
 
 

Behandles i utvalg Møtedato Saknr 
   
 

Saksbehandler  
Arkivkode  
Arkivsaknr  -  
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema ‘vegadministrasjonen’ og ber 
revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med 
levering til sekretariatet innen 01.03.2023. 
 

Vedlegg 
 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget drøftet bestillingen. 
  
Det kan være synergier ved å bestille to forvaltningsrevisjoner innenfor samme 
virksomhetsområde. 
  
Tema som kontrollutvalget mener at saken bør omhandle: 
  

• System for henvendelser til vegadministrasjonen 
• Sammenlignende data - hva gjør de ulike fylkeskommunene ved mottak av 

henvendelser 
• Kommunikasjon i møte med publikum 
• Har administrasjonen et avvikssystem som fungerer (brukere) 

  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema ‘vegadministrasjonen’ og ber 
revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med 
levering til sekretariatet innen 01.03.2023. 
 
Saksopplysninger 
I plan for forvaltningsrevisjon er tema med tittelen ‘vegadministrasjonen’ satt opp som et 
prioritert område. I planen ble dette temaet beskrevet slik: 
  

• Det er både økonomisk og organisatorisk usikkerhet rundt overtakelsen av Sams 
vegadministrasjon fra Statens vegvesen fra januar 2020. For fylkeskommunen vil 
dette innebære et bestiller- og utføreransvar på et svært omfattende område. 
Overtakelsen innebærer risiko på følgende områder: 

o Økonomisk risiko (finansiering av oppgaveporteføljen) 
o Mottak av oppgaver og ansatte. 
o Nødvendige system for å ta over oppgavene. 
o Innføring av nye IKT-verktøy. 
o Ivaretakelse av kvalifisert kompetanse. 

•  Kontrollutvalget kan be revisjonen undersøke prosessen med overtakelse av Sams, 
og hvordan administrasjonen har fulgt opp denne, samt om målsettingene med 
overtakelsen er nådd. 

  



Vurdering og konklusjon 
Regionreformen er en av de større omstruktureringer i offentlig sektor, hvor blant annet 
Sams vegadministrasjon ble overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Dette 
innebar at Trøndelag fylkeskommune fikk ansvaret for å drifte sine egne fylkesveger. 
  
Et eksempel på en hovedproblemstilling for denne forvaltningsrevisjonen er: 
  

• Er vegadministrasjonen hensiktsmessig organisert for å løse oppgavene fremover? 
  
Det er kan være aktuelt å undersøke om administrasjonen har tilstrekkelige økonomiske 
ressurser, relevante systemer og nødvendig kompetanse osv. Kontrollutvalget oppfordres til 
å komme med innspill og foreslå egne problemstilling som revisor tar med seg i arbeidet med 
utarbeidelsen av prosjektplanen. 
  
Kontrollutvalget oppfordres til å bestille en forvaltningsrevisjon med ‘vegadministrasjonen’ 
som tema. 
 
 


