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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget viser til pågående selskapsgjennomgang av Vegamot AS i regi Møre og 
Romsdal Revisjon IKS hvor endelig rapport foreligger i medio februar 2020. Kontrollutvalget 
vil vurdere en eventuell bestilling av selskapsgjennomgang av Vegamot AS når denne 
rapporten foreligger. 
 
Vedlegg 
Henvendelse fra fylkesutvalget - Vedtak sak 306/19 Selskapsgjennomgang av Vegamot AS 
Saksfremlegg Fylkesutvalget sak 306/19 
Brev fra samferdselsdepartementet - Oppfølging av bompengeavtalen 
Vedr selskapsgjennomgang i Vegamot as 
Prosjektplan - selskapsgjennomgang Vegamot AS 2019 
Prosjektplan - selskapsgjennomgang av fylkeskommunen sine eigarskap i 
bompengeselskap 
Rapport fra selskapsgjennomgang av Vegamot AS 2017 
 
Behandling: 
Vedtak som innstilling. 

Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget viser til pågående selskapsgjennomgang av Vegamot AS i regi Møre og 
Romsdal Revisjon IKS hvor endelig rapport foreligger i medio februar 2020. Kontrollutvalget 
vil vurdere en eventuell bestilling av selskapsgjennomgang av Vegamot AS når denne 
rapporten foreligger. 
 
Saksutredning 
Fylkesutvalget fattet i sak 306/19 følgende vedtak: 

Fylkesutvalget ber om at saken sendes over til kontrollutvalget og ber kontrollutvalget 
vurdere behovet for ny selskapskontroll på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten 
utført av Møre og Romsdal fylkeskommune i 2018. 

Viser for øvrig til henvendelsen fra fylkesutvalget, samt saksfremlegget i fylkesutvalgets sak 
306/19 i fylkesutvalget, begge vedlagt denne sak. 

Bakgrunnen for fylkesutvalgets vedtak er brev fra Samferdselsdepartementet vedrørende 
oppfølging av bompengeavtalen. Det vises til vedlagt brev for ytterligere informasjon. 

Før fylkesutvalgets vedtak oversendte kontrollsjef for kontrollsekretariatet i Møre og Romsdal 
fylkeskommune en beskjed om at kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune, 
allerede har bestilt en selskapsgjennomgang av Vegamot AS. Det vises til vedlagt e-post fra 
kontrollsjefen 14.11.2019. Kontrollutvalget i Møre og Romsdal behandlet prosjektplanen i sak 
68/19 den 27.11.2019. Viser til både vedlagt prosjektplan og saksfremlegget i forbindelse 
med behandling av prosjektplanen. 

Sekretariatet får opplyst at levering av rapporten er innen medio februar. 



Rapporten fra tidligere selskapsgjennomgang fra 2017/2018 ligger vedlagt. 

Kontrollutvalgssekretariatets vurderinger 
Sekretariatets vurdering er at kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune ikke behøver å 
bestille en særskilt gjennomgang av Vegamot AS i tillegg til den som nå gjennomføres av 
Møre og Romsdal Revisjon. 

Revisor har utarbeidet en hensiktsmessig prosjektplan med problemstillinger som dekkende 
for et slikt prosjekt. 

Rapporten vil bli offentliggjort og er dermed tilgjengelig for både Trøndelag som eier og 
kontrollutvalget. Om det gjenstår uavklarte spørsmål eller det viser seg nødvendig med 
ytterligere undersøkelser, kan kontrollutvalget ta stilling til dette når endelig rapporten 
foreligger. 
 
 


