprosedyren for sensorhonorar følger i hovedsak den samme rutinen som for
reiseregninger.
Revisor har foretatt kontroller av at krav om sensorhonorar er tilstrekkelig dokumentert og
kontrollert.
Vikarlønn/timelønn/overtid
Timelønn og overtid ved tannklinikken er i hovedsak knyttet til vaktordning og utrykning ved
akutte tilfeller. Timebruk som ikke gjelder akutt tjeneste, skal avtales med overtannlege på
forhånd. Vaktordning fordeles mellom tannleger som ønsker å påta seg slik tjeneste. Dette
medfører at det vil være mer time- og overtidstimer ved enkelte tannklinikker enn andre.
Timene registreres i OPUS som er pasientbehandlingssystemet for tannhelsetjenesten.
Overtannlegen kan derfor kontrollere timebruken mot registreringer på pasientenes journal i
OPUS. Det er overtannlegen som attesterer slik timelønn og Fylkestannlegen som anviser.
Tannhelsetjenesten har en bonusordning som ble innført som et virkemiddel for å rekruttere
og beholde ansatte, samt å sikre optimal ressursutnyttelse ved tannklinikkene. Bonusen
beregnes ut fra innbetaling fra betalende pasienter. Bonusen fastsettes på grunnlag av
faktisk innbetalte pasientinntekter i året, mens overtids- og vaktgodtgjøring holdes utenfor.
Klinikksjefene beregner bonusutbetalingen ut fra rapporter fra OPUS. Fylkestannlegen
kontrollerer beregningene. Utbetalingen skjer etterskuddsvis etter opptjeningsårets slutt.
For skolene består timelønn som regel av vikartimer for undervisningspersonell. I tillegg har
de fleste enhetene noe timelønnbetaling til eksamensvakter og eventuelt tilsynsvakter.
Vikarlønn utløses av at lærer er fraværende fra undervisningen, enten på grunn av sykdom,
ferie eller permisjon, og fraværet krever at det settes inn vikar. Både fraværet og vikariatet
registreres i Extens. Rapport fra Extens skrives ut, og blir attestert og anvist. Det er
hovedsakelig rektor som anviser, men tre skoler oppga at også assisterende rektor kunne
anvise. Ved en skole kunne også kontorleder anvise slik utbetaling. For eksamensvakter,
tilsynsvakter og annen timelønn kreves stort sett manuelle timelister utfylt, eller oversikter
utarbeidet av eksamensansvarlig. Overtidsgodtgjøring var lite brukt ved skolene som ble
besøkt denne høsten, da man i stedet tildeler vikartimer til undervisningspersonale som har
ledig kapasitet ifølge fag- og timefordelingen. Der overtid utbetales følges de samme
rutinene som for øvrig timelønn.
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Revisor har kontrollert et tilfeldig utvalg timelønnutbetalinger ved de besøkte skolene.
Kontrollen viser at det foreligger gyldig dokumentasjon for utbetalingene. Kontrollene viser at
rutinene for godkjenning av slike utbetalinger i hovedsak er fulgt slik den enkelte enhet har
beskrevet det. Ved to skoler fant revisor utbetalinger som manglet godkjenning fra rektor.
Revisor har i tillegg gjennomgått bonus-utbetalingen for 2016 til tannhelsetjenesten.
Kontrollen avdekket ingen feil eller avvik.

3.3.4 Naturalytelser og innberetning
Det er svært lite omfang av naturalytelser ved de besøkte enhetene. Ved den besøkte
tannklinikken var det ingen som hadde noen form for naturalytelser. Samtlige rektorer har
arbeidsgiverfinansiert telefon. Ved to av skolene var det i tillegg noen få andre ansatte som
hadde slik telefon. Ellers er det flere ansatte ved skolene som får utbetalt en fast
godtgjørelse for å bruke privat telefon i jobbsammenheng. Dette blir innberettet som lønn for
disse. I tillegg var det en skole som hadde en ordning med utbetaling av en fast godtgjørelse
som kompensasjon for bruk av privat tøy i undervisning av kroppsøving. Dette blir også
innberettet som lønn.
For ansatte med arbeidsgiverfinansiert telefon skal det sendes melding om dette til Personalog organisasjonsavdelingen, som sikrer korrekt registrering og innberetning gjennom
systemet «Mobil kostnadskontroll». Systemet sikrer at alle som har registrert
arbeidsgiverfinansiert telefon får korrekt innberetning for denne fordelen, og at
innholdstjenester blir korrekt behandlet.
Revisor har foretatt en kontroll av korrekt innberetning for samtlige personer som oppgis å ha
arbeidsgiverfinansiert telefon. Kontrollen viser ingen avvik.

3.3.5 Fravær
Fravær som skyldes sykdom skal meddeles enheten av den fraværende. Ved tannklinikken
blir dette deretter registrert i bok i resepsjonen, mens for skolene er det som regel
avdelingsleder eller kontoret som skal motta beskjeden. Det er tannklinikkens klinikksjef som
skal sørge for innlevert egenmelding for tannklinikkens ansatte. Egenmelding sendes inn til
Fylkestannlegen for kontroll og registrering. Tannklinikken viser til at fravær også vil framgå
av OPUS, slik at man har rimelig grei oversikt over fravær. Samtlige skoler viser til at det er
avdelingsledere eller fagledere som må ha beskjeden, da det er de som skal vurdere
behovet for vikar og eventuelt leie inn vikaren. Det er ulike rutiner for å sikre at det blir
innlevert egenmelding for fraværet. En av skolene registrerer fraværet i Extens når det
meldes inn. Ved mottatt egenmelding eller sykemelding blir dette også registrert i Extens. På
den måten brukes avviksrapport fra Extens for å kontrollere om egenmelding eller
sykemelding er mottatt. Andre enheter har mer manuelle systemer, med daglig registrering i
en kalender/bok eller liknende. Når egenmelding eller sykemelding er mottatt, blir dette
markert i denne kalenderen/boka. Ved to av skolene er det ikke rutiner som sikrer at
egenmeldingene faktisk mottas. Den ene av skolene krever innlevert egenmelding før
vikarlønn utbetales, men har ikke rutiner som sikrer innlevering i tilfeller det ikke leies inn
vikar. Den andre skolen har ikke rutiner for å følge opp at de faktisk får inn egenmeldinger.
Ved en av skolene opplyser ledelsen at det blant undervisningspersonalet har vært tradisjon
for å ta timer for hverandre ved fravær. I slike tilfeller vil ikke fraværet bli fanget opp og
registrert som fravær.
Sykemeldinger blir sendt inn til Personal- og organisasjonsavdelingen, som sørger for
innsending av kravet til NAV og har ansvar for oppfølging av kravet i ettertid. Ingen av
enhetene har noen egen kontroll eller oppfølging av at sykepengene mottas.
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En av skolene peker på at rapporter over fravær i Agresso gir ulike tallstørrelser etter hvilken
rapport som tas ut. Dette medfører at man ikke opplever å ha reell oversikt over fraværet ved
enheten.

3.3.6 Revisors vurdering, konklusjon og anbefalinger
Etter revisors vurdering er det etablert tilfredsstillende rutiner for dokumentasjon av
lønnsutbetalinger ved samtlige av de besøkte enhetene. Det er i hovedsak etablert rutiner
som sikrer at både faste og variable lønnsendringer blir godkjent av personer som har
myndighet til dette. Delegert myndighet på området ser ut for å være lagt på et
hensiktsmessig nivå.
Revisors kontroller av reiseregninger viser at det stort sett er etablert gode rutiner for å sikre
at formalkravene for skattefri godtgjøring av reiseutlegg er oppfylt. Kontrollene viser imidlertid
enkelte avvik. Avvikene er i hovedsak knyttet til å dokumentere formål med reisen. Dette er
påpekt overfor de enhetene dette gjelder. For reiser som gjelder praksisbesøk har revisor
anbefalt at det som et minimum bør oppgis bedrift og/eller hvilken elev som er besøkt.
Skolen som oppbevarte dokumentasjon av formål med reisen sammen med relevant
permisjonssøknad, er anbefalt å legge dokumentasjonen sammen med reiseregningen i
stedet. Årsaken er skattebetalingslovens krav til dokumentasjon av formål med reisen.
Revisors kontroller av utbetalte sensorhonorar, viser at dokumentasjonskravene i hovedsak
var tilfredsstillende ivaretatt. Etter hva revisor har fått oppgitt fra Personal- og
organisasjonsavdelingen skal alle sensoroppdrag dokumenteres ved utfylt sensorskjema.
For å sikre lik behandling av alle ansatte i fylkeskommunen, har revisor derfor anbefalt å
kreve utfylt sensorskjema også fra sensorer ansatt i fylkeskommunen. Dette er formidlet til
skolen som i utgangspunktet ikke krevde dette.
Etter revisors oppfatning har to av skolene noen svakheter i rutinene når det gjelder
anvisning av timelønn/vikarlønn. Revisors kontroller viser at det er flere slike utbetalinger
som mangler rektors anvisning. Revisor understreker at det er viktig å ha ryddige rutiner på
godkjenning av variable lønnsutbetalinger, og har bedt de aktuelle skolene om å skjerpe
rutinene på området.
Omfanget av naturalytelser er svært begrenset. Rutiner knyttet til behandling av slike ytelser
synes å være ryddige og gir korrekt innberetning av slike ytelser.
Samtlige enheter har rutiner som sikrer at fravær blir meldt til arbeidsgiver. Som følge av at
slike fravær gjerne utløser vikarutgifter, er selve meldingsrutinene stort sett ryddige. Kravene
til innlevering av egenmeldinger varierer imidlertid mellom skolene. Dette gjelder særlig der
fraværet ikke utløser vikarutgifter. Revisor har påpekt at innlevert egenmelding legitimerer et
gyldig fravær, og at dette er viktig for å sikre korrekt oppfølging. Der ansatte overtar
undervisningstimer for hverandre, og fravær dermed ikke registreres, skjules det reelle
fraværet. Revisor har derfor bedt denne enheten om å skjerpe kravet til registrering av
fravær og innlevering av egenmelding. Skolen som påpeker at fraværsrapporter i
personalsystemet gir ulike størrelser etter hvilken rapport man tar ut, er anbefalt å løfte
problemstillingen opp for Personal- og organisasjonsavdelingen.
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3.4 Salg og merverdiavgift
3.4.1 Gjeldende bestemmelser
Kontantsalg
Hovedregelen i bokføringsforskriften § 5-3-2, er at alle som har kontantsalg skal ha
kassaapparat. Kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet
likeverdig system.
Noen automatiserte ordre-/faktureringssystemer kan tilfredsstille kravene til likeverdig
system. Bokføringspliktige som normalt selger på kreditt, trenger ikke anskaffe kassaapparat
for å håndtere eventuelle kontantsalg, dersom faktureringssystemet registrerer alt som
kreves av et kassasystem, herunder klokkeslett for hvert enkelt salg. En annen løsning som
kan anses som likeverdig, er kassaprogramvare for PC. Bankterminal i seg selv tilfredsstiller
normalt ikke kravet til funksjoner i et kassaapparat.
Bokføringsforskriften § 5-4-1 angir unntak fra kravet om kasseapparat. Unntaket gjelder
bokføringspliktige som driver ambulerende eller sporadisk salg som ikke overstiger 3 ganger
folketrygdens grunnbeløp (per 1.5.16 er beløpet fastsatt til kr 277.728). De som omfattes av
unntaket, kan heller registrere kontantsalget fortløpende i innbundet bok, der sidene er
forhåndsnummererte, eller ved gjenpart av forhåndsnummerert salgsbilag eller ved
oppstilling over ut- og innleverte varer og kontanter. Oppstillingen skal være datert og
signert.
Dokumentasjonskravene
mobilapplikasjoner.

i

bokføringsregelverket

er

de

samme

for

salg

via

Kontantsalg ved enhetene kan eksempelvis foregå i forbindelse med kantinedrift, salg av
elevarbeid, kontorkasser etc.

Kantinedrift
Etter merverdiavgiftsloven § 3-5 (4) er servering fra elev- og studentkantiner unntatt fra
avgiftsplikt. Dette følger av at tjenesten ofte står i nær sammenheng med de tilbud og
velferdstiltak som undervisningsinstitusjonene yter overfor elever og studenter.
Unntaket omfatter bare servering, og bare virksomheten som elev- og studentkantine.
Vareomsetning, som kiosksalg og catering, er avgiftspliktig. Det at ansatte ved skolen har
adgang til kantinen endrer ikke kantinens status som elev- og studentkantine (BFU 26/09).
Tilfeldige besøk av personer som ikke direkte er knyttet til skolen i forbindelse med møter,
seminarer og lignende, endrer heller ikke kantinens status som elev- og studentkantine.
Dersom det utover det rent sporadiske også serveres til andre, vil ikke denne omsetningen
omfattes av unntaket. Kantinen får i så fall delt virksomhet med omsetning både innenfor og
utenfor avgiftsområdet.
Kommuner og fylkeskommuners rett til kompensasjon av merverdiavgift ved anskaffelser til
elev- og studentkantiner omtales i brev fra Finansdepartementet til Norges kemner- og
kommuneøkonomers forbund av 21.1.14. Her uttaler departementet at en kommunal elev/studentkantine kan anses å være i konkurranse med virksomheter som ikke er
kompensasjonsberettigede (eksempelvis avgiftspliktig kafé, restaurant eller matbutikk). Så
fremt kantinen tilbyr varer og tjenester i et marked, vil retten til kompensasjon av
merverdiavgift være avskåret. Dette følger av kompensasjonsloven § 4, 2. ledd, nr. 4.
Vurderingen vil avhenge av geografisk nærhet til andre markedsaktører, samt driften og
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størrelsen av kantinen, men det er tilstrekkelig at aktiviteten potensielt kan være i
konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettigede.

Krav til dokumentasjon ved ansattes utlegg
Når de ansatte har foretatt utlegg, stilles det særlige krav til dokumentasjon av kjøpet. For
utlegg som ikke er beregnet for videresalg eller innsatsfaktorer i produksjon, stilles det krav
om at ansatte skal utarbeide og signere en datert oppstilling over sine utlegg. Formålet med
det enkelte utlegget skal angis, og dokumentasjonen skal oppbevares sammen med
kvittering. Kravene til dokumentasjon gjelder uavhengig av utleggets beløpsmessige
størrelse. Dette følger av bokføringsforskriften § 5-5-1.
Det stilles også særskilt krav til dokumentasjon ved refusjon av bevertningsutgifter. Bilaget
skal angi formål med bevertningen, navn på de personene bevertningen omfatter og hvilken
virksomhet personene representerer, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-11 (1).

Salg av elevarbeid
Det er utarbeidet felles retningslinjer for salg av elevarbeid i STFK som ble gjort gjeldende fra
1.1.13. Retningslinjene finnes i kvalitetssystemet.
Formålet med retningslinjene er å etablere et felles betryggende utgangspunkt for salg av
elevarbeid i skolens regi. Man vil sikre at:
▪ Salg av elevarbeid skjer i henhold til gjeldende lover, forskrifter og
internkontrollrutiner
▪ Alle inntekter fra salg av elevarbeid blir regnskapsført og kommer tilbake til skolen
▪ Salg av elevarbeid ikke medfører en forringelse av skolens bygninger, inventar og
utstyr
▪ At de etiske retningslinjene til STFK følges, og at ansatte og elever ikke urettmessig
blir utsatt for mistanke om misligheter
Den enkelte enhet skal utarbeide rutiner for salg av elevarbeid som skal være forankret i
retningslinjene. Rutinene skal gi en mest mulig konkret oversikt over hvem som gjør hva, når,
hvor, hvordan og hvorfor. Rutinene skal legges inn i ESK.

Utleie av lokaler
Som hovedregel kan ikke det ikke kreves merverdiavgiftskompensasjon for den delen av
bygg, anlegg eller annen fast eiendom som leies ut. Dette gjelder både inngående
merverdiavgift for byggekostnader og driftskostnader knyttet til den utleide eiendommen. Det
er lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. § 4 som
hjemler denne hovedregelen.
I forskrift om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. § 8 og § 9
finner vi bestemmelsen som sier at utleier må lage en hensiktsmessig fordelingsnøkkel slik at
det kun kreves merverdiavgiftskompensasjon for den delen av eiendommen som er
kompensasjonsberettiget. Dersom den ikke-kompensasjonsberettigede bruken er ubetydelig,
dvs. at utleien er mindre enn 5 % av den totale bruken, kan det kreves full kompensasjon for
merverdiavgift for alle fellesanskaffelser.
Det er viktig å merke seg at ubetydelighetsregelen gjelder fellesanskaffelser til areal som er
til bruk under ett, eksempelvis utleie av idrettshall utenom skoletid. Dersom det leies ut areal
til eksklusiv bruk i ikke-kompensasjonsberettiget virksomhet, altså fast utleie av bestemt
areal, vil fylkeskommunen kun ha rett til forholdsmessig kompensasjon for merverdiavgift på
fellesanskaffelsene. Dette gjelder selv om det utleide arealet er lavere enn 5 % av
eiendommens totale areal.
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Dersom fylkeskommunen låner ut eller på annen måte vederlagsfritt stiller fast eiendom til
disposisjon
for
andre,
vil
fylkeskommunens
anskaffelser
være
fullt
ut
kompensasjonsberettigede. Dersom betaling for utlån er symbolsk, som ifølge
Skattedirektoratet vil si betaling som dekker utgifter til renhold som øvre tak, vil det ikke
foreligge utleie. Det må vurderes konkret om det enkelte forhold er et låneforhold eller
utleieforhold.
Kommunen
eller
fylkeskommunen
kan
opptre
som
frivillig
registrert
i
Merverdiavgiftsregisteret og på den måten oppnå fradrag for inngående merverdiavgift for
den delen av bygget som evt. leies ut til avgiftspliktig virksomhet. Dette følger av
merverdiavgiftsloven § 2-3.

3.4.2 Kontantsalg ved enheten
For tannklinikken vil alt salg være basert på data fra pasientbehandlingssystemet OPUS.
Oppgjør skjer hovedsakelig ved kontanter eller bankkort. Utstedelse av faktura medfører en
del oppfølgingsarbeid for tannklinikken og det er derfor ønskelig å begrense omfanget av
dette. Daglig omsetning føres inn i kassebok i klinikken. Kontanter mottatt oppbevares i låst
skrin og settes inn i bank ca. en gang pr måned. Ved månedens slutt utarbeides et
månedsoppgjør etter nærmere retningslinjer fra Fylkestannlegen. Det er ingen signering på
de daglige oppgjørene, mens på månedsoppgjøret signerer både overtannlege og sekretær.
Det er månedsoppgjøret som bokføres i regnskapet.
Kontantsalg ved de videregående skolene er hovedsakelig knyttet til salg fra elevkantinene. I
tillegg har skolene noe sporadisk kontantsalg knyttet til salg av skolebevis, busskort,
vitnemålskopier osv. En av skolene har flere utsalgssteder med kontanthåndtering i
tilknytning til salg av elevarbeid i egen butikk, ved bilverksted og fra frisørsalong. En annen
skole sier de kun har kontantsalg i kantina og at alt annet salg faktureres.
Kantinene drives av skolene selv med egne ansatte i kantina. Kantinene har kasseapparat
og betalingsterminaler. Kun en av kantinene har tatt i bruk den kontantfrie betalingsløsningen
MobilePay. Denne skolen var med i et pilot-prosjekt i fylkeskommunen på utprøving av slike
løsninger. Flere av skolene oppgir at de ser fram til å kunne ta i bruk kontantfrie
betalingsløsninger etter hvert, men at dette ikke har vært tilgjengelig foreløpig.
Samtlige skoler har daglige kasseoppgjør for kantinene. Det er kantineansvarlig som gjør
opp kassen, og teller opp kontantene. Ved en av kantinene er det to personer fra kantina
som gjør opp kassen og teller kontantene i fellesskap. Samtlige enheter bruker et
oppgjørsskjema for dagsoppgjør, med noe ulik spesifikasjon og felter som må fylles ut.
Opptalt beløp i kassen ved dagens slutt, og dagens omsetning fordelt på kontant betaling og
betaling med bankterminal, framgår av dagsoppgjørsskjemaet. Eventuelle avvik skal angis
og forklares på skjemaet. Kantineansvarlig skal signere på dagsoppgjørsskjemaet. Som
vedlegg til dagsoppgjørsskjemaet er oppgjørsrapport fra kasseapparatet (z-rapport) og
kvittering fra bankterminal. Samtlige skoler har rutine for å legge kontantene i nattsafepose,
og oppbevare denne i safe før henting fra Loomis. Nattsafeposene hentes av Loomis ca. en
gang pr uke. Flere av enhetene peker på at omfanget av kontanter er betydelig mindre enn
tidligere, og vurderer derfor å ha noe lengre tidsintervall for henting. Ved henting mottar
enheten kvittering fra Loomis.
Samtlige av skolene utarbeider et månedsoppgjør. Det er dette som er bokføringsbilaget i
regnskapet. Månedsoppgjøret er en sammenstilling av alle dagsoppgjørene i perioden, og
utarbeides av en ansatt på kontoret. Månedsoppgjøret avstemmes mot dagsoppgjørenes
omsetning, kvittering fra Loomis og bankutskrift som viser innbetalt til bank. Den som
utarbeider månedsoppgjøret signerer for kontrollen.
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Revisor kontrollerte noen tilfeldige månedsoppgjør for de besøkte skolene. Kontrollen viser
at det foreligger dagsoppgjør for dagene i perioden, kvitteringer fra kasseapparatet, rapport
fra bankterminal og kvitteringer fra Loomis for alle månedsoppgjørene kontrollert. For to av
enhetene manglet signaturer på dagsoppgjørene, og avvik var ikke forklart ved noen av
enhetene. Revisor kontrollerte også om det var tett nummerserie på kvitteringene fra
kasseapparatet og bankterminalene. Denne kontrollen viste ingen avvik.
Salg i kantina blir i hovedsak behandlet som avgiftsfri omsetning. Det er noe salg av
kioskvarer ved noen av kantinene. Dette behandles som avgiftspliktig salg. To av skolene er
lokalisert i sambruksbygg, der virksomheter som ikke tilhører fylkeskommunen også holder
til. I de tilfeller disse bestiller mat fra kantina, blir dette behandlet som avgiftspliktig salg ved
den ene skolen og som avgiftsfritt salg ved den andre skolen. De fleste skolene hadde ikke
krevd mva-kompensasjon på kjøp av varer og tjenester til kantina, men ved en skole var det
krevd mva-kompensasjon blant annet for kjøp av vikartjenester til kantina.

3.4.3 Salg av elevarbeid ved enheten
Ved en av skolene er salg av elevarbeid i hovedsak organisert som elevbedrifter. Dette
salget faller derfor utenfor revisors undersøkelser, da denne type salg reguleres av
regelverket for ungt entreprenørskap.
Salg av elevarbeid behandles som avgiftspliktig salg ved alle skolene, og fylkesrådmannens
retningslinjer for slikt salg følges. Salget består av oppdrag for elever ved byggfag, eller salg
av mindre utstyr og reparasjoner av arbeidsmaskiner ved TIP. I tillegg har en av skolene
frisørsalong, bilverksted og butikk som er åpen for publikum.
For større oppdrag er det vanligvis faglærer eller avdelingsleder som beslutter hvilke
oppdrag skolen skal påta seg. Valg av oppdrag gjøres etter hvordan dette passer med
undervisningsplanen. Der skolen påtar seg større oppdrag skrives en kontrakt med
oppdragsgiver. Kontrakten danner grunnlaget for fakturering i ettertid. Kontorpersonalet får
en kopi av kontrakten for oppfølging, og eventuelt en beskrivelse av oppdraget i ei ordrebok.
Når oppdraget er utført, fakturerer kontorpersonalet oppdragsgiver på grunnlag av kontrakt
og/eller ordrebok. Skolen fakturerer medgått materiell, samt eventuelle kostnader knyttet til å
frakte elevene til byggeplass el. En skole oppgir at oppdragsgiver selv må skaffe materiell til
slike byggeprosjekt. Ingen av skolene har egne ordresystemer for dette salget. Enhetene
viser til at omfanget av slikt salg er beskjedent, og at det er enkelt å holde oversikt over de
oppdragene skolen påtar seg. Ved en av skolene har man ei egen ordrebok, der det skrives
inn et ordrenummer manuelt ved utfakturering. Faktura henviser da til relevant ordrenummer
i denne boka.
En av skolene har påtatt seg et større oppdrag for fylkeskommunens samferdselsavdeling.
Rektor ved skolen framhever at slike oppdrag er svært nyttig for elevene, da det gir et svært
realistisk bilde av arbeidslivet. Det er skrevet egen avtale om dette mellom
samferdselsavdelingen og den aktuelle skolen. Oppdraget behandles ikke som avgiftspliktig
salg, da oppdraget skjer internt i fylkeskommunen.
Frisørsalongen har begrenset åpningstid, da mulighetene for å ta imot kunder avhenger av
hvor langt elevene har kommet i undervisningen. I tillegg må det passe inn i
undervisningssituasjonen for elevene. Skolen vektlegger at elevene skal lære det som
naturlig hører med til å drive en frisørsalong, som f.eks. å ta kasseoppgjør. Frisørsalongen
har eget kasseapparat og betalingsterminal, og kan også fakturere for arbeidet ved behov.
Timer bestilt noteres i timebestillingsbok.
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Bilverkstedet er en del av fengselsundervisning som en av skolene har ansvar for. Her kan
publikum få reparert bil eller få utført service. Alle bestillinger registreres som ordre som
faktureres. Kunden kan betale faktura eller direkte på betalingsterminal ved bilverkstedet.
Butikken er læringsarena for elever ved service og samferdsel, og skal drives av elevene
som ledd i undervisningen. Butikken selger produkter elevene har laget, samt noe
forbruksmateriell som kladdebøker, blyanter osv. Omsetningen er beskjeden. Butikken har
eget kasseapparat og kan både ta imot betaling kontant og ved betalingsterminal.
Revisors kontroller knyttet til utfakturert salg av større byggeoppdrag, viser at det er samsvar
mellom utfakturert og det som er oppført i kontrakt eller ordrebøker. Ordrenummer påføres
manuelt i ordrebøkene etter hvert som ordren er klar for utfakturering. Salg fra frisørsalongen
viser i hovedsak samsvar mellom timebestilling og registrert på kasseapparatet. Det var
imidlertid hull i nummerrekkefølgen på z-rapportene fra dette kasseapparatet. I tillegg var det
noe avvik mellom dagsoppgjør ifølge oppgjørsskjema og dokumentasjon fra kasseapparatet.
Oppgjørene fra butikken manglet signaturer for kontrolltelling av kassen.

3.4.4 Utleie av eiendom og utstyr
To av skolene har fast utleie av kontorlokaler eller idrettshall. For øvrig er det kun beskjedent
og sporadisk omfang av utleie. Både skolene og tannklinikken viser til at de ikke leier ut
maskiner, verktøy, utstyr eller kjøretøy. Det tillates i noe omfang å låne ut utstyr fra skolene,
mens tannklinikken har klare regler på at dette ikke er tillatt. Det er etablert klare rutiner og
ansvar for håndtering av slikt utlån ved skolene.
Ledelsen ved de to skolene som leier ut arealer er kjent med at utleie som overstiger et visst
omfang kan få konsekvenser for enhetenes rett til mva-kompensasjon for driftsutgifter til
bygningene. Enheten som leier ut kontorarealer, krevde i utgangspunktet full mvakompensasjon for driftsutgifter til bygningen, uten å ta hensyn til utleid areal. I august ble det
foretatt en korreksjonsberegning og for mye oppkrevd mva-kompensasjon er tilbakeført.
Ifølge enheten selv vil de kun kreve forholdsmessig mva-kompensasjon framover. Den andre
skolens utleie består av timesutleie av idrettshall. Enheten selv peker på at de i 2017 vil ha
en noe større andel utleie enn tidligere år, og vil overstige grensen for bagatellmessig utleie
dette året. Skolen benytter en beregningsmodell mottatt fra Regnskapstjenesten for å
beregne hvor stor andel av driftsutgiftene som skolen ikke kan kreve mva-kompensasjon for
som følge av denne utleien. Oppkrevd mva-kompensasjon blir korrigert som følge av dette.
All utleie av lokaler faktureres avgiftsfritt fra enhetene.
En av skolene leier ut konsesjonen skolen har for fiskeoppdrett. Denne utleien reguleres av
egen avtale, som gir en fast årlig leieinntekt og en variabel leieinntekt som følger antall kilo
fisk som tas opp. Leieinntekten behandles som avgiftspliktig salg. Den faste delen av
leieinntekten faktureres og inntektsføres for det aktuelle året med merverdiavgift. Den
variable delen av leieinntekten inntektsføres i regnskapet i opptjeningsåret, men da som et
estimert beløp ettersom priser ikke er avklart enda for det aktuelle året. Året etter, når
prisene er kjent, avregnes faktisk inntekt og faktureres med mva.

3.4.5 Revisors vurdering og konklusjon
Samtlige enheter har på kontrolltidspunktet etablert rutiner for dagsoppgjør og
månedsoppgjør. De største kontantomsetningen er knyttet til tannhelsetjenestens
pasientbehandling for betalende klientell og elevkantinene ved de videregående skolene. På
disse områdene har enhetene i hovedsak rutiner som bidrar til å sikre at all inntekt blir
bokført. Revisors kontroller viser at rutinene i hovedsak følges, og at det er etablert
kontrollspor fra dokumentasjon fra kasseapparat og bank inn i regnskapet. Revisors
kontroller har likevel vist at det er noen svakheter knyttet til håndteringen av kontanter ved
alle enhetene. Samtlige enheter har rutiner for kontrolltelling, men dette gjennomføres i all
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hovedsak bare av en person. Det skal også signeres for denne kontrollen, men det viser seg
i praksis at dette ikke gjennomføres fullt ut. Omfanget av kontanter er begrenset, men revisor
har likevel anbefalt samtlige enheter å innføre dobbeltkontroll av kontantene ved dagens
slutt, samt at begge signerer for denne kontrollen. Kontanter representerer alltid en
mislighetsrisiko. Revisor understreker derfor at ryddige rutiner på området, reduserer risiko
for misligheter og gir større trygghet for ansatte som håndterer kontanter.
Omsetning ved kantinene er behandlet som avgiftsfri omsetning. To av enhetene er
samlokalisert med andre virksomheter, men behandler salg fra elevkantina til disse
virksomhetene ulikt i forhold til mva. Revisor anser det som korrekt å behandle slikt salg som
avgiftspliktig salg, da disse ikke har den samme tilknytningen til undervisningen ved den
videregående skolen som skolens elever og ansatte. Revisor har derfor bedt den enheten
som ikke fakturerer dette med mva om å endre rutinene på dette området.
Ifølge en uttalelse fra Finansdepartementet har elevkantinene ved de videregående skolene
ikke rett på mva-kompensasjon for anskaffelser til kantina, dersom de ligger i rimelig nærhet
til en kafe, dagligvarebutikk etc. Begrunnelsen for denne vurderingen er at skolen ikke skal
ha en konkurransemessig fordel, som andre virksomheter ikke har. Samtlige skoler som
revisor har besøkt denne høsten ligger i nærheten av dagligvarebutikker eller kafeer. Tre av
skolene har ikke krevd mva-kompensasjon på anskaffelser til kantina. Dette anses å være
korrekt. Den fjerde skolen hadde krevd mva-kompensasjon på leie av vikar og noe kjøp av
utstyr til elevkantina. Revisor har overfor denne enheten presisert at det ikke foreligger mvakompensasjonsrett på slike anskaffelser. Revisor antar likevel at dersom kantina i noen grad
benyttes i undervisningen, vil det kunne foreligge en forholdsmessig rett til mvakompensasjon. Dette må i tilfelle dokumenteres og begrunnes. Dette forholdet er påpekt i
tilbakemeldingen til den aktuelle skolen.
Rutinene knyttet til salg av elevarbeid og fakturering av slikt arbeid, ser i hovedsak ut for å
være ryddige og i samsvar med regelverket på området. Salg av elevarbeid faktureres som
avgiftspliktig omsetning i samsvar med regelverket. Revisor har anbefalt enhetene som har
noe omfang av slikt salg, å ta i bruk ordrebøker med forhåndstrykte ordrenummer som
benyttes som grunnlag for fakturering. Dette vil i større grad sikre at alle oppdrag som det
jobbes med faktisk blir fakturert.
En av enhetene har noe kontantomsetning i tilknytning til salg av elevarbeid. Her er en viktig
del av elevenes læring, at de skal håndtere kontantomsetning og foreta kasseoppgjør.
Revisors kontroller for dette salget viste noe avvik i dokumentasjonen av kasseoppgjørene
og rapportene som kasseapparatet produserer. Dette ble forklart som feilslag og at man
hadde glemt å nullstille kasseapparatet fra forrige dag. Rapportene fra kasseapparatet og
betalingsterminalene får en fortløpende nummerering. Hensikten med dette er å sikre at alle
innslag på kassen og i betalingsterminalen blir tatt med i omsetningen. Revisors kontroller
viste at det ved flere tilfeller var hull i nummerrekkefølgen på disse rapportene. Revisor har
bedt skolen om å skjerpe rutinene på området, slik at alle rapporter blir tatt med i
dokumentasjonen. Dersom elevene skal lære kasseoppgjør er det særlig viktig å sikre at all
dokumentasjon foreligger.
Skolenes rutiner for utleie av lokaler anses i hovedsak å være ryddige med tanke på å sikre
fakturering av leie og korrekt avgiftsbehandling. Utleie av undervisningskonsesjon anses
også å bli korrekt behandlet både vedrørende tidspunkt for inntektsføring og
avgiftsbehandling.
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4 Vedlegg
4.1 Vedlegg 1 - Forståelse og innhold i begrepet økonomisk
internkontroll
I dette kapitlet gir vi en beskrivelse av krav og føringer for internkontroll.

Om administrasjonssjefens ansvar
Ifølge kommuneloven § 23, 2. ledd har administrasjonssjefen et ansvar for at
"administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at
den er gjenstand for betryggende kontroll. "
Det er utarbeidet en rapport10 til Kommunal- og regionaldepartementet som inneholder 85
anbefalinger knyttet til den kommunale egenkontrollen, herunder den økonomiske
internkontrollen. En av hovedanbefalingene i denne rapporten er å styrke arbeidet med
internkontroll i kommunene og fylkeskommunene.
Arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten brukte andre rapporter som grunnlag for sitt arbeid
og anbefalinger, bla. en rapport fra revisjonsselskapet Pricewaterhouse Coopers (PwC) om
internkontroll i kommuner11. I begge rapportene er COSO-rammeverket, som er et
rammeverk for internkontroll utviklet av regnskapsførere og revisorer, benyttet som en
sentral kilde.
Kommunesektorens organisasjon (KS) utarbeidet i 2012 et arbeidshefte12 i forbindelse med
at KS Effektiviseringsnettverk startet et pilotnettverk innenfor internkontroll. Et utvalg av de
85 anbefalingene i rapporten til Kommunal- og regionaldepartementet er gjengitt i
arbeidsheftet. Arbeidsheftet har som hensikt å gi en enkel og praktisk støtte til kommuner og
fylkeskommuner som ønsker å styrke den administrative internkontrollen.

COSO-rammeverkets innhold13
I COSO-rammeverket defineres internkontroll som en prosess, utført av virksomhetens styre,
ledelse og øvrige ansatte, utformet for å gi en rimelig sikkerhet for oppnåelse av målsettinger
relatert til drift, rapportering og etterlevelse.
Rammeverket viser til fem integrerte internkontrollkomponenter, som sammen skal gi rimelig
sikkerhet for at virksomheten når sine mål:
•

•

Internt kontrollmiljø – Det er ledelsen som setter tonen for viktigheten av
internkontroll i virksomheten. Kjernen i enhver virksomhet er menneskene som
arbeider der og de individuelle egenskapene de ansatte har. Kontrollmiljøet omfatter
blant annet integritet, etiske verdier, kompetanse, prestasjonsmål, incentiver etc.
Risikovurdering - Risikovurdering er en dynamisk og gjentagende prosess der
formålet er å identifisere og vurdere risikoer knyttet til oppnåelsen av målsettinger.
Virksomheten må være bevisst på og håndtere de risikoene den står ovenfor.
Vurderingen utgjør grunnlaget for hvordan risikoer skal håndteres.

10

Kommunal- og regionaldepartementet. Rapport "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane".
Desember 2009.
11
Rapport "Interkontroll i kommuner", Pricewaterhouse Coopers, Oktober 2009.
12
Rådmannens internkontroll – Orden i eget hus!, 2012
13
Den første utgaven av COSO-rammeverket kom i 1992. Det er lagt frem et oppdatert rammeverk i 2013,
Internkontroll – et integrert rammeverk. Vår rapport bygger på det oppdaterte rammeverket.
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•

•

•

Kontrollaktiviteter – Handlinger og aktiviteter må etableres gjennom retningslinjer
og prosedyrer for å bidra til å redusere de identifiserte risikoene. Aktivitetene kan
eksempelvis være autorisasjoner og godkjennelser, verifikasjoner, avstemminger og
analyser. Arbeidsdeling vil være et naturlig element ved utforming av
kontrollaktiviteter.
Informasjon og kommunikasjon – Innhenting og bruk av relevant informasjon fra
både eksterne og interne kilder er viktig for at ledelsen skal kunne ivareta sitt
internkontrollansvar. Kontinuerlig kommunikasjon, oppover, nedover og på tvers i
virksomheten gjør det mulig å fange opp og utveksle informasjon som er nødvendig
for å utføre, styre og kontrollere virksomhetens aktiviteter.
Oppfølging – Løpende evalueringer og/eller frittstående evalueringer brukes til å
finne ut om alle de fem internkontrollkomponentene er tilstede og fungerer.
Eventuelle internkontrollmangler kommuniseres til rett tid til de med ansvar for å treffe
korrigerende tiltak.

Det er utformet 17 prinsipper som representerer den grunnleggende essensen i hver av
komponentene. Prinsippene er ment å være tydeliggjørende for å gjøre anvendelsen av
rammeverket enklere.

Praktisk anvendelse
COSO-rammeverket er en teoretisk modell som kan anvendes innenfor alle typer
virksomheter. I dette avsnittet vil vi gjennom eksempler vise hvordan den teoretiske modellen
kan benyttes i den praktiske hverdagen ved en fylkeskommunal enhet innen økonomisk
internkontroll.
Sett i forhold til økonomisk internkontroll er bl.a. følgende mål relevante:
- Et mål relatert til virksomhetens driftsmessige og økonomiske prestasjonsmål, kan
være at alle utgifter som belastes enhetens regnskap skal vedrøre enhetens
virksomhet
-

Et aktuelt mål for rapportering, kan være at enheten skal rapportere bruk av
eksterne tilskuddsmidler i tråd med tilskuddsgivers vilkår for og tidsfrister

-

En aktuell målsetting relatert til etterlevelse, kan være at virksomheten skal
overholde regelverket om offentlige anskaffelser

Ledelsen er ansvarlig for å gjennomføre systematiske risikovurderinger og identifisere
faktorer som kan bidra til at virksomheten ikke når sine mål. For å kunne håndtere en risiko
må den identifiseres. En risikovurdering skal være en gjentagende prosess som
dokumenteres. Etablering av kontrollaktiviteter skal håndtere og redusere de identifiserte
risikofaktorene.
Aktuelle risikoer for at enheten ikke når de overnevnte målene kan f.eks. være:
- At ansatte attesterer inngående fakturaer uten å kontrollere at utgiften er gyldig og
vedrører virksomheten. Kan skyldes manglende kunnskap om hvilket ansvar som
følger rollen som attestant
-

At enheten ikke kjenner til/følger tilskuddsgivers vilkår og hele eller deler av
tilskuddet må betales tilbake

-

Manglende kompetanse rundt regelverket om offentlige anskaffelser
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Eksempler på kontrollhandlinger som kan redusere risikoen for at målene ikke nås ved en
enhet er:
- Attestasjon av alle utgifter, som innebærer en realitetskontroll av
underlagsdokumentasjonen og kontroll av faktura/ lønnsbilag mot gjeldende
bestemmelser.
-

Etablere oppfølgingsrutiner for alle prosjekter som utløser tilskudd fra eksterne,
slik at enheten allerede fra prosjektets oppstart vet hva tilskuddsgiver krever av
informasjon og dokumentasjon rundt midlenes bruk, samt når det er satt frist for
rapportering

-

Opplæring i anskaffelsesregelverk for alle ansatte med innkjøpsmyndighet. Gjøre
det kjent hvor det skal rettes henvendelse, dersom man er usikker på regelverket

Informasjon og kommunikasjon er viktig for å kunne oppnå og opprettholde en god
internkontroll. Medarbeidere må få informasjon om hva som forventes av dem, f.eks. hvilke
dokumenter som skal legges ved en reiseregning. Et eksempel på kommunikasjon kan være
at en medarbeider får tilbake en reiseregning med beskjed om hva som er mangelfullt. Det er
også viktig at de som har attestasjonsoppgaver har tilstrekkelig kunnskap om innholdet i
oppgaven til å kunne utføre den på en tilfredsstillende måte.
Et eksempel på løpende oppfølgingsaktivitet fra ledelsens side er budsjettoppfølging, hvor
påløpte utgifter sammenholdes mot budsjett. En annen oppfølgingsaktivitet kan være at
anviser på stikkprøvebasis kontrollerer at attestanten har utført de riktige kontrollaktivitetene
knyttet til en inngående faktura.

Anbefalinger for god internkontroll
Arbeidsgruppen som utarbeidet 85 anbefalinger for å styrke egenkontrollen i kommunene og
fylkeskommunene sluttet seg til prinsippene i rapporten "Internkontroll i kommuner" og mente
at følgende kunne være anbefalinger for god internkontroll:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tilråding 16: Kommunane bør basere seg mindre på uformell kontroll. Ei formalisering
vil gjere kommunen mindre sårbar for skifte av personell, endringar i omgivnadene og
habilitetskritikk og vil auke det organisatoriske minnet.
Tilråding 17: Kommunane bør i større grad nytte risikovurderingar i styringa av
verksemda og særleg når ein skal definere innretninga på og omfanget av
kontrollaktivitetar.
Tilråding 18: Kommunane bør i samanheng med behovet for auka formalisering av
internkontrollen dokumentere internkontrollen i større grad.
Tilråding 19: Kommunane bør ha, bruke og halde ved like dokument som gjer greie for
roller og ansvar. I tillegg bør kommunane i større grad inkludere kontrollansvaret i
desse dokumenta.
Tilråding 20: Kommunane bør sikre arbeidsdelinga ved utforming og utføring av
kontrollar. Prinsippet om arbeidsdeling vil seie at ein og same person ikkje skal vere
ansvarleg for både aktiviteten og kontrollen.
Tilråding 21: Kommunane bør ha ei systematisk tilnærming til kompetanseutvikling og sikring, gjennom opplæringstiltak og informasjon og ved rekruttering.
Tilråding 22. Kommunane bør i den løpande drifta av internkontrollen prioritere nok
ressursar og prioritere naudsynt vedlikehold høgare. Sentralt i et velfungerande
vedlikehaldsregime er det at ansvaret for oppdatering/ revidering av dokumentasjonen
er tydelig plassert. Det er vidare sentralt at oppdateringar/ revideringar av til dømes
risikovurderinger og dokumentasjon skjer regelmessig og i faste intervall, til dømes i eit
internkontrollårshjul.
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➢

Tilråding 23: Kommunane bør etablere tiltak som sikrar god løpande informasjon og
kommunikasjon til leiarar og medarbeidarar, og som sørgjer for at dei får naudsynt
opplæring og kompetanse. Vidare må administrasjonssjefen ta ansvaret for å følgje opp
internkontrollen systematisk og reagere ved avvik og brot.

Arbeidsheftet til KS gir tre viktige råd til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å
forbedre sin internkontroll:
• Risikoanalyser må danne grunnlaget for internkontroll
• Internkontrollen må i større grad være en del av ordinær ledelse og
virksomhetsstyring
• Det er nødvendig å formalisere mye av den internkontrollen som allerede gjøres
Dette er anbefalinger som kan være relevante også for økonomisk internkontroll ved
enhetene.
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4.2 Vedlegg 2 - Fylkeskommunens organisering av økonomisk
internkontroll
Dette kapitlet inneholder en kort beskrivelse av fylkeskommunens overordnede organisering
og tilrettelegging av den økonomiske internkontrollen.

Ledelsesprinsipper
Revisjon Midt-Norge gjennomførte en forvaltningsrevisjon om internkontroll i STFK i mai
200914. I dette arbeidet er organiseringen i forhold til internkontroll kartlagt, og noe av
informasjonen gjengis her. STFK er organisert etter en tonivåmodell. Modellen innebærer en
mer direkte styringsform, med rådmannsnivået direkte over den enkelte virksomhet, eller
enhet. De videregående skolene har en leder med faglig ansvar, personalansvar og
budsjettansvar.
Overnevnte rapport fremhever at den daglige ledelsen selv må få rom til å definere
løsningene i organisasjonen, ut fra organisasjonens forutsetninger. Det er høy grad av
ansvarsdelegering i STFK, og det må rettes tillit til de enkelte enhetslederne.
Vi legger til grunn i vårt arbeid at denne organiseringen og ledelsesprinsipper fortsatt gjelder i
fylkeskommunen.
Fylkestinget i STFK har vedtatt en plan for internkontroll og styring. Planen definerer
fylkeskommunens overordnede prinsipper for ansvar for etablering av styrende dokumenter15
for virksomheten. De styrende dokumentene deles i to kategorier:
- Eksternt styrende dokumenter (utarbeidet av andre, f.eks. lover, forskrifter o.l.)
- Internt styrende dokumenter (styrende dokumenter utarbeidet i STFK, på politisk eller
administrativt nivå).
De internt styrende dokumentene er inndelt i tre kategorier:
- Plandokumenter som synliggjør visjoner, mål og strategi.
- Reglementer som beskriver hvordan funksjoner/ hendelser/ prosesser skal
håndteres.
- Prosedyrer som fastsetter ansvar og framgangsmåte som skal følges når
arbeidsoppgaver skal løses.

Delegering av ansvar og myndighet
Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt16 reglement for anvisning og attestasjon.
Anvisning er fullmakt til å gi ordre om å foreta utbetaling og/ eller belastning av en utgiftspost
i fylkeskommunens regnskap. Fylkestinget har delegert anvisningsmyndigheten til
Fylkesrådmannen, som kan delegere anvisningsmyndigheten videre. Slik delegering skal
foretas
på
fastsatt
skjema.
Skjemaet
skal
vise
hvilke
budsjettområder
anvisningsmyndigheten omfatter, når den trer i kraft og eventuelle tidsbegrensninger.
Fylkesrådmannen har delegert anvisningsmyndigheten videre til enhetslederne.

14

Forvaltningsrevisjonsrapport på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune "Intern kontroll
og styring". Mai 2009.
15
Definert i plan for styring og kontroll som fellesbetegnelse for dokumenter som setter krav til, og gir
retningslinjer for planlegging, utvikling, organisering og gjennomføring av aktiviteter.
16
Fylkestingets vedtak 86/ 97.
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Attestasjon er en bekreftelse på at både bilaget og underliggende forhold er tilstrekkelig
behandlet, kontrollert og i orden. Alle posteringer i fylkeskommunens regnskap skal være
attestert før de anvises og regnskapsføres. Det gjelder både inntekter og utgifter.
Den som har budsjettansvar for et område har attestasjonsansvar i kraft av sin stilling. Han/
hun kan delegere attestasjonsansvar til andre for samme budsjettområde eller for en
begrenset del av dette. Delegert attestasjonsansvar skal dokumenteres.
Innholdet i attestasjonsoppgaven er definert i reglementets pkt. 2.4 og er nærmere gjengitt
under kap. 4.1.1 og 4.3.1.

Agresso og ESK
STFK har i mange år benytter seg av økonomi-, lønns- og personalsystemet Agresso.
Budsjettmodulen i regnskapssystemet brukes, og enhetene registrerer sine budsjettall og endringer i modulen selv. Enhetene rapporterer sine økonomiske prognoser for
regnskapsåret til fylkesrådmannen gjennom månedsrapporteringsmodul hvert kvartal.
ESK17 er et kvalitetssystem som skal inneholde alle overordnede styrende dokumenter som
gjelder for alle enheter, både de som er vedtatt i STFK og de som er vedtatt på nasjonalt
eller internasjonalt nivå. I tillegg til de overordnede dokumentene har enhetene utarbeidet
"egne" dokumenter på de områdene hvor det ikke er utarbeidet overordnede styrende
dokumenter, eller på områder hvor de overordnede styrende dokumentene gir behov for
nærmere presiseringer.
Den enkelte enhet skal bruke begge disse systemene.

17

Elektronisk støtte til kvalitetsprosessen i STFK.
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Bestilling av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
10.01.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/33 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet legger fram saken uten innstilling.

Vedlegg
Oversikt over ikke gjennomførte selskapskontroller og forvaltningsrevisjoner
Saksutredning
Kontrollutvalget har bedt fylkestinget om å få bestille forvaltningsrevisjoner fra de
utgående planene for forvaltningsrevisjon fra Nord- og Sør-Trøndelag, sak 5/17, og
fått aksept for dette, sak FT-46/17. Ordningen gjelder inntil plan for
forvaltningsrevisjon for Trøndelag fylkeskommune er vedtatt i fylkestinget i april
2018.
Med etableringen av Trøndelag fylke er forutsetningene for risiko- og
vesentlighetsanalysen som lå til grunn for planene for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll endret. Kontrollutvalget må derfor foreta en skjønnsmessig risikoog vesentlighetsvurdering når det skal gjøre seg opp en mening om hvilke
undersøkelser som er aktuelle første halvår 2018.
Sekretariatet har laget en oversikt over ikke gjennomførte forvaltningsrevisjoner og
selskapskontroller fra de utgående planene, som følger vedlagt. Sekretariatet har
også gjort en vurdering av aktualiteten for den enkelte undersøkelsen: De fleste
forvaltningsrevisjonene er uaktuelle fordi de tar utgangspunkt i overordnede
retningslinjer eller planer fra ett av de gamle fylkene. Noen er uaktuelle fordi de tar
utgangspunkt i planer eller rutiner som kan være etablert i det nye fylket, men som
må få virke en periode før en revisjon kan være aktuell. Andre er lite aktuelle fordi
en revisjon med lignende tema er gjennomført i ett av fylkene. Samtlige
selskapskontroller kan være aktuelle.
Oppdragansvarlig forvaltningsrevisor for Trøndelag fylkeskommune, Anna Ølnes, vil
være til stede i møtet, slik at utvalget kan ha en dialog om aktuelle revisjoner med
henne.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget bør bestille to revisjonsrapporter i dette møtet, for eksempel to
forvaltningsrevisjoner, alternativt én forvaltningsrevisjon og én selskapskontroll.
Dersom utvalgsmedlemmene har synspunkt på tema eller vinkling er det en fordel at
revisjonen får dem i møtet. Kontrollutvalget bør be om å få plan for gjennomføring
av undersøkelsene til godkjenning i neste møte.

Ikke gjennomførte
forvaltningsrevisjoner og
selskapskontroller fra
kontrollutvalgets planer i
Nord- og Sør-Trøndelag

Forvaltningsrevisjoner
Tema for forvaltningsrevisjon
Gjennomføring av anskaffelser. Det stilles strenge krav
til hvordan offentlige aktører gjennomfører anskaffelser,
både for å ivareta krav til konkurranse i markedet,
effektiv ressursbruk og forebygge misligheter. Det har
tidligere vært avdekket betydelig forbedringspotensial på
dette området innenfor bygge- og eiendomstjenesten.
Fylkeskommunen står også for mange store anskaffelser
innenfor veiområdet, som utføres av Statens vegvesen.
En forvaltningsrevisjon kan for eksempel vise hvordan
regelverkets krav ivaretas i anskaffelser innenfor bygg- og
eiendom og fylkesveier.
Legemiddelhåndtering. Tannklinikkene håndterer
legemidler som kan ha ruseffekt og skal være underlagt
streng kontroll. Fylkestannlegen har utarbeidet en egen
veileder for hvordan tannklinikkene skal håndtere og føre
kontroll med bruken av disse. En forvaltningsrevisjon kan
undersøke om tannklinikkenes kontroll med legemidlene
er i tråd med lovkrav og veilederen til fylkesrådmannen.

Sekretariatets vurdering
Aktuell.

Elevbedrifter/salg elevarbeid
• Er det klare ansvarsforhold mellom
fylkeskommunen og elevbedriftene?
• Hva er omfanget av salg av elevarbeid i de
videregående skolene?
• Er det etablert betryggende rutiner og kontroll på
området?

Revisor har kommentert salg av
elevarbeid etter sine
virksomhetsbesøk i 2017, så vel som
tidligere år. Det kan likevel være
hensiktsmessig å la den nye
organisasjonen få etablere nye rutiner
før revisjonen går nærmere inn i
problematikken.

Beredskap
• Har fylkeskommunen utarbeidet
beredskapsplaner for alvorlige hendelser?
• Er virksomhetene kjent med disse?
Bortfall av undervisningstimer Elevene skal ha en viss
undervisningsmengde hvert semester. I forbindelse med
fravær blant lærerne, avvikling av eksamen eller
oppmøte på ulike arrangement i skoleåret kan det være
utfordrende å opprettholde undervisningstilbudet. En
forvaltningsrevisjon kan belyse hvordan fylkeskommunen
registrerer bortfall av undervisning av ulike årsaker og
sørger for at elevene får den undervisningen de har krav
på.
Elevmedvirkning De videregående skolene har ansvar for
å legge til rette for reell elevmedvirkning, blant annet
gjennom elevråd og skoleutvalg. Fylkestinget har også
vedtatt egne retningslinjer for dette. Tilbakemeldinger
tyder på at det er ulikt hvor godt dette fungerer ved
skolene. En forvaltningsrevisjon kan belyse hvorvidt alle

Aktuell med utgangspunkt i forskrift
om legemiddelhåndtering, ikke
fylkestannlegen i STFKs veileder.

Kan være aktuell på virksomhetsnivå,
eksempelvis videregående skoler.
Kan være aktuell på et senere
tidspunkt.

Kan være aktuell, også på et senere
tidspunkt.
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skolene tilrettelegger på en god måte og om hvorvidt
elevdemokratiet fungerer tilfredsstillende.
Informasjonssikkerhet
I hvilken grad har Nord-Trøndelag fylkeskommune
etablert et overordnet system for informasjonssikkerhet
ved behandling av personopplysninger?
Elevfravær
• Er fylkestingets målsettinger knyttet til fravær
fulgt opp med tiltak?
• Har skolene rutiner for å håndtere fravær som
fungerer?
• Er det lik praksis mellom skolene når det gjelder
håndtering av fravær?
• Kan skolene lære av hverandre på dette
området?
Mobbing i videregående skole
• Følger skolene opplæringsloven og
fylkeskommunens strategi når det gjelder å
forebygge og håndtere mobbing?
• Er det ulik praksis på de videregående skolene?
Timetall i videregående skole
• Har fylkeskommunen et forsvarlig system for
hvordan minste årstimetall for elevene i
videregående opplæring er planlagt
gjennomført?
Virksomhetsstyring og internkontroll Fylkeskommunens
organisering er preget av utstrakt delegering. For at
rådmannen skal ha tilstrekkelig kontroll med at enhetene
iverksetter politiske vedtak, følger lover og forskrifter og
har en effektiv drift er det viktig at fylkesrådmannen har
etablert en fungerende internkontroll. Flere
forvaltningsrevisjoner de siste årene har vist at
fylkeskommunen i for liten grad har drevet etter
prinsipper om risikostyring og at internkontrollen ikke har
vært god nok. Fylkeskommunen har de siste årene deltatt
i et prosjekt om internkontroll og risikostyring i KS-regi,
to enheter er piloter. Dette arbeidet bør etter hvert gi
uttelling i en styrket risikobasert internkontroll. En
forvaltningsrevisjon bør vurdere om fylkesrådmannen har
en internkontroll som gir betryggende kontroll med
driften.
Etikk i politisk virksomhet Fylkeskommunens politikere
er valgt til å ivareta et ansvar på vegne av sine velgere.
Fylkestinget skal blant annet vedta etiske regelverk som
skal gjelde for hele organisasjonen og sitter med det
overordnede ansvaret for at fylkeskommunens

Ny fylkeskommune, nytt regelverk
våren 2018, bør vente.

Overordnet problemstilling knyttet til
NTFK, foreløpig uaktuelt i nytt fylke

Gjennomført i STFK i 2016 med andre
problemstillinger, men samme tema.

Bør vente til ny organisasjon og nye
rutiner har vært i drift.

Aktuell, men på et senere tidspunkt,

Kan være aktuell etter at Trøndelag
fylkeskommunes etiske retningslinjer
har fungert en periode.
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virksomhet holder en høy etisk standard. Høy
medieoppmerksomhet medfører også liten toleranse for
avvik. Det kan derfor være på sin plass at fylkestinget ber
om kontroll av politikernes egen virksomhet, for
eksempel når det gjelder gaver og reiser, refusjon av
utgifter og praktisering av habilitetsregler. Dette kan
være særlig relevant der politikere opptrer som
representanter for fylkeskommunen utenfor den
ordinære virksomheten, slik som ved
representasjonsoppdrag eller i forbindelse med utøvelse
av eierskap.
Arealplanlegging. Arealplanlegging er et område preget
Kan være aktuell på et senere
av målkonflikter mellom behovet for utbygging av
tidspunkt.
boliger, næring og infrastruktur og hensynet til jordvern,
kulturminnnevern, naturvern, vern av strandsone og
klima- og miljøhensyn. Fylkeskommunen har både en
forvalter- og utviklerrolle i arealspørsmål innenfor fylket,
og skal se hensynene i et regionalt perspektiv. Å
gjennomføre regionale og nasjonale målsetninger krever
et tett samarbeid med kommunene, blant annet gjennom
regional planlegging og lojal oppfølging av denne. Et
forvaltningsrevisjonsprosjekt kan for eksempel se på
hvordan ulike nasjonale og regionale mål balanseres
både i utviklingen av planer og i den konkrete
praktiseringen av disse. Det kan også være aktuelt å se på
om fylkeskommunen evner å balansere rollens om
rådgiver og innsigelsesmyndighet på en hensiktsmessig
måte.
Skoleadministrasjon Fylkeskommunen har en høy grad
av delegering av administrativt ansvar til den enkelte
enhet. De videregående skolene er store virksomheter,
noe som stiller høye krav til kapasitet, kompetanse og
organisering for å ivareta blant annet økonomistyring,
personalhåndtering, saksbehandling og andre
administrative behov. Det kan være aktuelt å undersøke
et utvalg skoler for å finne ut om betingelsene er tilstede
for at skolen klarer å håndtere disse oppgavene på en
god og effektiv måte. Sentrale momenter er kompetanse,
kapasitet og organisering av skoleledelse og
administrasjon i tillegg til veiledning fra
fylkeskommunens støtteenheter.
Handlingsplan for klima og energi. Den nye
handlingsplanen for klima og energi gjelder perioden
2016-2018. Ved slutten av planperioden kan det være
relevant å vurdere om fylkeskommunens arbeid er i tråd
med målsetningene i planen. Her vil det også være
relevant å undersøke om arbeidet med handlingsplanens
mål og delmål er prioritert ved enhetene som skal
iverksette dem, og om fylkeskommunen har etablert

Kan være aktuell etter at Trøndelag
fylkeskommunes administrasjon og
nye rutiner har fått virke en tid.

Uaktuell i nytt fylke.
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målekriterier og funnet fram til datakilder for å måle
effekter av klimatiltakene.
Innkjøp
• Har innkjøpsseksjonen tilstrekkelig kompetanse
for å sikre at innkjøp foretas i henhold til
regelverket?
• Bruker virksomhetene rammeavtalene som er
inngått?
• Er det god nok kommunikasjon mellom
innkjøpsfunksjonen og virksomhetene?
Fylkeskommunens ungdomssatsning
• Hvordan ivaretar fylkeskommunen sitt
oppfølgingsansvar overfor de ulike
ungdomssatsningene?
• Følges reglement, f.eks. i forbindelse med det
ungdomspolitiske arbeidet?

Gjennomført anskaffelsesprosjekt i
STFK i 2015 med delvis overlappende
problemstillinger. Lite aktuell.

Problemstilling knyttet til NTFKs
satsninger. Uaktuell i nytt fylke.

5

Selskapskontroller
Tema for selskapskontroll
Filmselskaper. Sør-Trøndelag fylkeskommune har
etter hvert lagt betydelige ressurser i en satsing på
filmproduksjon i regionen. To sentrale virkemidler for
dette er aksjeselskapene Midtnorsk filmsenter AS og
investeringsselskapet Filminvest 3 AS. Sistnevnte er et
nyopprettet selskap etter fusjon med tilsvarende
filminvesteringsselskap for Hedmark og Oppland. Det
er aktuelt å vurdere hvorvidt selskapene oppnår mål
som forventet av eierne, eller hvorvidt de kan
forventes å gjøre det med de forutsetninger som
ligger til grunn. Det bør vurderes i bestillingsfasen
hvorvidt kontrollen skal omfatte begge selskaper eller
kun begrenses til filmsenteret. Det er naturlig å søke
samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og
Trondheim kommune om prosjektet.
Nord-Trøndelag Teater AS og/eller Midtnorsk
Filmsenter AS
Fylkeskommunen har relativt store eierandeler i
teater- og filmselskapene, henholdsvis 100 % i NordTrøndelag Teater AS og 33,33 % i Midtnorsk
Filmsenter AS. Både kontrollutvalget og fylkesrådet
har signalisert at det kan være av interesse med
selskapskontroll i disse selskapene. Fylkestinget
behandlet regional strategi for film i desember 2015
(sak 71/15), og en oppfølging av denne kan være en
mulig problemstilling i en selskapskontroll.
Tannhelsetjenestens kompetansesenter IKS.
Tannhelsetjenestens kompetansesenter er en viktig
satsing for tannhelsetjenesten i Trøndelagsfylkene og
Møre og Romsdal. Etter en lengre oppbyggingsfase er
senteret nå i ordinær drift, med 2016 som det første
normale driftsåret. Senteret har stor vesentlighet, og
det bør være av interesse for fylkestingene å få en
gjennomgang av hvorvidt det drives etter
forutsetningene og hvorvidt eierstyringen er god.
Dette er et naturlig samarbeidsprosjekt mellom
kontrollutvalgene i samarbeidsfylkene. Det kan være
naturlig å tenke seg en slik kontroll mot slutten av
perioden, når det er bygget opp noe mer
driftserfaring.
Steinkjerhallen AS
Fylkeskommunen eier 40 % av Steinkjerhallen AS, og
det har vært stor politisk interesse rundt selskapet
både i fylkestinget og hos medeieren Steinkjer
kommune. Selskapet har hatt økonomiske
utfordringer.

Sekretariatets vurdering
Begge de tidligere kontrollutvalgene har
hatt filmselskapene på plan for
selskapskontroll. Trøndelag
fylkeskommune har doblet sin eierandel i
begge filmselskapene etter
fylkessammenslåingen og eier
henholdsvis 33,34 og 66,66 prosent av
Filminvest3 AS og Midtnorsk filmsenter
AS.
Aktuell for selskapskontroll.

Etter fylkessammenslåingen eier
Trøndelag fylke 2/3 av selskapet. Aktuell
for selskapskontroll.

Kan være aktuell for selskapskontroll.
Steinkjer kommune er største eie og bør i
så fall bidra med ressurser i
selskapskontrollen.
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Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsaken tas til orientering.
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TT-ordningen i Trøndelag 2018 - Høring
Vedtak FNTFK, 27042017, Sak 2%2f17, Strategi og organisering av samferds...
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
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2. Svar fra sekretariatet (ettersendes)
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Til kontrollutvalget i Trøndelag fylke.
Norges Handikapforbund Trøndelag vi påpeke at administrasjonen har brutt politisk vedtak fra
27.04.17.
Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune behandlet saken «Strategi og organisering av
samferdselsområdet i Trøndelag» i møte 27.04.2017 sak 2/17
I vedtakets pkt 7. står det «Det vises til innspill fra Rådene for likestilling av funksjonshemmede i
Nord- og Sør-Trøndelag. Fellesnemnda ber om at det nedsettes ei arbeidsgruppe for å utarbeide et
forslag til ny TT ordning i Trøndelag.»
Både Pål Sæther Eiden og Elisabeth Paulsen understreket i debatten viktigheten med at
brukerorganisasjonene deltok i dette arbeidet, slik innspillene fra Rådene for funksjonshemmede
ba om. Se vedlagt innstilling. Til tross for dette har administrasjonen satt ned en arbeidsgruppe
utelukkende med personer fra administrasjonen. Organisasjonene ble i stedet invitert til ett
dialogmøte hvor vi kunne komme med innspill på et forslag vi fikk fremlagt i møtet. Da

høringsnotatet på nye retningslinjer ble sendt ut i midten av desember, står det at «Innspill fra
møtedeltakerne er tatt inn i vedlagte forslag til retningslinjer.» Forslaget som sendes ut er nesten
likelydende med det som ble presentert på dialogmøtet den 13. november. Det er ikke beskrevet
hvilke innspill som ble tatt til følge og hvilke som ble avvist. Allikevel tok det 1 mnd fra
dialogmøtet til høringen ble sendt ut.
Høringen ble sendt ut 13. desember med frist til 19. januar. På grunn av juleferie er dette svært
kort frist både for interesseorganisasjonene og kommunene. Hele prosessen fremstår
udemokratisk og uten ønske om medvirkning. Forslaget til nye retningslinjer for TT har f.eks.
ingen beskrivelser av hvilke praktiske/økonomiske konsekvenser forslaget vil ha for brukerne.
Dersom organisasjonene hadde blitt involvert slik som forutsatt, ville disse konsekvensene blitt
beskrevet og synligjort.
Ny TT-ordning skal gjelde fra 01.07.18. Vi vil presentere hvilke konsekvenser dette vil ha, men
når saken legge frem til politisk behandling i mars/april vil det være for sent å foreslå store
omlegginger. Det var nettopp dette vi fryktet og som vi ga innspill om i dialogmøte i november.
Selve forslaget til TT ordning vil medføre betydelige kutt i transporttilbudet for mange
funksjonshemmede, og et klart brudd på vedtaket fra 27.04.17.
Det er lovpålagt for alle kommuner og fylkeskommuner å ha et Råd for likestilling av personer
med nedsatt funksjonsevne. Fylkestinget valgte likevel å utsette valg av nytt Råd til 1. mars 2018.
Dette betyr at den saken som er en av de med størst betydning for funksjonshemmede vil i denne
perioden blir behandlet uten at det lovpålagte Rådet for funksjonshemmede er involvert. Dette er
alvorlig i seg selv, men spesielt alvorlig med tanke på den manglende medvirkningen som har
vært i utarbeidelsen av ny TT-ordning i Trøndelag.
Vi ber derfor Kontrollkomiteen gripe inn i prosessen og påse at politiske vedtak følges.

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Ny felles TT-ordning i Trøndelag
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/04286-2
Tove Helland Pedersen

Saksgang
Møtedato
Rådet for likestilling av funksjonshemmede 29.03.2017
i Nord-Trøndelag

Saksnr

Administrasjonssjefens forslag til vedtak/innstilling:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag og Rådet for likestilling
av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sør-Trøndelag ber NTFK og STFK evt
nye Trøndelag fylkeskommune om at det nedsettes et utvalg som skal utarbeide
forslag til ny TT ordning for Trøndelag.
Utvalget skal bestå av:
1 person fra NTFK administrasjon
1 person fra STFK administrasjon
1 person fra FFO
1 person fra Norges Blindeforbund
1 person fra Norges Handikapforbund
1 politiker fra NTFK
1 politiker fra STFK
1 person fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
1 person fra Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i SørTrøndelag.
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Nord-Trøndelag fylkeskommune

Saksutredning for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i
Nord-Trøndelag
Referanse for saken:
Notat fra Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i SørTrøndelag

Saksframstilling
Bakgrunn
Transporttjenesten for funksjonshemmede er et viktig samferdselstilbud for personer
som har vansker med å bruke det ordinære kollektivtilbudet. Selv om
kollektivmateriellet stadig blir bedre, er det fortsatt store utfordringer knyttet til
holdeplasser og gang/veinettet. Særlig på vinteren vil flere ha behov for dør til dør
transport.
Mens Nord-Trøndelag fylkeskommune har endret modell i 2017 til verdibasert
ordning, har Sør-Trøndelag fylkeskommune en turbasert ordning. Det er i tillegg
forskjeller i egenandel, gruppeinndeling og hvem som omfattes av ordningen.
Rådene i Nord- og Sør-Trøndelag ønsker at den nye fylkeskommunen skal bringe
med seg det beste fra begge fylker og resultere i bedre tjenester til innbyggerne. For
å få en god ordning må man inkludere og høre de det gjelder. For å få en god og
inkluderende prosess ønsker vi en bred sammensatt gruppe på 9 personer som skal
se på regelverk og omfang. I tillegg til fylkeskommunens egne organ er det viktig å
involvere de tre organisasjonene som representerer de ulike brukergruppene, og
som tradisjonelt har engasjert seg i dette spørsmålet fra ordningens start.

Konklusjon
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag og Rådet for likestilling
av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sør-Trøndelag ber NTFK og STFK evt
nye Trøndelag fylkeskommune om at det nedsettes et utvalg som skal utarbeide
forslag til ny TT ordning for Trøndelag.
Utvalget skal bestå av:
1 person fra NTFK administrasjon
1 person fra STFK administrasjon
1 person fra FFO
1 person fra Norges Blindeforbund
1 person fra Norges Handikapforbund
1 politiker fra NTFK
1 politiker fra STFK
1 person fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
1 person fra Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i SørTrøndelag.
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Se mottakerliste

Dato: 12.12.2017

HØRING
Transporttjenesten for funksjonshemmede
Retningslinjer for Trøndelag 2018

I forbindelse med fylkessammenslåing 2018 har administrasjonen i Nord- og Sør-Trøndelag
fylkeskommune utarbeidet forslag til retningslinjer for felles TT-ordning.
Forslaget er basert på retningslinjer for TT-ordningen i Nord-Trøndelag som ble vedtatt
høsten 2016 og iverksatt 01.01.2017. Denne ordningen gjelder tildeling av beløp, noe de
fleste fylker i Norge har innført. I følge statusrapport for TT-ordningen er det pr 2017 kun
Sør-Trøndelag, Vest-Agder og Oslo som praktiserer tildeling av turer/km.
Nye retningslinjer for TT-ordningen i Trøndelag skal gjøres gjeldende fra 01.07.2018
Arbeidsgruppe:
Terje Skrattalsrud, Funksjonsleder NTFK
Rolf Granlund, Rådgiver, STFK
Jann Roar Pettersen, Konsulent NTFK
Joar Aksnes, Konsulent NTFK
Aud Hostad, Rådgiver, STFK

Forslag til retningslinjer er utarbeidet i henhold til diskrimineringsloven, slik at alle
godkjente brukere tildeles likt grunnbeløp. Det foreslås tilleggsbeløp for avstand fra bosted
til kommunesentre 0-10 km, 10-20 km, 20-30 km og over 30 km. Det foreslås videre
tillegg til brukere med behov for spesialbil. Dette for å ivareta de ekstra kostnader dette
medfører slik at det helhetlige tilbudet blir mest mulig likt for alle brukere.
Forslag til retningslinjer for TT-ordningen i Trøndelag ble presentert av brukergruppen i
dialogmøte med brukerorganisasjoner 13.11.2017. Deltakerne representerte bl.a. Rådet for
likestilling av funksjonshemmede i Sør- og Nord-Trøndelag, KS, Blindeforbundet, CP
foreningen, Norges Handikapforbund, SAFO og FFO.
Innspill fra møtedeltagerne er tatt inn i vedlagte forslag til retningslinjer.

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

I prosessen frem til endelig vedtak om nye retningslinjer ønsker Trøndelag fylkeskommune
en bred medvirkning fra berørte parter. Vi ber i den forbindelse om konkrete innspill og
forslag til vedlagte retningslinjer og skjema.
Frist for tilbakemelding settes til 19. januar 2018.
Høringssvar sendes pr e-post til postmottak@trondelagfylke.no
Merkes «TT Høringssvar»

Vennlig hilsen

Joar Aksnes
Konsulent samferdsel

Endringer for Nord-Trøndelag (hovedpunkter):





Fjerning av brukerkvoter for den enkelte kommune.
2-6 års godkjenning endret til 3 år
Mulighet for tildeling til brukere som er kronisk syke deler av året
Ny differensiering i avstand fra bosted til kommunesenter

Endringer for Sør-Trøndelag (hovedpunkter):










Overgang fra tildeling av turer til tildeling av beløp
4 tildelingsdatoer
Korttjeneste via Rogaland Taxi AS
Reisekonto kan ikke overtrekkes
Brukerkort uten foto
Redusert egenandel fra 30% til 20%
Mulighet for flere turer til ordinære brukere
Ingen begrensninger i lengde på turer (tidligere 30km/60km)
Mulighet for tildeling til brukere som er kronisk syke deler av året

Fylkeskommunen vil fortsette videre revidering av retningslinjene på grunnlag av innkomne
innspill og forslag.
Målsetting er å presentere nye retningslinjer for Hovedutvalg for samferdsel i mars 2018
med vedtak i fylkestinget april 2018 og iverksetting av ny TT-ordning 01.07.2018.

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Forslag til retningslinjer for TT-ordningen i Trøndelag
Søknadsskjema
Legeerklæring
Forenklet søknadsskjema - Forarbeid for å «rydde» i registrerte brukere
(gjelder bare kommuner i Sør-Trøndelag)
5. Brukerhefte

Mottakerliste
Agdenes kommune
Bjugn kommune
Flatanger kommune
Fosnes kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Klæbu kommune
Leka kommune
Leksvik kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nærøy kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune
Osen kommune
Overhalla kommune

Rennebu kommune
Rissa kommune
Roan kommune
Røros kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trondheim kommune
Tydal kommune
Verdal kommune
Verran kommune
Vikna kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune
Norges Handikapforbund
Blindeforbundet
SAFO
FFO
KS
Rådet for likestilling av
funksjonshemmede

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

16/00070
Espen Aasen

Behandlet av
Møtedato
1 Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for
28.03.2017
Trøndelag fylke
2 Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune 27.04.2017

Saknr
24/17
2/17

Strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag
Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune har behandlet saken i møte
27.04.2017 sak 2/17
Møtebehandling

Forslag fremmet av Kirsti Leirtrø (A) på vegne av A, SP, Krf og Mdg
1. Fellesnemda ber om at det gjennomføres høringskonferanser i alle regioner og at
strategien sendes ut på høring til relevante aktører i Trøndelag, og fremlegger saken
for Fellesnemda for behandling i oktober med tilbakemelding til
samferdselsstrategien.
2. Fellesnemda vedtar å ta en rolle innenfor godstransport som beskrevet i saken.
3. Fellesnemda ber om at det utformes et utkast til felles veistrategi for Trøndelag, som
legges frem for politisk behandling.
4. Fellesnemda vedtar en organisering der AtB og Statens vegvesens ordinære
tjenester avtales i leveranseavtaler mens større prosjekter vedtas og hjemles i
mandater.
5. Fellesnemda vedtar å gi AtB en rolle som beskrevet i saken og ber om at
Prosjektleder kommer tilbake til fellesnemda med et forslag til en fireårig
leveranseavtale med AtB for perioden 2018-2021 basert på dette.
6. Fellesnemda støtter at tiltakene innenfor mobilitet samles i en «Trøndelagspakke 1»,
og ber Prosjektleder om å komme tilbake til Fellesnemda med en egen sak om dette.
7. Det vises til innspill fra Rådene for likestilling av funksjonshemmede i Nord- og SørTrøndelag. Fellesnemnda ber om at det nedsettes ei arbeidsgruppe for å utarbeide et
forslag til ny TT ordning i Trøndelag.

Forslag fremmet av Rakel Skårslette Trondal (SV)
Likelydende med punktene 1-3 og 6-7 i forslag fra Leirtrø, med følgende alternative punkt 4
og 5:
4. Fellesnemda for Trøndelag vil avvikle AtB som heleid fylkeskommunalt aksjeselskap
og samle samferdselsoppgavene som ATB i dag har i fylkeskommunens egen
administrasjon.
5. Det er et mål for Trøndelag fylkeskommune å få redusert arbeidskrevende
anbudsprosesser, å bidra til utvikling av miljøvennlige transportløsninger, og å sikre
ansatte i transportsektoren trygge arbeidsvilkår. Fellesnemda ber derfor Prosjektleder
sette igang et utredningsarbeid med målsetting om at Trøndelag fylkeskommune skal
eie sine egne busser som brukes i kollektivtrafikken i Trøndelag. Det bør også gjøres
vurderinger på lignende løsninger for båter og ferjer.

Forslag fremmet av Trygve Gjermstad (KrF) på vegne av KrF
Moderne fergedrift er avhengig av full integrasjon mellom drift av ferge og infrastruktur for
ferge.Fellesnemda ber prosjektleder fremme en sak for fellesnemdas møte i juni ang.
plassering av ansvaret for drift og infrastruktur og hvordan dette må organiseres for å sikre
nødvendig integrasjon.

Forslag fremmet av Pål Sæther Eiden (H) på vegne av Høyre, FrP og Venstre
1. Hovedstrategi
I hovedstrategi endres benevnelser «Metro» og «Minimetro» til Bybuss og «Taxi» til
Bestillingstransport.
Strategien for organisering av samferdselsområdet i Trøndelag må tydelig beskrive
hvilke tjenester Trøndelag fylkeskommune skal levere. Innbyggerne må få presentert
hvilke tjenester og kvalitet de kan forvente seg på de områdene fylkeskommunen
leverer tjenester og har ansvar.
2. Økonomiske konsekvenser
Fellesnemda må få presentert et kostnadsscenario for de strategier som velges,
herunder et kostnadsanslag bl.a. for utvikling/anskaffelse av "App"
3. Fylkesveier.
God infrastruktur er det viktigste tiltaket for å utvikle Trøndelag som en bedre og
sterkere bo- og arbeidsregionen. Derfor må satsingen på fylkesveier bli langt
tydeligere prioritert i budsjett og strategiplaner.
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Dagens veistrategi for Trøndelag har prioritet veier med høy ÅDT og flaskehalser for
næringslivet. Denne strategien må videreføres, samtidig som de øvrige veiene også
må vedlikeholdes bedre. For å hindre ytterligere forfall på fylkesvegene må det
utarbeides en helhetlig strategi som omfatter hele det fylkeskommunale veinettet i
Trøndelag.
Fylkestinget har som målsetning om at det lages en årlig plan for vedlikehold av
fylkeskommunale veier. Målsetting om å fjerne forfallet på maksimalt 20 år (minst 200
millioner årlig i økning, jf utredning for strategi) må legges til grunn for veistrategi og
vedlikeholdsprogram. Det må utformes eget program for opprustning av grusveier.
4. TT – kort / transportløsninger for funksjonshemmede
Fylkestinget ønsker at det settes ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe med deltakelse
fra organisasjonene, som ser på en helhetlig løsning for Trøndelag fylkeskommune.
Forslaget legges frem for politisk behandling høsten 2017
5. Organisering
Det må være en målsetting at oppgaver organiseres mest mulig effektivt. Oppgaver
som ligger til fylkeskommunens ansvarsområder prioriteres.
6. Bestillingstransport
Omfang og tilbud på bestillingstransport må kost – nytte vurderes. Ansvar for
bestillingstransport bør legges til AtB slik at kollektivtrafikken samles under en
administrasjon.
7. Trafikksikkerhetsarbeidet
Trøndelag fylkeskommune må bli en enda tydeligere pådriver for trafikksikkerhet, og i
fortsatt tett samarbeid med Statens vegvesen. Fylkeskommunen sitt
trafikksikkerhetsutvalg skal være sentralt i dette arbeidet, i godt samarbeid med andre
samfunnsaktører.

Votering
Innstillingen fikk ingen tilslutning
Forslag fra Kirsti Leirtrø punktene 1-3 og 6-7 ble enstemmig vedtatt
Det ble foretatt alternativ votering mellom punkt 4 og 5 i Leirtrø sitt forslag og alternative
punkt i forslag fra Trondal.
Forslag fra Trondal, punkt 4, fikk 9 stemmer (SV, Rødt, representantene Gunn Elin Flakne,
Pål Sture Nilsen og Anne Berit Sæther fra A, Jan Bojer Vindheim fra MDG) og falt, mens
forslag fra Leirtrø punkt 4 fikk 69 stemmer og ble vedtatt.
Forslag fra Trondal, punkt 5, fikk 8 stemmer (SV, Rødt, representantene Gunn Elin Flakne,
Pål Sture Nilsen og Anne Berit Sæther fra A, Jan Bojer Vindheim fra MDG) og falt, mens
forslag fra Leirtrø punkt 5 fikk 50 stemmer og ble vedtatt.
Forslag fra Pål Sæther Eiden punktene 1-6, fikk 20 stemmer (H, Frp, V) og falt
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Forslag fra Pål Sæther Eiden punkt 7, ble enstemmig vedtatt
Forslag fra Trygve Gjermstad fikk 58 stemmer (A, Sp, MDG, SV, Krf, Rødt, Pp) og ble
vedtatt.
Vedtak
1. Fellesnemda ber om at det gjennomføres høringskonferanser i alle regioner og at
strategien sendes ut på høring til relevante aktører i Trøndelag, og fremlegger saken
for Fellesnemda for behandling i oktober med tilbakemelding til
samferdselsstrategien.
2. Fellesnemda vedtar å ta en rolle innenfor godstransport som beskrevet i saken.
3. Fellesnemda ber om at det utformes et utkast til felles veistrategi for Trøndelag, som
legges frem for politisk behandling.
4. Fellesnemda vedtar en organisering der AtB og Statens vegvesens ordinære
tjenester avtales i leveranseavtaler mens større prosjekter vedtas og hjemles i
mandater.
5. Fellesnemda vedtar å gi AtB en rolle som beskrevet i saken og ber om at
Prosjektleder kommer tilbake til fellesnemda med et forslag til en fireårig
leveranseavtale med AtB for perioden 2018-2021 basert på dette.
6. Fellesnemda støtter at tiltakene innenfor mobilitet samles i en «Trøndelagspakke 1»,
og ber Prosjektleder om å komme tilbake til Fellesnemda med en egen sak om dette.
7. Det vises til innspill fra Rådene for likestilling av funksjonshemmede i Nord- og SørTrøndelag. Fellesnemnda ber om at det nedsettes ei arbeidsgruppe for å utarbeide et
forslag til ny TT ordning i Trøndelag.
8. Trafikksikkerhetsarbeidet
Trøndelag fylkeskommune må bli en enda tydeligere pådriver for trafikksikkerhet, og i
fortsatt tett samarbeid med Statens vegvesen. Fylkeskommunen sitt
trafikksikkerhetsutvalg skal være sentralt i dette arbeidet, i godt samarbeid med andre
samfunnsaktører.
9. Moderne fergedrift er avhengig av full integrasjon mellom drift av ferge og
infrastruktur for ferge.Fellesnemda ber prosjektleder fremme en sak for fellesnemdas
møte i juni ang. plassering av ansvaret for drift og infrastruktur og hvordan dette må
organiseres for å sikre nødvendig integrasjon.
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Mediestrategi for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
10.01.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Sverre B. Midthjell
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
17/150 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i sak 3/17 å be sekretariatet om å legge fram et utkast til
mediestrategi. Kontrollutvalget i NTFK har hatt en informasjons- og
kommunikasjonsstrategi som ligger vedlagt. Kontrollutvalget i STFK har ikke hatt en
egen mediestrategi siste periode.
Det finnes ulike tilnærminger til hvordan et kontrollutvalg velger å forholde seg til
media, og det er ikke opplagt hvilken strategi som er riktig. Det er derfor vanskelig
for sekretariatet å legge fram et forslag til strategi uten en forutgående diskusjon i
kontrollutvalget om prinsippene. Sekretariatet kommer derfor heller med noen
vurderinger og aktuelle prinsippspørsmål utvalget bør diskutere.
Hva bør inngå i en medie- eller kommunikasjonsstrategi?
En fullstendig kommunikasjonsstrategi kan være relativt omfattende, og inneholde
mye analyse og strategiske føringer for kommunikasjonskanaler og budskap.
Kommunikasjonsforeningen har for eksempel laget en 10-trinns prosess for
strategisk kommunikasjonsplanlegging.
Kontrollutvalget er et kollegialt politisk organ. Dette innebærer at det enkelte
medlem av kontrollutvalget har full ytringsfrihet, og at utvalget ikke har rett til å
instruere medlemmene. Kontrollutvalget kan derfor ikke begrense medlemmenes
rett til å uttale seg eller legge føringer på hva man kan si.
For at en mediestrategi skal være et nyttig verktøy i det daglige arbeidet anbefaler
sekretariatet at strategien gjøres mest mulig spesifikk og kortfattet og kun etablerer
de sentrale prinsippene kontrollutvalget ønsker å legge til grunn for
kommunikasjonsarbeidet.
Har kontrollutvalget spesielle mål for kommunikasjonen?
Enkelte kontrollutvalg velger å vedta et sett med mål eller verdier de ønsker å legge
til grunn for kommunikasjonen i perioden. Ulike kontrollutvalg legger ulik vekt på
forskjellige ting. Som politisk organ er det heller ikke nødvendigvis slik at
kontrollutvalget er samstemte om felles mål.
Noen aktuelle veivalg:
·
·
·

En kritisk vaktbikkje eller en konstruktiv medspiller?
Mest fokus på ekstern profilering eller intern medvirkning?
Fokus på faglig objektivitet eller politisk debatt?

·

Er det viktigst å få gjennom innstillinger i fylkestinget eller få aktiv debatt?

I disse spørsmålene, og andre, er det ikke snakk om et enten-eller, men hvordan
man ønsker å legge balansepunktet mellom perspektivene.
Målgrupper – hvem ønsker kontrollutvalget å henvende seg til?
Det er vanligvis tre hovedmålgrupper for kontrollutvalgets kommunikasjon:
·
·
·

Andre politikere (fylkestinget)
Ansatte i fylkeskommunen
Innbyggere og offentligheten forøvrig

De tre målgruppene møtes gjennom kommunikasjon i ulike kanaler. I tillegg til
mediekommunikasjon gjør kontrollutvalget også mye kommunikasjon gjennom for
eksempel saksfremlegg, vedtak, rapporter og tilstedeværelse i møter og på andre
arenaer.
Kommunikasjon gjennom media henvender seg til en viss grad til alle disse tre
målgruppene, men hvordan man prioriterer kommunikasjon til ulike målgrupper kan
påvirke måten man uttaler seg på.
Ønsker kontrollutvalget en offensiv eller tilbakeholden medieprofil?
Forskjellige kontrollutvalg har ulike holdninger til hvor aktive kontrollutvalgene bør
være overfor media. Man kan enten velge en aktiv strategi der kontrollutvalget
oppsøker kontakt med media og prøver å spisse budskap for å nå ut. Alternativt kan
man velge en tilbakeholden, eller reaktiv, strategi der kontrollutvalget ikke aktivt går
ut for å skaffe oppmerksomhet og spisse budskap, kun responderer på eventuelle
henvendelser fra andre. Alternativt kan man ta en posisjon mellom disse
ytterpunktene.
Enkelte legger vekt på at politikerne jobber for innbyggerne, at kontrollutvalget har
et ansvar for å sørge for å være kjent og at eventuelle kritikkverdige forhold kommer
fram i offentligheten. De som legger vekt på dette synspunktet vil gjerne trekke fram
at det vekker tillit til kommunen, det politiske systemet og kontrollfunksjonen når
kommunens egne organer påpeker problemer i full åpenhet og viser at de blir
problematisert. Økt kjennskap til kontrollutvalget øker også sannsynligheten for at
innbyggerne tar kontakt med kontrollutvalget for å komme med tips og innspill til
saker.
Andre legger mer vekt på behovet for at kontrollutvalget skal være nøytralt og
bevare et konstruktivt forhold til administrasjonen. Det kan være en fare for at en
veldig aktiv rolle overfor media kan føre til en politisering av kontrollutvalgets rolle,
og at man stiller seg i en posisjon der kontrollutvalget beskyldes for å ha en politisk
agenda. Enkelte vil også hevde at kontrollutvalgets primære rolle er å bringe saker
til fylkestinget, og at det ligger utenfor kontrollutvalgets rolle å rapportere ting
utenfor fylkeskommunen.
Det kan særlig være viktig å tenke igjennom hvorvidt kontrollutvalget og dets leder
skal uttale seg om aktuelle saker som fremmes av andre, men som enda ikke er satt
på agendaen i kontrollutvalget.
Hvilken strategi som er den riktige er blant annet avhengig av politisk kultur og

organisasjonskultur i den enkelte kommune eller fylkeskommune. I en ny
fylkeskommune kan den rollen kontrollutvalget tar i begynnelsen være med på å
forme forventningene til kontrollutvalgets rolle i betydelig grad.
Hvem uttaler seg på vegne av kontrollutvalget, og når?
Sekretariatet anser kommunikasjon gjennom media først og fremst som en politisk
oppgave. Som offentlig organ underlagt offentlighetsloven bistår sekretariatet alle
som henvender seg med informasjon, og søker å gjøre informasjon tilgjengelig
gjennom nettsider, sekretariatet uttaler seg som regel ikke utover det som står i
saksfremleggene og hvilken behandling av saker som er planlagt.
Selv om kontrollutvalget ikke kan instruere politisk valgte medlemmer om hva de
skal eller ikke skal si i media er det ikke uvanlig å uttrykke en forventning om at
leder presenterer utvalgets saker og vedtak i media. Man kan også tenke seg at
dette ansvaret kan spres på flere. Enkelte kommuner og fylkeskommuner har for
eksempel en ordning med saksordførere som tar spesielt ansvar for enkeltsaker.
Det er også aktuelt å diskutere når kontrollutvalget ønsker oppmerksomhet om
sakene. Bør eventuelle offisielle utspill fra kontrollutvalget komme før utvalgets
behandling, så offentligheten har mulighet til å få med seg og eventuelt påvirke
denne, eller bør man søke å få vedtakene ut etter at kontrollutvalget har behandlet
dem for å få oppmerksomhet i forkant av behandlingen i fylkestinget?
Utover dette har alle medlemmer rett til å uttale seg etter eget ønske. Selv om
utvalget ikke har mulighet til å begrense noens uttalerett er det selvsagt ingen ting
som forhindrer medlemmene fra å etablere en felles forståelse for hvilken
medieprofil utvalget ønsker.
Hvilke andre kommunikasjonskanaler enn media ønsker kontrollutvalget å
legge vekt på?
Kontrollutvalget ønsker å etablere en mediestrategi, men det kan også være aktuelt
å tenke på andre kommunikasjonskanaler og hvordan de kan brukes, ekesmpelvis:
·
·
·
·
·
·
·

Sakspapirer på nett
Saksfremlegg og innlegg i fylkestinget
Få saker på dagsorden i gruppemøter
Presentasjoner for aktuelle fagutvalg fra utvalg eller revisor
Sosiale medier
Konferanser og samlinger
Folkevalgtopplæring

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet mener kontrollutvalget bør diskutere følgende spørsmål, og eventuelt
komme frem til punkter som kan utgjøre en mediestrategi:
·
·
·
·
·

Hvilke mål har kontrollutvalget for kommunikasjonen?
Hvem ønsker kontrollutvalget å henvende seg til?
Skal kontrollutvalget ha en aktiv eller tilbakeholden medieprofil?
Hvem uttaler seg på vegne av kontrollutvalget, og når?
Hvilke kommunikasjonskanaler ønsker kontrollutvalget å legge vekt på?

Forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018
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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018.

Vedlegg
Forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018
Saksutredning
Kontrollutvalget skal ifølge forskrift om kontrollutvalg legge fram forslag til budsjett
for kontroll- og tilsynsvirksomheten i fylkeskommunen. Dette omfatter også budsjett
for revisjon og for kontrollutvalgets sekretariat.
På grunn av fylkessammenslåingen har budsjettprosessen vært mer omfattende enn
vanlig. Kontrollutvalgene i Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner behandlet hhv. i
sak 35/17 og 31/17 likelydende budsjettforslag til kontrollutvalgets drift for 2018,
disse ble oversendt til fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune og vedtatt i
økonomiplan 2018-2020, sak 26/16. Trøndelag fylkeskommune vedtok budsjettet
slik det forelå i økonomiplanen i sak 61/17.
Den totale rammen for kontroll- og tilsynsvirksomheten i 2018 er 12.920.000 kroner,
hvorav 9.433.000 kroner er honorar til Revisjon Midt-Norge SA, 2.451.000 er
honorar til Konsek Trøndelag og 1.036.000 kroner går til kontrollutvalgets egen
aktivitet. Denne saken behandler kun budsjettet til kontrollutvalgets egen aktivitet.
Lønn og godtgjøringer
Kostnader for lønn og godtgjøringer er budsjettert i tråd med beregnede
godtgjøringer etter fylkeskommunens godtgjøringsreglement.
Satser – fast godtgjøring.
Den største posten i budsjettet er fast godtgjøring til leder og nestleder, som har
henholdsvis 40 og 20 prosent stilling. Godtgjøringen er regulert i forhold til
stortingsrepresentantenes, som fra 1.mai 2018 er på 956.460 kroner.
Folkevalgte på heltid godtgjøres med 89 % av en stortingsrepresentants godtgjøring,
kontrollutvalgets leder og nestleder får henholdsvis 40 og 20 prosent av denne
godtgjøringen. Godtgjøringen dekker tapt arbeidsfortjeneste eller vikarutgifter,
forberedelser til og gjennomføring av møter i hovedutvalg, gruppemøter samt
befaringer og reisetid i tilknytning til samme. Videre dekker godtgjøringen alle
oppdrag (faste og enkeltvis) som vervet medfører. Leder og nestleder i hovedutvalg
og kontrollutvalg har ikke krav på møtegodtgjøring. Skyss- og kostgodtgjøring
utbetales etter statens regulativ.
Fylkestingsrepresentanter får utbetalt en fast årlig godtgjøring på 15.000 kroner.
Dette dekkes ikke av kontrollutvalgets budsjett. Godtgjøringen dekker funksjonen
som medlem av fylkestinget.
Utover dette betales møtehonorar og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste for hvert
møte representanten deltar på, i fylkesting, hovedutvalg og andre organer som

utløser krav om dette. Skyss- og kostgodtgjøring utbetales etter statens regulativ.
Satser - møtegodtgjøring
Møtehonorar for medlem av fylkesting, styrer, nemnder, råd og utvalg er 1.000
kroner pr. møte for møter av varighet inntil fem timer og 1.400 kroner pr. møte ved
varighet utover fem timer pr. dag.
Kontrollutvalgets driftskostnader
Driftskostnadene knyttet til kjøp av tjenester, abonnementer, bevertning m.m. økes
som følge av generell prisstigning. Postene som berører kilometergodtgjørelse, leie
av lokaler m.m. økes noe som følge av større reiseavstander for flere av
kontrollutvalgets medlemmer, herunder økte kostnader til diettgodtgjørelse m.m.
Sekretariatet foreslår å øke post 11500 Kurs/etterutdanning til 95 000,00 på tross av
at forbruket har vært betydelig lavere de senere år. Det ble ikke gjennomført noen
studietur i 2016 eller 2017, men dette kan være aktuelt i 2018, og forslaget til
budsjettposten gjenspeiler dette.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet legger frem forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for
2018 og anbefaler utvalget å vedta forslaget. Utvalget står likevel fritt til å disponere
budsjettrammen for de poster som ikke er regulert av fylkeskommunens reglement
og bestemmelser og øvrige vedtak som kontrollutvalget er bundet av.

Forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018.
Art

10655
10801
10810
10940
10941
10950
10990

11041
11180
11240
11327
11400
11430
11500
11600
11601
11710
11900
11990
12030

Betegnelse
Lønnskostnader
Trekkpliktige godtgjørelser (telefon)
Tapt arbeidsfortjeneste
Godtgjøring folkevalgte
Gruppelivforsikring
Ulykkesforsikring
Arbeidsgiverandel KLP 11.50 %
Arbeidsgiveravgift 14.1%
Sum lønnskostnader
Driftskostnader
Abonnement tidsskrifter
Bevertning*
Annet (overnatting, gaver, diverse)*
Internett/mobil
Annonser
Representasjon
Kurs/etterutdanning*
Kostgodtgjørelse
Km-godt egen bil
Reiseutgifter*
Leie av lokaler, husleie
Andre avgifter og konti /Kontigenter
Kontorutstyr/datautstyr
Sum Driftskostnader
SUM

Budsjett 2018

3 500
40 000
511 000
500
1 000
59 000
80 500
695 500
5 000
25 000
35 000
10 000
16 000
5 500
95 000
45 000
12 500
65 000
6 000
12 500
8 000
340 500
1 036 000

Budsjett 2017

3 000
30 000
435 000
106 000
74 000
648 000
4 000
20 000
30 000
8 000
14 000
5 000
90 000
40 000
60 000
5 000
10 000
286 000
934 000

Utkast til reglement for kontrollutvalget
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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Fylkestinget vedtar reglement for kontrollutvalget.

Vedlegg
Utkast til reglement for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
Saksutredning
Kontrollutvalget ba sekretariatet om å lage et utkast til reglement for utvalget, sak
3/17. Sekretariatet har laget et utkast, som er en videreføring av reglementene i
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag men i en forenklet utgave.
Kontrollutvalgets mandat, rolle og oppgaver er allerede beskrevet i kommuneloven
og forskrift om kontrollutvalg. Formålet med et eget reglement for kontrollutvalget
blir å tydeliggjøre rammene for utvalgets virksomhet og innholdet i kontrollutvalgets
oppgaver. Ifølge kommunal- og regionaldepartementet kan reglementet for
eksempel inneholde "… retningslinjer for valg, sammensetning av utvalget,
retningslinjer for saksbehandlingen i utvalget og en angivelse av utvalgets oppgaver.
Videre kan reglementet omfatte krav til møtehyppighet, rutiner knyttet til
budsjettbehandling og retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets virksomhet."
Departementet poengterer at reglementet ikke kan begrense utvalget, eller være i
strid med gjeldende regelverk.
Kontrollutvalgets sekretariat har laget et utkast til nytt reglement som inneholder en
del av de nevnte elementene.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalgets medlemmer går gjennom reglementene
fra de tidligere kontrollutvalgene i Nord- og Sør-Trøndelag og vurderer om noe av
det utelatte bør videreføres.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vedtar utkastet. Dersom det foreslås
endringer må kontrollutvalget selv vurdere om det har behov for å behandle
reglementet også i neste møte. Utkastet til nytt reglement sendes til fylkestinget for
vedtak.

Utkast til reglement for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
§ 1 Formål
Kontrollutvalget er fylkestingets kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til
at publikum har tillit til fylkeskommunen og at fylkeskommunen leverer tjenester i tråd med
gjeldende regelverk og fylkestingets intensjoner og vedtak. Kontrollutvalget skal arbeide for å:
-

sikre god kvalitet på fylkeskommunens tjenester
sikre god produktivitet og effektiv ressursutnyttelse
ivareta innbyggernes rettssikkerhet i deres kontakt med den fylkeskommunale
forvaltningen
sikre at funn i statlige tilsyn følges opp

§ 2 Organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen
Kontrollutvalget består av 5 medlemmer og velges på det konstituerendefylkestinget. Funksjonstiden
følger valgperioden. Lederen bør velges etter forslag fra opposisjonen. Fylkestinget kan når som helst
foreta nyvalg av kontrollutvalget.
Kontrollutvalget får bistand fra et sekretariat som er uavhengig av administrasjonen. Sekretariatet
forbereder saksbehandlingen i utvalget, er møtesekretær og følger opp saker på vegne av utvalget.
Revisjonsarbeidet utføres av et revisjonsselskap som fylkestinget velger etter innstilling fra
kontrollutvalget.
§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven. Hovedoppgavene er å føre tilsyn og kontroll med
den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget, og påse at fylkeskommunen har en
forsvarlig revisjonsordning. Fylkestinget kan be utvalget om å utføre særskilte tilsynsoppgaver på sine
vegne.
Kontrollutvalget skal ikke opptre som klageorgan i enkeltsaker og har ikke myndighet til å overprøve
politiske prioriteringer foretatt av fylkestingets folkevalgte organer. Hvis politiske vedtak er i strid
med lov- eller regelverk kan kontrollutvalget gjøre oppmerksom på dette. Kontrollutvalget har ikke
instruksjonsmyndighet overfor fylkeskommunens administrasjon, men kan kreve enhver opplysning
eller redegjørelse uten hinder av taushetsplikten.
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:
Regnskapsrevisjon
Dette innebærer å påse at fylkeskommunens regnskaper blir betryggende revidert, gi en
uttalelse om fylkeskommunens årsregnskap og sørge for at revisors og fylkestingets
påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp av administrasjonen.
Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres årlig forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av fylkeskommunens økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Kontrollutvalget skal, basert på en overordnet analyse av fylkeskommunens virksomhet,
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen er en prioritering av de
Utkast til reglement for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

mest sentrale områdene for forvaltningsrevisjon den kommende fireårsperioden. Planen
vedtas i fylkestinget. Kontrollutvalget skal bestille forvaltningsrevisjon i dialog med revisor.
Kontrollutvalget rapporterer resultatene av forvaltningsrevisjonen til fylkestinget.
Selskapskontroll
Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesser i
selskaper gjennom selskapskontroll. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring
av selskapskontroll, som er basert på en overordnet analyse av ulike risikoforhold i eierskapet.
Planen vedtas i fylkestinget. Kontrollutvalget skal bestille selskapskontroll i henhold til planen
og i dialog med revisor. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av selskapskontrollen til
fylkestinget.
Granskninger eller undersøkelser
Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller etter vedtak i fylkestinget foreta granskninger
eller undersøkelser av fylkeskommunens virksomhet.
Forsvarlig revisjonsordning
Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Det
innebærer blant annet å holde seg orientert om revisjonens kvalitetsarbeid og om
kvalitetskontrollen av revisjonen.
§ 4 Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser
Fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget som står i forhold til utvalgets behov.
Utvalget fremmer forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten til fylkestinget.
Kontrollutvalget skal i samråd med fylkesting og revisor legge opp til en revisjonsordning som er
tilpasset fylkestingets tilsynsbehov og fylkeskommunens egen organisering og internkontroll.
§ 5 Saksbehandlingen i kontrollutvalget
Kontrollutvalget treffer sine vedtak i møter og det føres protokoll fra møtene. Utvalgets møter holdes
for åpne dører i henhold til vedtatt møteplan. Møteinnkalling med sakliste og sakspapirer, sendes
utvalgets medlemmer, varamedlemmer, fylkesordfører, fylkesrådmann og revisor én uke før møtet.
Fylkesordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget, det samme har revisor.
§ 6 Kontrollutvalgets arbeidsmåte
Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i Trøndelag
fylkeskommune. Utvalget skal legge vekt på samarbeid og dialog og opptre uavhengig og politisk
nøytralt. Kontrollutvalget skal legge særlig vekt på å følge opp fylkeskommunens
beslutningssystemer, rutiner og egen kvalitetssikring. Kontrollutvalget skal bidra til at feil og
uregelmessigheter forebygges, i den grad slike skulle forekomme vil utvalget påpeke dette.
§ 7 Informasjon og rapportering
Kontrollutvalget skal ha en aktiv dialog med fylkestinget og rapportere til dette ved behov. Utvalget
skal minst én gang i året legge fram en rapport om virksomheten i utvalget og resultatene fra
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
§ 8 Ikrafttredelse
Retningslinjene for kontrollutvalget trer i kraft etter vedtak i fylkestinget.
Utkast til reglement for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sakne blir lagt fram uten innstilling.

Vedlegg
Brosjyre om FKT
Saksutredning
Forum for kontroll og tilsyn er en organisasjon som arbeider for kontrollutvalgene og
deres sekretariat. Organisasjonen ble stiftet i 2005 etter at sekretariatsfunksjonen
ble tatt ut av revisjonsselskapene.
FKT skal styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med kontroll og tilsyn,
være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene,
være en arena for erfaringsutveksling samt styrke kontrollutvalgene og
sekretariatenes kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag.
Så langt har aktiviteten i forumet vært begrenset. På årsmøtet i 2017 vedtok
forumet å ansette egen generalsekretær i full stilling. Dette er en realitet fra
1.1.2018.
Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag har vært medlem av FKT, mens utvalget i NordTrøndelag ikke har vært medlem. Pris for medlemskap er kr. 12.000 per år.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Konsek Trøndelag er medlem av FKT og flere av selskapets ansatte er aktive i
forumet. Saken blir derfor lagt fram uten innstilling.

Styret 2017-2018

Leder

Benedikte Muruvik Vonen (2016-18)
Rådgiver i Temark - Agder og Telemark
Kontrollutvalgssekretariat IKS

Nestleder

Hilde Vatnar Selnes (2016-18)
Kontrollutvalgsmedlem, Namsos kommune

Styremedlem

Dag Robertsen (2016-18)
Kontrollutvalgsleder, Moss kommune

Styremedlem

Synnøve Solbakken (2016-18)
Kontrollutvalsleiar, Kvinnherad kommune

Styremedlem

Roald Breistein (2015-17)
Seniorrådgjevar, Sekretariat for kontrollutvalet i
Hordaland fylkeskommune

Styremedlem

Einar Ulla (2016-17)
Kontrollsjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune

www.fkt.no
Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener
det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:
Benedikte Muruvik Vonen | benedikte.vonen@temark.no | Mobil: 908 89 043

www.fkt.no
- en møteplass for kontrollutvalgene og
deres sekretariat.

Forumet sitt formål:
En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider
med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og
fylkeskommuner

Forumet sine primære oppgaver:
 styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med
kontroll og tilsyn
 være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av
kontrollutvalgene og sekretariatene

Forumet jobber gjennom å:
 arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn
 arrangere samlinger for ansatte i sekretariat
 være høringsinstans og komme med innspill til sentrale
myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn
 gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for
kontrollutvalgene, www.fkt.no
 ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.
 veileder og bidrar med informasjonsmateriell til
opplæring av kontrollutvalg
 gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

 være en arena for erfaringsutveksling
 styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse
som bestiller av revisjonsoppdrag

For innmelding eller informasjon om FKTs arbeid – kontakt
sekretariatet:
E-post: fkt@fkt.no
Kontaktperson:
Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen | 414 71 166

 kontrollutvalgenes eget talerør.
 billigere konferanser
 faglig påfyll
 informasjonsutveksling
 egen medlemsinformasjon utvikles
 knytte kontakt med andre kontrollutvalg
Tilgang til veileder om høring i kontrollutvalget
 flere medlemmer gir større påvirkning mot dept.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/2 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
10.01.2018

Saknr
09/18

