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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber revisor ta med seg utvalgets innspill i det videre arbeidet med 
forvaltningsrevisjonen. 
 
Vedlegg 
Notat - innovative anskaffelser 
Evaluring av ERP 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon med tema offentlige anskaffelser, se sak 
44/22. Ved behandling av prosjektplanen, se sak 71/22, var revisor ikke kjent med 
fylkeskommunens innovative anskaffelser. Revisor sendte en forespørsel til fylkesdirektøren 
om å utarbeide en liste over fylkeskommunens innovative anskaffelser i perioden 2018-2022. 
Listen over innovative anskaffelser for perioden 2018-2022 ligger vedlagt, se ‘Notat - 
innovative anskaffelser’ 
  
Kontrollutvalget har utrykt ønske om at forvaltningsrevisjonen skal se nærmere på blant 
annet ERP prosjektet. Revisor gir utrykk for at det er utfordrende å tilføre ytterligere 
informasjon om ERP prosjektet utover det som er kommet frem rapporten som ble lagt frem i 
fylkestingets sak 27/2022. Se vedlagt rapport ‘Evaluering av ERP’. 
  
Prosjektplanen tok høyde for å kunne se på inntil 4 slike anskaffelser og revisor foreslår at 
forvaltningsrevisjonen skal se nærmere på disse 4 anskaffelsene: 
  

1. Anskaffelse av nytt FDV-verktøy – seksjon Eiendom, 
2. Fremtidens hurtigbåt – utslippsfrie løsninger – seksjon Mobilitet 
3. Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress – seksjon Folkehelse, idrett og 

frivillighet 
4. Smelt (fjerning av forurenset snø som kjøres bort fra vei) seksjon Drift/vedlikehold 

  
Revisor vil gi utvalget en statusoppdatering for prosjektet så langt og samtidig ta med seg de 
innspill som gjelder valg av hvilke innovative anskaffelser forvaltningsrevisjonen skal se 
nærmere på. 
  
Vurdering 
I det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen fremstår det nå som hensiktsmessig å 
avgrense mot ERP prosjektet. Revisors utvalgte anskaffelser sikrer bredden ved at ulike 
avdelinger i fylkeskommunen blir med i undersøkelsen.  
  
Kontrollutvalget kan erstatte en eller flere av de anskaffelsene revisor har satt opp med noen 
av de øvrige anskaffelsene som er listet opp i notatet. 
  
Konklusjon 
Kontrollutvalget bør be revisor ta med seg utvalgets innspill i det videre arbeidet med 
forvaltningsrevisjonen. 
 



 


