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Invitasjon til dialogmøte i kontrollutvalget  
 
Kontrollutvalget arbeider med en ny plan for forvaltningsrevisjon og vil i denne sammenhengen 
invitere deg til utvalgets møte tirsdag 16. juni 2020. Formålet med møtet er å få innspill fra 
administrativ og politisk ledelse om risikoområder i fylkeskommunen og selskap som 
fylkeskommunen eier. Med risikoområder mener vi tjenesteområder og selskaper der det er risiko 
for manglende etterlevelse av lover, regler og fylkestingets vedtak, og risiko for lav effektivitet, 
eller dårlig kvalitet.  
 
Kontrollutvalget vil bruke innspillene som en del av grunnlaget for å lage plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen er et av de viktigste redskapene i kontrollarbeidet denne 
valgperioden og skal behandles i kontrollutvalget i høst før den sendes til fylkestinget for endelig 
vedtak. 
 
Vi ber om at du forbereder et innlegg (5-10 minutt, fylkesordfører 30 minutt) med utgangspunkt i 
følgende spørsmål: 

1. På hvilke områder er det risiko for at fylkeskommunen og selskaper der fylkeskommunen 

har eierandeler ikke når sine målsettinger, ikke oppfyller lovkrav, eller utnytter ressursene 

dårlig? 

2. På hvilke tjenesteområder/ eller i hvilke fylkeskommunalt eide selskaper er det behov for 

forvaltningsrevisjon? 

Vedlagt finner du en foreløpig risiko- og vesentlighetsvurdering som er utarbeidet av revisjonen. 
Kontrollutvalget ønsker å supplere vurderingene med den lokalkunnskapen politikere og 
administrasjon sitter med. Derfor kan du gjerne diskutere spørsmålet med din egen partigruppe 
eller med medlemmene i utvalget du leder. Møtet er lagt opp slik at alle de inviterte får holde 
hvert sitt korte innlegg, deretter blir det åpen diskusjon. Denne delen av møtet forventes å ta to 
timer. 
 
Møte er tirsdag 16. juni kl. 9, og gjennomføres som et fjernmøte på Microsoft Teams. Link til å 
delta i møtet blir sendt ut et par dager før. Vi ber om at du gir tilbakemelding om du skal delta 
innen mandag 8. juni. 
 

Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Helene Hvidsten 
rådgiver 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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Vedlegg: 

Rapport - Vurderinger av risiko og vesentlighet av fylkeskommunens 
ansvars- og eierområder  
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