Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:

21.08.2018 kl. 09:30

Møtested:

Saksbehandling i møterom Smia, 1. etasje, fylkets hus, Steinkjer.
Virksomhetsbesøk i Steinkjerhallen og på Mære landbruksskole (se
tidsplan under).

Møtedeltakere:
Jan Grønningen
Torfinn Aas
Silje H. Sjøvold
Bjørn Hovstad
Bjørn Ole Haave
Forfall:
Kari Anita Furunes
Andre møtende:
Odd Inge Mjøen, Trøndelag fylkeskommune
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge
Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag
Kopi:
Fylkesordfører, fylkesrådmann, Revisjon Midt-Norge
Tidsplan:
09.30-11:15 Møte i fylkets hus, Steinkjer, med saksbehandling
11:15-11:45 Lunsj
12:00-13:45 Besøk med orientering i Steinkjerhallen, Guldbergaunet
14:00-17:00 Besøk med orientering på Mære landbruksskole
Både saksbehandling og orienteringer er åpne for tilhørere.

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, 10.08.2018

Jan Grønningen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
36/18
37/18
38/18
39/18
40/18
41/18

Sakstittel
Forvaltningsrevisjon Et seriøst arbeidsliv - prosjektplan
Tips om uregelmessigheter ifbm. byggearbeid på Fylkets Hus i Trondheim orientering fra administrasjonen
Besøk i fylkeskommunal virksomhet - Steinkjerhallen AS
Besøk i fylkeskommunal virksomhet - Mære landbruksskole
Referatsaker
Eventuelt

Forvaltningsrevisjon Et seriøst arbeidsliv - prosjektplan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.08.2018

Saknr
36/18

Saksbehandler Per Helge Genberg
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/318 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for "Et seriøst arbeidsliv på fylkeskommunale
bygg og anlegg".
Vedlegg
Prosjektplan a-krim.pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i sak 34/18 å bestille forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens arbeid
for å sikre et seriøst arbeidsliv på fylkeskommunale bygg og anlegg.
I utvalgets Plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020 er dette prosjektet prioritert som nr 1, og
hadde opprinnelig tittelen "Arbeidslivskriminalitet på fylkeskommunale bygg og anlegg".
"Arbeidslivskriminalitet" er også brukt på forsiden av revisjonens prosjektplan, men som
planen viser til, endret fylkestinget i sak 44/18 tittelen til "Et seriøst arbeidsliv på fylkeskommunale bygg og anlegg". Gjennom dette ønsket fylkestinget et bredt fokus på hvilke tiltak
fylkeskommunen iverksetter for å sikre at alt arbeid knyttet til egne bygg og anlegg foregår
innenfor regelverket.
Revisjon Midt-Norge SA legger opp til et revisjonsprosjekt på inntil 400 timer, som skal være
ferdig i april 2019.
Prosjektet vil gjelde anskaffelser etter 01.01.2017, og ser særlig på lønns- og arbeidsvilkår
og hvordan dette kontrolleres.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Revisjonens prosjektplan danner et godt grunnlag for å finne ut om fylkeskommunen har
etablert system for å motvirke arbeidslivskriminalitet, og om oppfølgingen er tilfredsstillende.

Tips om uregelmessigheter i forbindelse med byggearbeid på
fylkets hus i Trondheim - orientering fra administrasjonen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.08.2018

Saknr
37/18

Saksbehandler Per Helge Genberg
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/3 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Fwd: Tips om uregelmessigheter på fylkeshuset
Saksutredning
I epost 11.07.2018 til lederen i kontrollutvalget varslet Byggebransjens uropatrulje om
uregelmessigheter knyttet til et firma som var engasjert i rehabiliteringsprosjektet på Fylkets
Hus i Trondheim. Uropatruljen viste til at firmaet ikke hadde utbetalt lønn til ansatte de siste
to månedene, og heller ikke betalt inn alle offentlige avgifter til rett tid.
Kontrollutvalget har bedt fylkesrådmannen gi en orientering om saken i utvalgets møte 21.08.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Formelt sett burde Byggebransjens uropatrulje varslet til fylkesadministrasjonen, men
kontrollutvalget avviser ikke tips og varsel som kommer direkte til utvalget. Varslere kan i
noen tilfeller være ukjent med varslingsrutinene, eller av andre grunner velge å kontakte
kontrollutvalget. Det viktigste er at mistanker om uregelmessigheter kommer fram, slik at
forholdet kan avklares og ryddes opp i.

Hei!
Dette er en henvendelse fra Byggebransjens uropatrulje, som er et Trondheimsbasert prosjekt som
kjemper for å sikre byggebransjen like konkurransevilkår og seriøsitet.
Fordi byggebransjen gjennom flere år har slitt med useriøs konkurranse har Regjeringen i forbindelse
med regelverket for offentlige anskaffelser varslet styrket lærlingeklausul i offentlige kontrakter.
Mange kommuner og offentlige innkjøpere har tatt dette et skritt videre, og stilt en rekke seriøsitetskrav
opp mot leverandører av håndverkstjenester;
Seriøsitetskrav:
1. HMS-kort
2. Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister
3. Krav om faglærte håndverkere
4. Lærlinger
5. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker
6. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
7. Krav til lønns- og arbeidsvilkår
8. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft
9. Krav om betaling til bank
10. Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser
11. Revisjon
Vi tar nå kontakt med Trøndelag Fylkeskommune for å høre hvordan dette håndteres av dere, ettersom
vi har fått tips om at det i disse dager pågår et rehabiliteringsprosjekt på fylkeshuset i Trondheim som
kan vise seg å slå uheldig ut for fylkeskommunen;
Mye tyder på at arbeidere fra bedriften Atcon AS er inne i prosjektet, mest sannsynlig som UE til Total
Maskin AS. Arbeiderne har ikke fått lønn på 2-3 måneder, og det er nå sendt inn lønnskrav fra
Fellesforbundet på vegne av arbeiderne, med en totalsum på nesten en halv million kroner. Av åpne
regnskapskilder kan vi også se at Atcon AS heller ikke har satt av penger til den obligatoriske
pensjonssparingen; OTP i 2016. Dette gjelder mest sannsynlig for 2017 og 2018 også.
Det er avgjørende for håndverksfagene og den neste generasjonen av håndverkere at alle innkjøpere,
både private og offentlige, tar sitt samfunnsansvar på alvor.
For eksempel vil det å sette krav til lærlinger i prosjektene være et svært viktig grep for å øke antall
lærlinger og motivere til flere læreplasser. Erfaringene tilsier dessuten at godkjente lærebedrifter tar
samfunnsansvar og lærer opp unge og voksne, noe som sikrer videreføring av nødvendig fagkunnskap
gjennom lærlingordningen.

Hva tenker dere i kontrollkomiteen om dette?
Såvidt meg meg bekjent er hverken Atcon AS eller Total Maskin AS godkjente opplæringsbedrifter.

Mvh
Vidar Sagmyr
Byggebransjens uropatrulje
Tlf 92878722

Byggebransjens uropatrulje jobber med kartlegging av forholdene i byggebransjen. Vi setter søkelyset på
de i byggebransjen som driver på en useriøs og ulovlig måte, og har opprettet direkte kontakt med
offentlige etater.
Vi tar imot tips, samler og kvalitetssikrer informasjon som vi sender videre til offentlige etater.
Seriøse bedrifter som har fokus på kvalitet, gode, trygge arbeidsforhold for ansatte, utdanning av
lærlinger opplever at de stadig presses hardere av en useriøs del av byggebransjen.
BUP eies og drives som et to-partssamarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, og har en
samlet byggebransje i Trondheimsområdet i ryggen.
Les mer her: http://uropatruljen.no/
<https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Furopatruljen.no%2F&data=02%
7C01%7Cjangron%40trondelagfylke.no%7C76796a55ed4249e8151708d5e730153b%7Cb6334d0113b945
31a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C636669116079079101&sdata=xdk8c04uRMJp0Cv1wgfWVA63fubq
q3DJB9dn%2Bjh3JTM%3D&reserved=0>

Besøk i fylkeskommunal virksomhet - Steinkjerhallen AS
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.08.2018

Saknr
38/18

Saksbehandler Per Helge Genberg
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/320 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget gjennomfører besøk i Steinkjerhallen AS 21.08.2018.
Saksutredning
Kontrollutvalget besøker Steinkjerhallen AS etter det ordinære utvalgsmøtet 21. august.
Daglig leder er bedt om å gi utvalget en orientering om driften.
Ettersom Steinkjer kommune eier 60 % av aksjene i hallen, har Steinkjer kontrollutvalg fått
melding om besøket, og deres sekretær vil delta.

Besøk i fylkeskommunal virksomhet - Mære landbruksskole
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
21.08.2018

Saknr
39/18

Saksbehandler Per Helge Genberg
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/320 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling.
Kontrollutvalget gjennomfører besøk ved Mære landbruksskole 21.08.2018.
Saksutredning
Kontrollutvalget besøker Mære landbruksskole etter det ordinære utvalgsmøtet 21. august.
Rektor er bedt om å samordne orienteringer og omvising ved skolen.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/372 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsaken tas til orientering.

Vedlegg
Informasjon om oppstart av selskapskontroll.pdf
Saksutredning
Følgende sak blir lagt fram i møtet:
- Informasjon om oppstart av selskapskontroll

Møtedato
21.08.2018

Saknr
40/18

Bidrar til forbedring

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer
Kontaktperson:

Trøndelag Fylkeskommune
Trondheim kommune

Marit Ingunn Holmvik

Besøksadresse:

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

V/fylkesordfører/ordfører

26. juni 2018

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

OPPSTART AV SELSKAPSKONTROLL I MIST AS
Vi vil med dette informere om at Revisjon Midt-Norge SA og Trondheim kommunerevisjon
starter med en selskapskontroll av Museene i Sør Trøndelag (MIST AS). Selskapskontrollen
er bestilt av kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune, jf. vedtak i sak 03/2018 og
kontrollkomiteen i Trondheim kommune, sak 15/18.
Selskapskontrollen er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og forskriften for kontrollutvalg som
pålegger kontrollutvalgene å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i egne selskaper.
I tillegg til en undersøkelse av fylkeskommunens/kommunens utøvelse av eierskapet I MIST
AS, vil kontrollen også omfatte en forvaltningsrevisjon med fokus på effekter av
konsolideringen av museet.
Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid i forbindelse med selskapskontrollen.

Med vennlig hilsen

Marit Ingunn Holmvik
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Direkte  90121861 eller  marit.holmvik@revisjonmidtnorge.no

Kopi: fylkesrådmann/rådmann
Ordførere i kommunene Røros, Indre Fosen, Hitra, Meldal og Orkdal
Kontrollutvalgene i Røros, Indre Fosen, Hitra, Meldal, Orkdal kommuner V/ Konsek

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/372 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
21.08.2018

Saknr
41/18

