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Kopi:
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Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Torbjørn Berglann på telefon 400 67 058, eller e-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 07.03.2018

Jan Grønningen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
Rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
18/18
19/18
20/18
21/18
22/18

Sakstittel
Forvaltningsrevisjon av anskaffelser - plan for gjennomføring av undersøkelse
Selskapskontroll av Steinkjerhallen AS - plan for gjennomføring av
undersøkelse
Selskapskontroll av MiST AS - plan for gjennomføring av undersøkelse
Referatsaker
Eventuelt

Forvaltningsrevisjon av anskaffelser - plan for gjennomføring av
undersøkelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
18/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/175 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til planen for forvaltningsrevisjon av anskaffelser.
Vedlegg
Prosjektplan ekstern.pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte i sak 3/18 forvaltningsrevisjon av anskaffelser. Revisjon Midt-Norge
foreslår i planen (vedlagt) at undersøkelsen skal belyse i hvilken grad kravene til
etterprøvbarhet og konkurranse følges, og i hvilken grad fylkeskommunen har kontrollrutiner
som bidrar til at regelverket følges. Revisjonen skal blant annet undersøke hvordan
oppdragsgiver kontrollerer at kravene til antall underleverandører, lærlinger og tarifflønn på
bygge- og anleggsprosjekt etterleves.
Revisjon Midt-Norge vil ta utgangspunkt i det nye regelverket for offentlige anskaffelser, som
trådte i kraft 1.1.2017.
Undersøkelsen er rettet inn mot anskaffelser i seksjon eiendom og seksjon vei. Statens
vegvesen utfører anskaffelser på vegne av fylkeskommunen på fylkesveiene, slik at denne
delen av undersøkelsen vil rette seg mot sams vegadministrasjon.
Rapporten fra undersøkelsen leveres innen 15.11.18 med en ressursramme på 350 timer.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet mener at Revisjon MIDt-Norge har laget en plan som omfatter mange av
momentene som var vektlagt i planene for forvaltningsrevisjon fra de nå sammenslåtte
fylkene. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget gir sin tilslutning til planen.

REVISJON MIDT-NORGE SA

2018

PROSJEKTPLAN
Kommune:
Trøndelag

Prosjekt:
Anskaffelser

Oppdragsansvarlig:
Arve Gausen

Prosjektnr.:
10037

Styringsgruppe, dato:
19.2.18

Offentlige anskaffelser - følges regelverket
BAKGRUNN
1.1 BESTILLING
Kontrollutvalgets vedtak:
Konsek Trøndelag IKS bestilte i brev datert 28.1.2018 en forvaltningsrevisjon om anskaffelser i Trøndelag
fylkeskommune. I medhold av plan for forvaltningsrevisjon fra Nord- og Sør-Trøndelag1 fylkeskommuner
har kontrollutvalget bestilt en forvaltningsrevisjon i sak 3/18 i møte den 10.1.2018. Følgende vedtak ble
fattet:
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av anskaffelser …

I plan for forvaltningsrevisjon i Sør-Trøndelag er følgende beskrevet om 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.

I plan for forvaltningsrevisjon i Nord-Trøndelag for 2016-2017 står det følgende:
Revisors vurdering er derfor at det kan være aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt om innkjøp i planperioden. Aktuelle spørsmål kan være:
•

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?

Kontrollutvalget ber om at prosjektplan blir lagt frem for kontrollutvalget på neste møte, som blir
13.3.2018.

1 FT-sak 46/17.
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1.2 ANSKAFFELSER
Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge – og anleggsarbeid for store summer årlig. Krav til
planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser er regulert i lov om offentlige anskaffelser med
tilhørende forskrifter. Ny lov og nye forskrifter om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017. Et av de
viktigste formålene med de nye anskaffelsesreglene er effektiv ressursbruk2. Blant flere forenklingstiltak
er endring av de nasjonale terskelverdiene er blitt hevet, slik at ressursbruken ved mindre anskaffelser
kan reduseres.

Anskaffelsesregelverket er basert på visse grunnleggende prinsipper. Prinsippene skal bidra til å realisere anskaffelsesregelverkets formål, jf. anskaffelsesloven § 1. De skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. At anskaffelser skal foretas på en samfunnstjenlig
måte vil kunne ivareta hensyn til bl.a. konkurranse, arbeidslivskriminalitet, miljø, klima og sosiale forhold3.

I norsk rett er de grunnleggende prinsippene for anskaffelser nedfelt i anskaffelsesloven § 4. Bestemmelsen fastsetter at "oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet".

Hvilke regler som gjelder for anskaffelsen, herunder hvilke kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier som
kan benyttes, er avhengig av hva som er anslått verdi for kontrakten.
-

Del I gjelder for alle anskaffelser mellom 100 000 og 1,1 millioner kroner eksklusiv mva.

-

Del II gjelder for:
o

Anskaffelser som gjøres av andre enn statlige myndigheter når verdien er mellom 1,1 og
1,75 millioner kroner eksklusiv mva.

o

Bygge – og anleggsanskaffelser opp til 44 millioner kroner eksklusiv mva. for alle som
omfattes av regelverket

o

Anskaffelser av særlige tjenester fra og med 1,1 millioner kroner eksklusiv mva.

2 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, 7.12.2017, Nærings- og fiskeridepartementet
3 Innst. 358 L (2015-2016) s. 16.
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Del III gjelder for:
o

Anskaffelser over 1,1 millioner kroner eksklusiv mva. som gjøres av statlige myndigheter

o

Anskaffelser over 1,75 millioner kroner eksklusiv mva. som gjøres av øvrige virksomheter

o

Bygge - og anleggsanskaffelser over 44 millioner kroner eksklusiv mva.

Del IV gjelder for anskaffelser av helse – og sosialtjenester over 6,3 millioner kroner eksklusiv
mva.

Fra 1.1.2017 ble anskaffelser under 100 000 kroner unntatt fra anskaffelsesregelverket.

1.3 ORGANISERING AV BYGG OG EIENDOM OG FYLKESVEI I TRØNDELAG
I det administrative organisasjonskartet for Trøndelag fylkeskommune, er fylkesrådmannen øverst administrative leder for fem avdelinger med egne fylkesdirektører. I tillegg har assisterende fylkesrådmann en
seksjon hvor blant annet bygg og eiendom er lagt til. Fylkesdirektør for Samferdsel leder avdeling for
samferdsel hvor fylkesvei er lagt. Statens vegvesen utfører anskaffelser på fylkesveivegne på vegne av
fylkeskommunen. Fylkeskommunens organisasjonskart er lagt ved prosjektplanen.

UNDERSØKELSESOPPLEGGET
2.1 AVGRENSNING
Anskaffelser er en vesentlig del av kommunenes utgifter og regelverket krever kompetanse til innkjøperne for å sikre at dette følges. Det er nødvendig å avgrense prosjektet. Hensikten med delproblemstillingene er å spisse prosjektet, samtidig som det foretas en positiv avgrensing i innkjøpsområdet. Vi vil i
denne undersøkelsen ha fokus på anskaffelser utført etter nytt regelverk fra 1.1.2017 hos bygg og eiendom og fylkesveg. Prosjektet vil omfatte et utvalg av anskaffelser. Det vil videre tas et utvalg fra både
tidligere Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Utvalget vil søke å dekke anskaffelsesregelverkets
ulike terskelverdier. Undersøkelsen vurderer ikke oppfølging av lojaliteten til fylkeskommunens rammeavtaler, da Trøndelag fylkeskommune ble etablert fra 1.1.2018, noe som medfører at dette er for tidlig ut
fra vår vurdering.

2.2 PROBLEMSTILLING
Ut fra det ovenstående formuleres undersøkelsens hovedproblemstilling og delproblemstillinger slik:
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Hovedproblemstilling: Følger fylkeskommunen regelverket for offentlige anskaffelser innenfor bygg og
eiendom og fylkesvei?
Vi vil besvare hovedproblemstillingen med to delproblemstillinger, disse er:

Delproblemstilling 1: I hvilken grad følges regler om krav til konkurranse og etterprøvbarhet av konkurranse?
Det kan her være aktuelt å se om utvalgte krav knyttet til forskriftens del 1, 2 og 3 følges for den enkelte anskaffelse
o

Beregning av terskelverdi er dokumentert

o

Oversikt over leverandører hvor oppdragsgiver har etterspurt tilbud

o

Dokumentasjon av vesentlige forhold i en anskaffelse

o

Kontrakt

o

Valgt leverandør leverer skatteattest for mva. og skatt. For bygge- og anleggskontrakter
gjelder kravet også for underleverandører.

o

Kunngjøringsplikt nasjonalt og EØS

o

Anskaffelsesprotokoll

o

Egenerklæring fra valgt leverandør

o

Krav til lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos leverandører/underleverandører i kontrakten og nødvendig kontroll av om kravene overholdes

o

Plikt til å stille krav om bruk av lærlinger

o

Krav til antall underleverandører

o

Skal stilles krav til universell utforming i offentlige kontrakter og skal tas hensyn til dette
ved anskaffelser av ytelser som skal brukes av personer

Delproblemstilling 2: I hvilken grad har fylkeskommunen kontrollrutiner som sikrer at regelverket følges i
anskaffelser?
Det kan her være aktuelt å se på følgende:
o

Rutiner for gjennomføring av anskaffelser (Terskelverdier og habilitet) som er gjort kjent
for rette vedkommende

O Rutiner/retningslinjer for hvordan miljø – og klimahensyn skal ivaretas
O Rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter
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o

Har medarbeiderne oppdatert kompetanse

o

Er det etablert rutiner for opplæring av nye medarbeidere

o

System som sikrer etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen

O Oppfølging av at bygge- og anleggsprosjekt utføres i samsvar med inngåtte krav (lønns
og arbeidsvilkår, lærlinger og antall underleverandører)
2.3 REVISJONSKRITERIER
I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres revisjonskriterier for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet
av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike autoritative kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer), administrative retningslinjer, statlige føringer,
andre myndigheters praksis, teori eller reelle hensyn.
Revisjonskriteriene for undersøkelsen skal hentes fra følgende regelverk:
-

Kommuneloven, lov og forskrift om offentlige anskaffelser - FOA

-

Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter - FLO

-

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter - FAO

-

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser utgitt av Nærings – og fiskeridepartementet

Kriterier nærmere spesifisert for delproblemstillingene:
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Kriterier
For alle anskaffelser over 100.000 eks. mva.:
o

Terskelverdi er dokumentert - § 5-4, FOA

o

Protokoll og vesentlig forhold - § 7-1 (3) FOA

o

Kontrakt § 7-1 (2) FOA

o

Valgt leverandør leverer skatteattest for mva. og skatt. For bygge- og anleggskontrakter gjelder kravet også for underleverandører. § 7-2 (1-3) FOA

o

Kunngjøringsplikt nasjonalt og EØS § 8-17

o

Anskaffelsesprotokoll § 10-5

o

Egenerklæring fra valgt leverandør § 17-1 (1 og 2)

o

Krav til lønns- og arbeidsvilkår for ansatte hos leverandører/underleverandører og til lærlinger § 5 – FAO og § 5 – FLO

o

Krav til nødvendig kontroll av om kravene til lønns – og arbeidsvilkår overholdes § 7 - FLO

o

Hovedleverandør med maksimalt to leverandørledd under seg § 8-13 og
19-3 FOA

Delproblemstilling 2

Kriterier
o

Kommuneloven § 23.2 viser at virksomheten skal være gjenstand for betryggende
kontroll

o

Lov om offentlige anskaffelser § 1 viser at anskaffelser skal bidra til at det offentlige
opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser
skjer på en samfunnstjenlig måte. Veileder for offentlige anskaffelser viser til at Oppdragsgiveren bør ha gode internrutiner som ivaretar krav til dette.

o

Kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene over den nasjonale terskelverdien skal skje skriftlig ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler for Del
2 og 3. Fristen er 1. januar 2018 for statlige myndigheter4.

o

§ 9 i FLO og § 7 FAO stiller krav til at oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig
kontroll for å sikre at krav til lærlinger og tarifflønn overholdes. Det samme kravet
gjelder for oppfølging av antall underleverandører knyttet til FOA og § 19-3.

4 https://www.anskaffelser.no/oppdragsgivere/elektronisk-konkurranse-gjennomforing-og-sikkerhet/anskaffelse-av-kgv
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2.4 METODE
Dokumentgjennomgang av etterspurt anskaffelsesdokumentasjon og interne rutiner og systemer for anskaffelser samt intervju er aktuelt å gjennomføre i undersøkelsen. For den kontrollerte perioden er det
aktuelt å se på utvalg anskaffelser fra bygg og eiendom og fylkesveg utført av SVV.

Vi vil også innhente rutiner for oppfølging av anskaffelser for å se om man har etablert betryggende kontrolltiltak for å sikre at regelverket om anskaffelser etterleves. I tillegg vil vi se på hvordan oppdragsgiver
kontrollerer bygge- og anleggsprosjekt jf. kravet til antall underleverandører, lærlinger og tarifflønn.

ORGANISERING, TIMERESSURS OG GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN
Arve Gausen er oppdragsansvarlig, Merete M. Montero er medarbeider, Unni Romstad og Marit I. Holmvik er styringsgruppe for forvaltningsrevisjonen. Oppstart planlegges til mai 2018 og endelig rapport
overleveres kontrollutvalget innen 15.11.2018. Forvaltningsrevisjon gjennomføres innen 350 timer.
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Organisasjonskart Trøndelag fylkeskommune

Selskapskontroll av Steinkjerhallen AS - plan for gjennomføring av
undersøkelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
19/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/166 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget gir sin tilslutning til plan for gjennomføring av selskapskontroll av
Steinkjerhallen AS.
Vedlegg
Prosjektplan Stenkjerhallen AS.pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte selskapskontroll av Steinkjerhallen i sitt møte 10.1.2018. Bestillingen
er gjort med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon i Nord-Trøndelag. Kontrollutvalget
har fått aksept fra fylkestinget for å bestille selskapskontroll og forvaltningsrevisjon fra
planene i de nå sammenslåtte fylkene inntil det foreligger egne planer i Trøndelag
fylkeskommune.
Revisjon Midt-Norge har laget en plan for hvordan undersøkelsen av Steinkjerhallen skal
gjennomføres. Revisjonen skal undersøke hvordan eierskapet utøves og om selskapet
drives i tråd med formålet. Det går også fram av planen at revisjonen åpner for at
undersøkelsen kan utvides til å omfatte andre aktuelle tema. En utvidelse kan ha følger for
framdrift, leveringsdato og ressursbruk, kontrollutvalget må derfor få anledning til å ta stilling
spørsmålet hvis det blir aktuelt. Det går for øvrig fram av planen at arbeidet skal gjøres
innenfor en ramme på 340 timer og leveres sekretariatet i slutten av november. Revisjon
Midt-Norge vil være til stede i møtet for å legge fram planen og motta innspill fra
kontrollutvalget.
Steinkjer kommune eier 60% av Steinkjerhallen, selskapet er satt som nummer tre i
kommunens plan for selskapskontroll. Kontrollutvalget i Steinkjer har fått en henvendelse fra
Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg om å delta en felles selskapskontroll, denne blir
behandlet i utvalgets møte 8. mars. Dersom Steinkjer kommune slutter seg til undersøkelsen
vil det i utgangspunktet være rimelig å fordele bruken av revisjonsressurser i henhold til
eierandelene. Det kan likevel argumenteres for at Trøndelag fylkeskommune bør påta seg en
større andel av ressursbruken; dels fordi fylkeskommunen har en egeninteresse i å få en
rapport om Steinkjerhallen, dels fordi fylkeskommunen har større revisjonsressurser enn
Steinkjer kommune og dels fordi Steinkjer kommune ikke har gitt høy proritet til denne
selskapskontrollen. Sekretariatet foreslår at kontrollutvalgene i Trøndelag fylkeskommune og
Steinkjer kommune bruker henholdsvis 250 og 90 timer av sine revisjonsressurser, dersom
Steinkjer kommune slutter seg til undersøkelsen.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalgets medlemmer gir innspill til revisjonen dersom de
har ønsker om å undersøke forhold som ikke er beskrevet i den vedlagte planen.
Undersøkelsen kan gjennomføres uavhengig av om Steinkjer kommunes kontrollutvalg
deltar, sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget gir sin tilslutning til planen for
selskapskontrollen.

PROSJEKTPLAN
Utarbeidet i henhold til RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon

Prosjektnavn

Steinkjerhallen AS – selskapskontroll med forvaltningsrevisjon

Kommune

Trøndelag fylkeskommune

Bestilling

Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget (KU) i Trøndelag fylkeskommune i
sak 03/18. Dette basert på utgående plan for selskapskontroll 2016 – 2017 for
tidligere for Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Selskapet Steinkjerhallen AS ble stiftet i 1980, med Steinkjer kommune og
Nord-Trøndelag fylkeskommune som eiere, med henholdsvis 60 % og 40 %
av aksjene. Det er sendt en henvendelse til KU-Steinkjer om å delta i
selskapskontrollen.
Planen behandles i KU i mars 2018.

Utførende revisorer

Oppdragsansvarlig Espen Langseth
Prosjektmedarbeider Unni Romstad

Vurdering av habilitet

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.

jf kommuneloven § 79 og
forskrift om revisjon

Bakgrunn for
prosjektet

Selskapets formål er å bygge og drive idrettsanlegg på Guldbergaunet til bruk
for Steinkjer kommune og Trøndelag fylkeskommune, og som regional
trenings- og konkurransearena for idrett. Anleggene skal også brukes til
andre formål som de kan være tjenlige til. Selskapet skal også drive med
utleie av eiendom og beslektet virksomhet. Selskapet er uten eget økonomisk
formål
Driften er basert på tilskuddsmidler fra eierne, og leieinntekter fra bl.a.
fylkeskommunens videregående skoler for kroppøvingsformål, og lag og
organisasjoner.
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Steinkjerhallen AS er i en krevende økonomisk situasjon. Regnskapet viser at
selskapet har hatt flere år med underskudd, men at resultatene er under
bedring. Mens underskuddet var på 4,7 millioner kroner i 2014, var dette
redusert til 200 000 kroner i 2016. Det kan være mulig at selskapet får et
overskudd i 2017.
Fylkeskommunen har, sammen med Steinkjer kommune stilt økonomiske
garantier for utbygging og drift av selskapet. Det arbeides nå på flere plan for
å bedre økonomien. Bedre betingelser på lån er en side av dette, og det
arbeides nå med de langsiktige utfordringene for å sikre en bærekraftig
økonomi slik at økonomien kan sikres også på lengre sikt.

Problemstillinger

Kartlegge eierstyringen av Steinkjerhallen AS og undersøke hvorvidt denne
er i tråd med eiernes vedtak og etablerte normer for god eierstyring.
Undersøke de økonomiske forutsetningene for langsiktig drift i selskapet,
herunder om selskapets organisering og drift er i tråd med formålet for
opprettelsen av selskapet.
Forslag til problemstillinger:
1) Utøves eierskapet i Steinkjerhallen i tråd med eiernes vedtak og
etablerte normer for god eierstyring?
2) Er selskapets økonomi, organisering og oppgaver i samsvar med
formålet?
- Økonomiforvaltningen/økonomistyring i selskapet
- Organisering av selskapets arbeid med drift og utvikling.

Avgrensninger/
kommentarer

Underveis i prosjektet kan det dukke opp aktuelle tema som kan være
naturlig å inkludere i undersøkelsen.

Kilder til
revisjonskriterier

Lov om Aksjeselskaper (Aksjeloven) gir føringer for hvordan eierskap skal
utøves, og i forhold til hvilke roller de ulike selskapsorgan skal spille i driften
av selskapet. For praktiseringen av disse reglene har KS (Kommunenes
Sentralforbund) utgitt «Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av
kommunalt/ fylkeskommunalt eide selskaper og foretak». Videre vil bl.a.
selskapets vedtekter, eventuelle ramme- og leveranseplaner samt
kommunale/fylkeskommunale vedtak være kriterier.

Revisjonskriterier er de krav,
normer og /eller standarder
som problemstillingene skal
vurderes opp mot.

I forvaltningsrevisjon skal det etableres revisjonskriterier med utgangspunkt i
problemstillingen. Her tas det utgangspunkt i aksjeloven, KS’ anbefalinger
for eierstyring, generelle prinsipper for selskapsledelse, økonomistyring og
internkontroll, økonomisk teori og selskapets vedtekter:
- Regnskapet bør være i henhold til regnskaps- og bokføringslovgivningen
og uten vesentlige avvik fra ekstern revisor
- Selskapet må ha økonomi til å kunne ivareta de oppgavene som er
nødvendige for å nå formålet, herunder en forsvarlig drift.
- Selskapet bør identifisere og håndtere risikoer som står i veien for å nå
målene
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-

Gjennomføring av
prosjektet/metode for
datainnsamling

De oppgavene selskapet utfører skal være i tråd med det formålet eierne
har satt for selskapet.

Prosjektet vil gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon.
Selskapskontrollen vil gjennomføres ved hjelp av intervju og gjennomgang
av dokumentasjon fra eier og selskapet og analyse av økonomiske data fra
selskapet.
Intervjuene vil bli gjennomført som semistrukturerte intervju, der revisor har
utarbeidet hovedtema for intervjuet på forhånd, uten at dette detaljstyres fra
intervjuers side ved gjennomføringen av intervjuet
.
Dokumentgjennomgangen vil minst omfatte:
- Protokoller fra møter i representantskap og styre
- Ev. protokoller fra arbeid i valgkomite
- Saksfremlegg for alle saker ang selskapet til behandling hos eier
- Gjennomgang av regnskap, internkontroll, mm.
Data innhentet gjennom intervju vil bli verifisert, og hele rapporten med
datagrunnlag og vurderinger vil bli sendt på høring til både eier og selskapet.

Tidsplan

Kritiske faktorer

Oppstart: Mars 2018
Forventet behandling i KU: 11.desember 2018
Planlagt ressursbruk for prosjektet: 340 timer.
(Hvis KU-Steinkjer deltar i prosjektet, er antatt ressursbruk for KUTrøndelag på 180 timer).
Tidspunktet for når revisjonen får tilgang til nødvendige dokumenter er en
kritisk suksessfaktor for prosjektet. Dette gjelder også tidspunkt for når de vi
ønsker å intervjue har tid til å møte oss, og informantene gis alltid en first for
tilbakemelding på gjennomført intervju. Dersom frister oversittes kan dette
påvirke prosjektets framdrift.
Prosjektframdriften bestemmes også av andre prosjekter i revisjonens
portefølje.

Trondheim 1. mars 2018
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Selskapskontroll av MiST AS - plan for gjennomføring av
undersøkelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
20/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216, TI - &58
Arkivsaknr
18/154 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for gjennomføring av selskapskontrollen av MiST AS.
2. Selskapskontrollen gjennomføres om mulig i fellesskap med kontrollkomiteen i Trondheim
kommune.
Vedlegg
Prosjektplan MIST AS.pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte i sak 3/18 selskapskontroll av MiST AS. I vedtaket ba kontrollutvalget
Revisjon Midt-Norge om å legge fram en plan for hvordan undersøkelsen skal gjennomføres,
planen følger denne saken.
Av planen går det fram at Revisjon Midt-Norge planlegger å undersøke fylkeskommunens
eierstyring og om selskapet oppfyller vedtatte mål. Revisjonen vil blant annet undersøke
forhold som museets synspunkter på konsolideringen, finansering, organisering og
administrasjon, forholdet mellom driftsstyre og eierstyre, faglig samarbeid og utvikling samt
samlingsforvaltning. Revisjon Midt-Norge tar høyde for at man underveis i arbeidet kan
komme over andre områder som bør innlemmes i undersøkelsen. Kontrollutvalget må i så
fall få en henvendelse om eventuell utvidelse av undersøkelsen.
Arbeidet med undersøkelsen er planlagt påbegynt høsten 2018 og avsluttet våren 2019.
Revisjonen har ikke fastsatt noen endelig leveringsdato eller ressursramme, men har
budsjettert med et timeforbruk på 300 timer inneværende år.
Kontrollutvalget har bedt sekretariatet om å invitere kontrollkomiteen i Trondheim kommune
til å delta i selskapskontrollen. Sekretariatet får opplyst at kontrollkomiteen i Trondheim
kommune har møte 19.3. og at henvendelsen trolig vil bli behandlet da. Dersom
kontrollkomiteen takker ja til invitasjonen bør komiteen få anledning til å komme med innspill
til prosjektplanen. Trondheim kommune vedtok for øvrig plan for selskapskontroll i bystyret 1.
februar, i planen er ikke MiST AS prioritert for selskapskontroll.
Trondheim kommune eier 16,66 prosent av selskapet MiST, Trøndelag fylkeskommune eier
33,29 prosent, øvrige eiere består stort sett av museer i det sørlige Trøndelag, i tillegg har
kommunene Orkdal og Meldal til sammen 4,16 prosent av aksjene. Størrelsen og verdien av
eierandelen tilsier at det er lite hensiktsmessig å involvere disse eierne.
Dersom Trondheim kommune vil delta i en felles selskapskontroll må Revisjon Midt-Norge og
Trondheim kommunerevisjon gis i oppdrag å planlegge og koordinere arbeidet. Det vil også
være naturlig at man utarbeider en ny plan for undersøkelsen, sekretariatet anbefaler at
denne inneholder planlagt ressursforbruk i 2018 og 2019 og en endelig leveringsdato.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til planen for selskapskontrollen. Den

videre framdriften og saksgangen avhenger av kontrollkomiteen i Trondheims svar på
invitasjonen om å delta i selskapskontrollen. Arbeidet med undersøkelsen begynnner ikke før
høsten 2018, så en deltakelse fra Trondheim kommunes kontrollutvalg vil ikke i seg selv
medføre forsinkelser i arbeidet.

PROSJEKTPLAN
Utarbeidet i henhold til RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon

Prosjektnavn

Museene i Sør-Trøndelag (MIST AS) – selskapskontroll med
forvaltningsrevisjon

Kommune

Trøndelag fylkeskommune

Bestilling

Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune i sak
03/18. Utgangspunktet for bestillingen er et ønske om tilsvarende
gjennomgang av Museene i Sør- Trøndelag, som det som ble gjennomført i
Nord-Trøndelag i 2017.
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune fikk gjennom fylkestingsvedtak
46/17 aksept for å bestille selskapskontroll og forvaltningsrevisjon fra de
utgående planene i nord og sør, ordningen gjelder til fylkestinget har vedtatt
egne planer. I den utgående planen for selskapskontroll for Nord-Trøndelag
2016-2017, som er vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag, er Museet Midt
IKS og/eller Stiklestad nasjonale kultursenter AS nevnt som aktuelle for
selskapskontroll. Det går fram at selskapene er satt opp i planen etter på
innspill fra fylkesrådet og kontrollutvalget. Utover dette har kontrollutvalget i
sak 1/18 og 11/18 fått innspill fra så vel administrativt som politisk nivå om
at MiST er aktuelt for selskapskontroll.
Ettersom det ikke er fattet noe særskilt fylkestingsvedtak der selskapskontroll
av MiST er nevnt, har revisor kontaktet sekretariatet og fått avklart at med
fullmakten som ble gitt av fylkestinget i sak 46/17, mener både sekretariatet
og kontrollutvalgets leder at bestillingen har tilstrekkelig forankring i
fylkestinget.
Planen behandles i kontrollutvalget mars 2018.

Utførende revisorer
og
styringsgruppe

Prosjektleder Marit Ingunn Holmvik
Prosjektmedarbeider Sunniva Tusvik Sæter
Medlemmer i styringsgruppen Anna Ølnes og Tor Arne Stubbe
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Vurdering av habilitet
jf kommuneloven § 79 og
forskrift om revisjon

Bakgrunn for
prosjektet

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.

Kommuneloven § 77, 5. ledd sier at kontrollutvalget skal påse at det føres
kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesser i selskaper.
Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter – eierskapskontroll
og forvaltningsrevisjon.
Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll. Den
omfatter kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesser,
herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar
med fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av en selskapskontroll, og her
kan problemstillinger knyttet til selskapets drift undersøkes.
Etter plan for selskapskontroll 2016-2017 for Nord-Trøndelag
fylkeskommune ble det gjennomført selskapskontroll og forvaltningsrevisjon
av Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) og Museet Midt IKS.
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune vil videreføre dette arbeidet til
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST).
Trøndelag fylkeskommune eier 33,3 % av MIST AS. Øvrige eiere er
vertskommunene Trondheim, Røros, Rissa, Hitra, Meldal og Orkdal
kommune og museumsstiftelsene som inngår i MIST.
Museene i Sør- Trøndelag (MIST AS) ble etablert i 2008 som følge av
museumsreformen.
Den nasjonale museumsreformen ble iverksatt etter Stortingets vedtak i
desember 2000. Antallet selvstendige museer i Norge var tidligere svært
stort, og i Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) «Kjelder til kunnskap og
oppleving» ble det lagt frem forslag om en alternativ struktur. Hovedgrepet
var en bedre strukturering av et selvbærende, fragmentert museumslandskap
ved å slå sammen museer til større, konsoliderte enheter. I stortingsmelding
nr. 48 (2002-2003) var en av intensjonene å skape «eit mindre tal
konsoliderte museumsnettverk, dvs. einingar med ei så sterk fagleg og
økonomisk plattform at dei på meiningsfull måte kan inngå i eit samla
nasjonalt nettverk» (St.meld.nr 48 (2002-2003):178).
Et hovedmål med museumsreformen var at en mer profesjonell ledelse av
konsoliderte museer ville føre til en bedre utnyttelse av de samlede
ressursene, noe som igjen skulle bidra til bedre faglig måloppnåelse.

Problemstillinger

Kartlegge Trøndelag fylkeskommunes eierstyring av MIST AS og undersøke
hvorvidt denne er i tråd med fylkestingets vedtak og etablerte normer for god
eierstyring.
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Undersøke hvordan organiseringen av det konsoliderte museet MIST AS
fungerer, og peke på eventuelle utfordringer knyttet til denne.
Forslag til problemstillinger:
1) Utøver Trøndelag fylkeskommune eierskapet i MIST AS i tråd med
fylkestingets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?
2) I hvilken grad bidrar organiseringen og arbeidet etter
museumsreformen til å oppfylle målene for det konsoliderte museet
MIST AS?
Målet med museumsreformen var å skape sterkere museumsfaglige
institusjoner. Organiseringen av det konsoliderte museet etter
museumsreformen skulle bidra til at alle samarbeidende museer ble bedre
rustet til å løse oppgavene innenfor en konsolidert enhet enn utenfor.
Aktuelle tema for å belyse dette kan være å se på følgende:
• Bakgrunnen for konsolideringen og museets synspunkter på
konsolideringen i dag
• Finansering
• Intern organisering og administrasjon
• Forholdet mellom driftsstyre og eierstyre
• Faglig samarbeid og utvikling
• Samlingsforvaltning

Avgrensninger/
kommentarer

Kulepunktene under problemstilling 2 er en opplisting av mulige tema som
kan undersøkes knyttet til organiseringen av MIST AS. Underveis i
prosjektet kan det dukke opp aktuelle tema som kan være naturlig å inkludere
i undersøkelsen.

Kilder til
revisjonskriterier

I eierskapskontrollen vil revisor vurdere fylkeskommunens praksis på
bakgrunn av fylkestingsvedtak, herunder eierskapsstrategi og anbefalinger
om god eierstyring fra KS.
I forvaltningsrevisjon skal det etableres revisjonskriterier med utgangspunkt i
problemstillingen. Revisjonskriterier er de krav, normer og /eller standarder
som fylkeskommunen praksis skal vurderes opp mot. Revisjonskriteriene
skal være begrunnet i, og utledet fra autorative kilder innenfor det reviderte
området.
I dette prosjektet vil revisjonskriterier hentes fra blant annet:
- St. meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving.
- St. meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014.
- St. meld. nr. 49(2008-2009) Framtidas museum
- Selskapets vedtekter
- Museumsstrategi for Sør-Trøndelag fylke 2015-2018
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Gjennomføring av
prosjektet/metode for
datainnsamling

Prosjektet vil gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon og veileder for selskapskontroll.
Museene i Sør-Trøndelag (MIST AS) eies av fylkeskommunen og
vertskommunene med 67 % av aksjene. De 8 stiftelsene (Stiftelsen
Kystmuseet på Hitra, Orkla Industrimuseum, Trondheim Kunstmuseum,
Museet kystens Arv, Stiftelsen Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger,
Trøndelag Folkemuseum Stiftelse, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og
Rørosmuseet) som har 33% av aksjekapitalene, eier bygninger og samlinger.
Revisor vil måtte innhente tillatelse for å få fullt innsyn i selskapet.
Vi vil innhente data gjennom dokumentanalyse, intervju og eventuelt en
spørreundersøkelse. Data innhentet gjennom intervju vil bli verifisert, og hele
rapporten med datagrunnlag og vurderinger vil bli sendt på høring til både
eier og selskapet.

Tidsplan

Oppstart: Høst 2018
Forventet behandling i KU: Våren 2019
Planlagt ressursbruk i 2018: 300 timer, ikke stipulert timetall for 2019.

Kritiske faktorer

Tidspunktet for når revisjonen får tilgang til nødvendige dokumenter er en
kritisk suksessfaktor for prosjektet. Dette gjelder også tidspunkt for når de vi
ønsker å intervju har tid til å møte oss. Alle intervjuer skal verifiseres, og
informantene gis alltid en frist for tilbakemelding. Dersom frister oversittes
kan dette påvirke prosjektets framdrift.
Prosjektframdriften bestemmes også av andre prosjekter i revisjonens
portefølje.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
13.03.2018

Saknr
21/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/195 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Leveranseavtale Trøndelag fylkeskommune
Nye personvernregler - punktliste
Vedtak, forvaltningsrevisjon - kvalitet i fagopplæringa
Vedtak, utkast til reglement for kontrollutvalget
Saksutredning
Følgende referatsaker blir lagt fram:
1. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune
2. Nye personvernregler
3. Melding om politisk vedtak: Rapport fra forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringa
4. Melding om politisk vedtak: Reglement for kontrollutvalget

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?
Hva blir nytt?
1
Alle norske virksomheter får
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn
i den nye lovgivningen og finne ut
hvilke nye plikter som gjelder dem.
Ledelsen må sørge for å få på plass
rutiner for å overholde de nye
pliktene. Alle ansatte må følge de
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2
Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal
være lett tilgjengelig og skrevet på en
forståelig måte. Det nye lovverket
stiller strengere krav til informasjonens
form og innhold enn dagens lovgivning.
All informasjon som gis til barn, skal
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3
Alle skal vurdere risiko og
personvernkonsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko
for personvernet, må virksomheten
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen
viser at risikoen er stor og dere selv
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet
involveres i forhåndsdrøftelser.

4
Alle skal bygge personvern inn
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en
mest mulig personvernvennlig måte.
Dette kalles innebygd personvern. Den
mest personvernvennlige innstillingen
skal være standard i alle systemer.

5
Mange virksomheter må opprette
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er
virksomhetens personvernekspert,
og et bindeledd mellom ledelsen,
de registrerte og Datatilsynet.
Ombudet kan være en ansatt eller en
profesjonell tredjepart.

6
Reglene gjelder også virksomheter
utenfor Europa
Virksomheter som holder til utenfor

Europa må også følge forordningen,
dersom de tilbyr varer eller tjenester
til borgere i et EU- eller EØS-land.
Dette gjelder også om de ikke direkte
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden
til europeiske borgere på nett. De som
er etablert i flere land i Europa, skal
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har
sitt europeiske hovedkvarter.

7
Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten.
Ofte er det snakk om leverandører av
IT-tjenester. De nye reglene pålegger
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger.
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser
som er i strid med loven. Oppdragsgiver
skal også godkjenne databehandlerens
underleverandører. Databehandlere
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig
sammen med oppdragsgiver.

8
Alle bør samarbeide i egne nettverk
og følge bransjenormer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og
bransjenormer. Om dere følger
bransjenormer, vil dere ha de viktigste
rutinene på plass. Datatilsynet skal
godkjenne bransjenormene.

9
Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen
stiller krav til når det skal varsles, hva
varselet skal inneholde og hvem som
skal varsles. Kort sagt skal man si fra
raskere og oftere enn man gjør i dag.

10
Alle må kunne oppfylle borgernes
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans
eller hennes personopplysninger
slettes blir styrket. Dette kalles «retten
til å bli glemt». Norske og europeiske
borgere vil blant annet kunne kreve å
ta med seg personopplysningene sine
fra en leverandør til en annen i et vanlig
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette
seg profilering. Alle henvendelser fra
borgere skal besvares innen en måned.

Hva bør dere
gjøre nå?
1
Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler
Alle virksomheter som samler
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over
hvilke personopplysninger det
er snakk om, hvor de kommer
fra og hva som er det rettslige
grunnlaget for behandlingen.
Sørg for å ha en slik oversikt.
Det er et krav som gjelder også
etter dagens lov.

2
Sørg for å oppfylle dagens
lovkrav
Overgangen til de nye reglene
blir lettere om dere etterlever
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i
dag. Har dere gode rutiner for
internkontroll som fungerer
etter hensikten og er kjent i
organisasjonen, er det lettere å få
oversikt over hva dere må endre.

3
Sett dere inn i det
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten
på Datatilsynets nettsider. Der
fyller vi også på med artikler om
de nye reglene etter hvert
som vi utarbeider dem.

4
Lag rutiner for å følge de
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter
nytt regelverk der det trengs.
Dokumenter de nye rutinene,
og legg en plan for nødvendige
endringer. Er systemene deres
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange
opp og besvare henvendelser
fra borgerne innen én måned?
Endringer i systemer og rutiner
tar tid. Begynn allerede nå!
datatilsynet.no/forordning

Saksprotokoll
Forvaltningsrevisjon - kvalitet i
fagopplæringa
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201836421
Hanne Kongsvik

Saksgang
1 Fylkesting

Møtedato
28.02.2018

Saknr
2/18

Fylkesting har behandlet saken i møte 28.02.2018 sak 2/18

Fylkestingets vedtak
1. Fylkestinget er tilfreds med at fylkeskommunen har ivaretatt ansvaret med å
følge opp fagopplæringen i bedrifter, og at kvaliteten på fagopplæringen er god.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen stille nødvendige krav i forbindelse med
godkjenning av lærebedrifter, spesielt med tanke på intern plan for opplæring,
intern kontroll og halvårsvurdering.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om skoleeier har behov for ytterlige
kontrolltiltak med selvstendige lærebedrifter.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om lærebedrifter, lærlingbedrifter,
opplæringskontor og opplæringsringer skal godkjennes på nytt i tråd med nye
retningslinjer.
5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen merke seg rapportens øvrige vurderinger og
konklusjoner.
6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen orientere om oppfølging av
forvaltningsrevisjonen i egen sak til fylkestinget i løpet av våren 2019

Behandling
Forslag fremmet av Elisabeth Paulsen (V):
Tillegg til innstillingen
Det fremmes en oversikt over lærlinger som bor på hybel eller internat - antall og
i hvilken grad de har noen form for oppfølging
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TRØNDE
Enhet
Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Forslag fra Elisabeth Paulsen fikk 21 stemmer (H, Frp, V, Pp) og falt
Ko nt ro l l ut v al g et s i nn st i l l in g :

1. Fylkestinget er tilfreds med at fylkeskommunen har ivaretatt ansvaret med å
følge opp fagopplæringen i bedrifter, og at kvaliteten på fagopplæringen er
god.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen stille nødvendige krav i forbindelse med
godkjenning av lærebedrifter, spesielt med tanke på intern plan for
opplæring, intern kontroll og halvårsvurdering.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om skoleeier har behov for
ytterlige kontrolltiltak med selvstendige lærebedrifter.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om lærebedrifter, lærlingbedrifter,
opplæringskontor og opplæringsringer skal godkjennes på nytt i tråd med
nye retningslinjer.
5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen merke seg rapportens øvrige vurderinger
og konklusjoner.
6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen orientere om oppfølging av
forvaltningsrevisjonen i egen sak til fylkestinget i løpet av våren 2019
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Saksprotokoll
Utkast til reglement for kontrollutvalget
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201836421
Hanne Kongsvik

Saksgang
1 Fylkesting

Møtedato
28.02.2018

Fylkesting har behandlet saken i møte 28.02.2018 sak 26/18

Fylkestingets vedtak
Fylkestinget vedtar reglement for kontrollutvalget.

Behandling

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalgets innstilling:
Fylkestinget vedtar reglement for kontrollutvalget.
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Saknr
26/18

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/195 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken blir lagt fram uten innstilling.

Møtedato
13.03.2018

Saknr
22/18

