Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
Møtedato/tid:

12.02.2018 kl. 10:30-15:10

Møtested:

Fylkestingssal B

Møtende medlemmer:
Jan Grønningen, møteleder
Torfinn Aas
Kari Anita Furunes
Egil Hestnes, vara for Sjøvold
Stein Arve Torgnesøy
Forfall:
Silje Heggdal Sjøvold
Andre møtende:
Per Olav Skurdal Hopsø, leder, hovedutvalg for transport (til stede i sak 11)
Terje Søvik, leder, hovedutvalg for næring (til stede i sak 11)
Torgeir Strøm, nestleder, hovedutvalg for veg og Sosialistisk venstreparti (til stede i sak 11)
Tore Kristiansen, nestleder, hovedutvalg for utdanning (til stede i sak 11)
Elisabeth Paulsen, gruppeleder, Venstre (til stedse i sak 11)
Lill Harrieth Sandaune, gruppeleder, Fremskrittspartiet (til stede i sak 11)
Pål Sæther Eiden, gruppeleder, Høyre (til stede i sak 11)
Randi Dille, gruppeleder, Senterpartiet (til stede i sak 11)
Pål Svarlien, hovedverneombud (til stede i sak 11)
Roger Ingvaldsen, Delta/YS (til stede i sak 11)
Wenche Nygård, Utdanningsforbundet (til stede i sak 11)
Gaute Dahl, Akademikerne(til stede i sak 11)
Kjersti Bjørnevik, elev- og lærlingombud (til stede i sak 11)
Bente Asp, elev- og lærlingombud (til stede i sak 11)
Arnt Robert Haugan, Revisjon Midt-Norge SA (til stede i sak 11-15)
Lauritz Jessen, Revisjon Midt-Norge SA (til stede i sak 11-15)
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge SA (til stede i sak 11-15)
Tor-Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA (til stede i sak 12)
Rannveig G. Singsaas, Konsek Trøndelag
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær
Arkivsak: 18/105
Merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 11, 13, 12, 14-17.
Stein Arve Torgnesøy fikk permisjon kl. 14:40, etter behandling av sakene 11-13.
Sakliste:
Saksnr.
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18

Sakstittel
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - dialogmøte med politisk nivå,
hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og elev- og lærlingombud
Forvaltningsrevisjon - kvalitet i fagopplæringa
Mediestrategi for kontrollutvalget
Status for selskapskontroll av Vigo IKS
Forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018 - ny behandling
Referatsaker
Eventuelt

Sak 11/18 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - dialogmøte med
politisk nivå, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og elev- og
lærlingombud
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
12.02.2018

Saknr
11/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
De inviterte møtedeltakerne la fram sine vurderinger av risikoområder og områder som er aktuelle
for forvaltningsrevisjon i planperioden 2018-2020.
Kontrollutvalget diskuterte arbeidsfordeling mellom sekretariat og revisjon.
Forslag til vedtak lagt fram i møtet:
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en overordnet analyse til neste møte. Utvalget
forutsetter at revisjonen medvirker i arbeidet.
2. Sekretariatet bes legge fram en sak om arbeidsfordelingen mellom sekretariat og revisjon når
det gjelder overordnet analyse for forvaltningsrevisjon til neste møte. Saken skal inneholde
informasjon om bakgrunnen for rollefordelingen mellom aktørene i Nord- og Sør-Trøndelag samt
uttalelser fra FKT og NKRF om sakskomplekset.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram en overordnet analyse til neste møte. Utvalget
forutsetter at revisjonen medvirker i arbeidet.
2. Sekretariatet bes legge fram en sak om arbeidsfordelingen mellom sekretariat og revisjon når
det gjelder overordnet analyse for forvaltningsrevisjon til neste møte. Saken skal inneholde
informasjon om bakgrunnen for rollefordelingen mellom aktørene i Nord- og Sør-Trøndelag samt
uttalelser fra FKT og NKRF om sakskomplekset.

Sak 12/18 Forvaltningsrevisjon - kvalitet i fagopplæringa
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
12.02.2018

Saknr
12/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med følgende innstilling:

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:
Ansvarlig for forvaltningsrevisjonen, Tor-Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA, orienterte om
funnene og arbeidet med rapporten.
Innstillinga ble vedtatt med følgende presisering i pkt. 1:
1. Fylkestinget er tilfreds med at Sør-Trøndelag fylkeskommune har ivaretatt ansvaret med
å følge opp fagopplæringen i bedrifter, og at kvaliteten på fagopplæringen har vært god.

Vedtak:
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med følgende innstilling:
1. Fylkestinget er tilfreds med at Sør-Trøndelag fylkeskommune har ivaretatt ansvaret med å
følge opp fagopplæringen i bedrifter, og at kvaliteten på fagopplæringen har vært 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.

Sak 13/18 Mediestrategi for kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
12.02.2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslag til mediestrategi.

Behandling:
Mediestrategien ble vedtatt med mindre endringer gjort i møtet.
Vedtak som innstilling.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar forslag til mediestrategi.

Saknr
13/18

Sak 14/18 Status for selskapskontroll av Vigo IKS
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
12.02.2018

Saknr
14/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:
Sekretariatet orienterte om saken.
Vedtak som innstilling.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 15/18 Forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018 ny behandling
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
12.02.2018

Saknr
15/18

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

Behandling:
Vedtak som innstilling.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontrollutvalgets egenaktivitet for 2018.

Sak 16/18 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Vedtak som innstilling.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Møtedato
12.02.2018

Saknr
16/18

Sak 17/18 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
12.02.2018

Saknr
17/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Kontrollkomiteen i Trondheim har bestilt selskapskontroll av MiST. Kontrollutvalget ønsker at
sekretariatet tar kontakt med sekretariatet til kontrollkomiteen i Trondheim kommune for å initiere
samarbeid om selskapskontrollen.
Forslag til vedtak lagt fram i møtet:
Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med sekretariatet til kontrollkomiteen i Trondheim
kommune for å initiere samarbeid om selskapskontroll av MiST.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med sekretariatet til kontrollkomiteen i Trondheim
kommune for å initiere samarbeid om selskapskontroll av MiST.

Protokollen ble lest og godkjent i møtet.

