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1 Innledning
1.1

Om overordnet analyse

I henhold til forskrift om kontrollutvalg1 § 10 skal det utarbeides plan for forvaltningsrevisjon
minst en gang i valgperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger med sikte på å identifisere behovet for
forvaltningsrevisjon innenfor de ulike rammeområdene. Kontrollutvalget vedtar hvilke
forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres med utgangspunkt i denne planen.
Formålet med den overordnede analysen er å få frem informasjon om fylkeskommunens
virksomhet og vurdere hvor det kan være aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon. Analysen har
grunnlag i en risiko – og sårbarhetsanalysen av fylkeskommunens virksomhetsområder.
Gjennom analysen er målet å peke på områder hvor det kan oppstå avvik i systemer og
tjenesteproduksjon i forhold til lover, forskrifter, fylkestingets vedtak og politiske
forutsetninger.

1.2 Avgrensning
Det er et lovmessig krav om at det skal utarbeides en overordnet analyse, men forskriften gir
ingen føringer på hvordan analysen skal gjennomføres eller hva den skal inneholde, ut over at
den skal baseres på en risiko – og vesentlighetsvurdering som tar sikte på å identifisere behovet
for forvaltningsrevisjon på ulike områder.
I departementets rundskriv2 fremgår det at hensikten med analysen er å skaffe relevant informasjon om fylkeskommunens virksomhet slik at kontrollutvalget kan legge en plan for
forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget må foreta en prioritering av aktuelle prosjekter, hvor
prioriteringen tar utgangspunkt i de avvik eller svakheter som analysen avdekker.
Departementet utdyper videre hva som menes med uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger”: I uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en
vurdering av på hvilke områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for
vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten».

Fylkeskommunal virksomhet som er organisert i selvstendige rettssubjekt (interkommunale
selskap (IKS), aksjeselskap eller § 27-selskap som er egne rettssubjekt) omfattes ikke av
analysen. For slike organisasjonsformer kan kontrollutvalget føre tilsyn ved hjelp av
selskapskontroll.3

1.3 Metode
Analysen er gjort på et overordnet nivå og har ikke som formål å beskrive alle utforinger ved de
ulike tjenesteområder i detalj - analysens omfang er begrenset ut fra formålet med analysen, og
FOR-2004-06-15-905
Rundskriv H- 15/04, Ikrafttreden av lov om endringer i kommuneloven om kommunal revisjon m.m, forskrifter om
kontrollutvalg og revisjon, samt enkelte endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning ,s.6. Hentet fra
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/rus/2004/0007/ddd/pdfv/214477-vedlegg_1.pdf
1
2

3

Jf. Kontrollutvalgsforskriften kapittel 6 og egen plan for selskapskontroll.
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det er viktig å huske at nye utfordringer vil kunne dukke opp underveis i planperioden. For å
utføre analysen har revisor samlet inn informasjon om de aktuelle områder, identifisert
sannsynlighet for mulige avvik eller svakheter, og deretter vurdert konsekvensen av at avvik
oppstår. Metodisk er analysen gjennomført ved dokumentgjennomgang. Administrasjonen har
fått anledning til å komme med innspill til analysen.

1.4 Forvaltningsrevisjon
På vegne av fylkestinget skal kontrollutvalget påse at det blir gjennomført:
Systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon) (jf
Kommuneloven § 78 nr 2, og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 7).
Forvaltningsrevisjon er en del av fylkestingets tilsyn med fylkeskommunens forvaltning.
Forvaltningsrevisjonens rolle er å undersøke om fylkeskommunens virksomhet skjer i tråd med
gjeldende lover og regler og fylkeskommunens egne planer og vedtak. Fokus rettes også mot
effektivitet og kvalitet i forvaltningens tjenesteproduksjon.
Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget 4:
 synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse
 bringe fram styringsinformasjon til kommunens beslutningstakere
 bidra til læring og forbedring i organisasjonen
 bidra til kommunens egenkontroll

4

Kilde, Overordna analyse – forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 – Telemark fylkeskommune
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2 Om Vest-Agder fylkeskommune5
«Fylkeskommunens viktigste oppgave er regional utvikling gjennom egen tjenesteproduksjon
og gjennom partnerskap og samarbeid med andre offentlige og private aktører»6.
Fylkeskommunen har ansvaret for de videregående skolene, fylkesveier, kollektivtrafikk og
tannhelsetjenesten i tillegg til betydelige oppgaver innenfor næringsutvikling, kultur, samferdsel
og samfunnsplanlegging. Vest-Agder fylkeskommune er i senere år gitt et forsterket ansvar for
regional utvikling.
Vest-Agder fylkeskommune har 1 580 ansatte (1 401 årsverk). Av de ansatte er i overkant av
80 % (1 270 personer) ansatt innenfor tjenesteområdet videregående opplæring.
Om lag 59 % av de ansatte er kvinner og 41 % er menn. Blant ledere er fordelingen 51 % menn
og 49 % kvinner.
Det samlede sykefraværet var i 2015 på 5,2 % - en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra 2014.

2.1 Nøkkeltall7
Fylkeskommunens regnskap for 2015 viser et positivt netto driftsresultat på 210,9 mill. kr.
Netto driftsresultatet i 2015 er ca 80 mill. kr høyere enn i 2014 da netto driftsresultatet var på
129,8 mill. kr.
Det regnskapsmessig mindreforbruket var på 129,1 mill. kr. Positivt premieavvik på pensjon
utgjorde 26,3 mill. kr. Premieavviket vil komme til utbetaling i 2016. Det positive regnskapsresultatet skyldes blant annet at fylkeskommunens skatteinntekter og rammetilskuddet fra
staten ble høyere enn budsjettert. I tillegg hadde fylkeskommunen en positiv utvikling både i
konsesjonskraftinntektene og rentekompensasjonsordningen. Til sammen utgjorde fylkeskommunens merinntekter 27,2 mill. kr. Netto mindreforbruk ved driftsenhetene (i utdanningssektoren) var på 24 mill. kr.
Driftsresultatet utgjør 7,6 % av brutto driftsinntekter. Snittet for fylkeskommunene var
i 2015 på 4,5 %. Det høye netto driftsresultatet skyldes, i tillegg til merinntekter og positivt
premieavvik på pensjoner, at Vest-Agder fylkeskommune har en relativt høy driftsfinansiering
av investeringer.
I fylkeskommunens frie inntekter inngår skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd. De frie
inntektene for 2015 utgjorde i alt 2 160,7 mill. kr. Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd
utgjør 77,7 % av brutto driftsinntekter i 2015.
Det ble investert for 351,9 mill. kr i 2015. Dette er tilnærmet samme nivå som i 2014.
Hovedvekten av investeringer var innenfor samferdsel. I tillegg kom byggeprosjekter innenfor
utdanning og mindre ombygginger og utstyrsinvesteringer innen tannhelse. Etter 2010 (ifm.
forvaltningsreformen) er investeringene innen utdanning og andre områder markant redusert,
mens veiinvesteringene øker betydelig.

Kilde: Vest-Agder fylkeskommunes årsberetning 2015
Kilde: Årsberetning 2015
7 Kilde: Vest-Agder fylkeskommunes årsberetning 2015
5
6
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Fylkeskommunens gjeldsgrad (netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter), var på
47,7 % i 2015. Gjeldsgraden har gått ned hvert år fra 2011, da den utgjorde i underkant av 60 %
av brutto driftsinntekter. Vest-Agder fylkeskommunes gjeldsgrad er ca 10 prosentpoeng under
gjennomsnittet for de andre fylkeskommunene. Vest-Agder fylkeskommune har planlagt høyt
investeringsnivå i perioden frem mot 2019. Gjeldsgraden vil vokse betydelig og ved slutten av
perioden vil den ligge over snittet for fylkeskommunene. Høy gjeld medfører store driftsutgifter
til renter og avdrag, i tillegg til å gjøre fylkeskommunens økonomi sårbar for endringer i
rentenivået.
Brutto driftsutgifter (inkl. avskrivninger) var på 2 642 mill. kr, om lag 5,9 % høyere enn i 2014.
Brutto lønnsutgifter inklusive trygderefusjoner var på 1 085 mill. kr. Sammenliknet med 2014
har brutto lønnsutgifter økt med 4,5 %. Andelen av driftsutgifter som går til lønn er redusert de
senere år fra 43,9 % i 2011 til 41,1 % i 2015.
På resultatområdene (rammeområdene) ble sum netto driftsutgifter 1 951,1 mill. kr, 98 mill. kr
lavere enn budsjettert. Etter justering for positivt premieavvik (26,3 mill. kr) var samlet
mindreforbruk i forhold til budsjett på 71,7 mill. kr.
Tabell 1: Driftsutgifter i mill. kr fordelte per rammeområde
Rammeområder
2015
Andel av netto
driftsutgifter
Folkevalgte, styring og kontrollorgan
20,4
1%
Utdanning
1 144,4
59 %
Tannhelse
91,9
5%
Regional*
679,0
35 %
Stabsenheter og fellestjenester
117,2
6%
Sum netto driftsutgifter**
1 951,1
100 %
*Fylkesvei og kollektivtrafikk med henholdsvis 266,7 og 234,8 mill. kr utgjør de to største underpostene under
regionale tjenester. **Fratrukket fordelte avdrags- og renteutgifter på 102 mill. kr.

2.2 Investeringer og finansiering frem mot 2019
I vedtatt Økonomiplanen 2016-2019 ligger følgende plan for investeringer for perioden.
Investeringene i 2016 vil ligge under nivået for 2015 da det ble investert for 351 mill. kr. Etter
planen vil en få en topp i 2017 med 419 mill. kr.
Investeringsnivå 2016 - 2019
Tall i 1000 kr
2016
Utdanning
70 000
Tannhelse
11 000
Regional
251 000
Sum
332 000

2017
135 000
3 000
281 000
419 000

2018
110 000
1 000
210 000
321 000

2019
110 000
2 000
170 000
282 000

Investeringene skal finansieres med overføring av netto driftsresultat, momskompensasjon på
investeringer, bompenger mv. og lån. Det er budsjettert med overføringer av netto driftsresultat
på ca 95 mill. kr det enkelte år i perioden frem til 2019. I 2015 ble overføringene til
investeringsregnskapet på 122 mill. kr mens det var budsjettert med overføringer på 125 mill.
kr. Prognoser for fylkeskommunens totale lånegjeld viser at den er forventet å øke fra 1 407 mill.
kr i 2015 til 1 694 mill.kr i 2019 – en økning med 287 mill. kr eller om lag 20 % fra nivået i 2015.
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Fylkeskommunens finansutgifter (renter og avdrag på lån) vil øke fra 106 mill. kr i 2016 til 120
mill. kr i 2019, en økning på ca 14 mill. kr8.
Gjeldsgraden, definert som langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, utgjør rundt 50 %
i 2015, noe som er under gjennomsnittet for alle fylkeskommuner i 2015 (ca 58 %). I 2019 er
gjeldsgraden forventet å utgjøre 63 %.

2.3 Finansiell nøkkeltall- sammenligning med andre fylkeskommuner
Tabellen under viser noen finansielle nøkkeltall for 2015 der tall Vest-Agder fylkeskommune
sammenlignes med Aust-Agder og Rogaland fylkeskommune og gjennomsnittet for resten av
landet utenom Oslo.
Finansielle nøkkeltall for 2015 – (kilde Kostra)
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter,
konsern
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i
prosent av totale netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter, videregående opplæring, i prosent
av totale netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, i prosent av
totale netto driftsutgift
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto
driftsutg., konsern

VestAgder

AustAgder

Rogaland

Landet
uten Oslo

7,6
11 140
6 495

5,1
4,9
11 580 10 243
9 834 11 839

4,6
11 915
10 165

5,5

6,2

4,6

5,4

55,1

59,8

57,9

52,4

4,4

4

4,4

3,9

28

25,5

30,4

33,1

Netto driftsresultatet i prosent av brutto driftsutgifter på 7,6 % er høyere enn i Aust-Agder og
Rogaland og høyere enn gjennomsnittet for alle fylkeskommuner. Det er positivt med tanke på
finansiering av økte investering i perioden 2016 – 2019. Netto lånegjeld per innbygger ligger
også godt under landsgjennomsnittet og under nivået i Rogaland og Aust-Agder9.
Vest-Agder fylkeskommunes driftsutgifter i kroner per innbygger er under nivået i Aust-Agder
og under gjennomsnittet for alle fylkeskommuner, men noe høyere enn i Rogaland.
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutgifter er noe
lavere enn i Aust-Agder, men høyere enn i Rogaland og litt høyere enn gjennomsnittet for alle
fylkeskommuner. Også innen videregående opplæring og tannhelsetjeneste ligger Vest-Agder
fylkeskommune over snittet for de andre fylkeskommunene. Kun på driftsutgifter til samferdsel
ligger Vest-Agder fylkeskommune under gjennomsnittet for alle kommuner.

2.4 Demografi og innbyggertall
Vest-Agder fylke hadde ved inngangen til 2016 180 701 innbyggere. Dette er en liten reduksjon
fra 2015 da antall innbyggere var 180 877 personer. Fra 2014 til 2015 økte befolkningen med
8
9

Kilde: Årsbudsjett 2016
Netto lånegjeld pr innbygger vil øke i perioden frem mot 2019, jf omtale i punkt 2.2
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2 399. Økningen fra 2014 til 2015 og nedgangen i 2016 antas å ha sammenheng med vekst og
påfølgende vanskelige tider i oljesektoren. Innvandring fra utlandet har utgjort veksten i
innbyggertallet frem til 2016. Per 1. januar 2015 bodde det 24 715 innvandrere og norskfødte
med innvandrerforeldre i Vest-Agder, noe som utgjør 14 % av befolkningen.
Vest-Agder har en noe yngre befolkning enn landsgjennomsnittet, med en høyere andel i
aldersgruppene under 19 år og en lavere andel eldre over 66 år10 . Det er gruppen 67 år og eldre
som vil vokse sterkest frem mot 2025 (+ 40 pst.). Det er spesielt veksten i denne aldersgruppen
som trekker opp gjennomsnittsveksten for hele befolkningen. Aldersgruppene 0-15 år og
20-66 år vil ha en økning som ligger under denne gjennomsnittsveksten. Antall 16-19 åringer vil
synke frem til tiårsskiftet, og så stige igjen fra 2022.
For fylkeskommunens budsjett og tjenesteproduksjon har utviklingen i aldersgruppen 16-19 år
stor betydning. Allerede for 2016 har nedgang i antall innbyggere i denne aldersgruppen, samt
at fylkeskommunen har færre elver i dyre yrkesfaglige programområder, medført at
fylkeskommunen får en realnedgang i de frie inntekter.

2.5 Fylkeskommunens organisering og tjenesteområder
Fylkeskommunens administrasjon er organisert i fagenheter i sentraladministrasjonen. Figuren
under, hentet fra fylkeskommunens nettside, viser organiseringen pr januar 2015.

10

Kilde; Økonomiplan 2016-2019
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Under fagenheten Fylkesrådmannens stab finner en fire enheter (seksjoner); IT, Økonomi, Bygg
og innkjøp og Organisasjon. Utenfor sentraladministrasjonen finner en driftsenheter (markert
med gult i figuren). Driftsenhetene omfatter:
•10 videregående skoler
•PP-tjenesten
•SMI-skolen
•17 tannklinikker
Fylkesrådmann Tine Sundtoft er fylkeskommunens øverste administrative leder.
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3 Hovedsatsingsområder
Vest-Agder fylkeskommunes hovedsatsingsområder er angitt i styringsdokumentet «Regionplan
2020». Områdene er:
• Klima: Høye mål – lave utslipp.
• Det gode livet: Agder for alle.
• Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap.
• Kommunikasjon: De viktige veivalgene.
• Kultur: Opplevelser for livet.
Økonomiplanen for 2016 – 2019 og rapportering i Årsberetningen for 2015 tar utgangspunkt i
fylkeskommunens hovedsatsingsområder. Fylkeskommunens overordnede mål innenfor de
ulike rammeområdene (utdanning, tannhelse, Regionale tjenester og fellesfunksjoner) bygger på
hovedsatsingsområdene.

3.1 Klima: Høye mål – lave utslipp
Mål for 2020: Agder har posisjonert seg som en internasjonalt ledende region for klimavennlig
produksjon og distribusjon av fornybar energi. Den eksportrettede industrien i Agder fremstår som
et globalt forbilde gjennom høy innovasjon når det gjelder klimavennlige produksjonsprosesser og
effektiv energibruk. Klimahensyn er et overordnet krav i alle regionale og lokale samfunnsbeslutninger.
Klima er et prioritert område for fylkeskommunen, og arbeidet har vært gjennomført i
samarbeid med andre regionale aktører. Det er store markedsmuligheter i skjæringspunktet
mellom klimatiltak og nærings- og kompetanseutvikling. En offensiv og fremtidsrettet politikk
på dette området kan bidra både til økonomisk vekst og bedre miljø. De viktigste prosjektene
som Vest-Agder fylkeskommune har ledet i 2015 er;
 Arbeidet med grønne datasentre på Sørlandet
 Energitiltak i egen virksomhet
 Miljøfyrtårnsertifisering

3.2 Det gode livet – Agder for alle
Mål for 2020: Agder er preget av tilflytting og betydelig sterkere vekst i folketallet enn
landsgjennomsnittet. Regionen tiltrekker seg ny kompetanse og nødvendig arbeidskraft, og har
hatt en vesentlig nedgang av unge på uføretrygd. Arbeidsledigheten er under landsgjennomsnittet,
og en økende andel av befolkningen har høyere utdanning. Agder skiller seg ikke lenger negativt ut
på levekårsindeksen og likestillingsindeksen.
Innenfor satsingsområdet «det gode livet – Agder for alle» er samhandling og regional
utvikling sentralt. Vest-Agder fylkeskommune har inngått samarbeidsavtaler med alle
kommunene i Vest-Agder. «Samarbeidsavtalene er viktige for måloppnåelse i oppfølging av
Regionplan Agder 2020. Det er stort fokus på fylkesveiene og fylkeskommunen prioriterer tiltak
i samtlige kommuner gjennom Handlingsprogram for fylkesveg, som har et fireårig perspektiv11.
Prioriteringer og tiltak for den enkelte kommune blir tatt med inn i avtalene. «I tråd med satsing
på utdanning, har avtalene sterkt fokus på et helhetlig utdanningsløp, frafallsproblematikk og
11

Kilde: Økonomiplan 2016-2019
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behov for læreplasser i offentlig regi. Nye satsingsområder som vil bli innarbeidet i nye avtaler
med kommunene er særlig innenfor Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på
Agder (LIM) og Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN)»12. I
Årsberetningen er mange ulike prosjekter innenfor hovedsatsingsområdene omtalt.

3.3 Utdanning - verdiskapning bygd på kunnskap
Mål for 2020: «Det regionale kunnskapsløftet har gitt betydelige resultater. Agder lyktes med å
heve kvaliteten på alle utdanningsnivåer – fra barnehage til universitet. Utdanning er en nøkkel
til et godt liv som aktiv samfunnsdeltaker, til å kunne delta i arbeidslivet og mestre hverdagen».
Vest-Agder fylkeskommune har som mål at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal
gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier
og arbeidsliv. Elever og lærlinger skal gis et opplæringstilbud som holder høy kvalitet og som
utvikler de menneskelige kvalitetene samfunnet trenger.
Fylkeskommunen har som mål at 80 % fullfører og består, og 80 % fullfører og består fag/svenneprøve.
Alle elever og lærlinger som går ut av videregående opplæring skal ha kunnskaper, ferdigheter
og holdninger som gjør dem i stand til å mestre videre utdanning og arbeidsliv.
Alle elever og lærlinger skal inkluderes, trives, oppleve mestring og få faglige utfordringer.
Fylkeskommunen har nulltoleranse for alle former for mobbing og diskriminering.
Det er utarbeidet felles mål og styringsområder innenfor utdanningsfeltet for hele Agder.
Styringsområdene skal sikre kvaliteten, være gjennomgående for alle nivåer og ha betydning for
opplæringen ved den enkelte skole og for den enkelte elev.

3.4 Kommunikasjon
Mål for 2020: «Arbeidet med en sikker motorvei gjennom hele Agder er godt i gang, og utbedring
av fylkesveiene har fått et løft. Det er etablert et målrettet trafikksikkerhetsarbeid. Kjevik dekker
regionens behov og det er god arbeidsdeling mellom havnene i landsdelen. Det er utarbeidet en
fremtidsrettet strategi for jernbarneutvikling på Agder. Kollektivtrafikk og sykkelbruk har hatt en
markert vekst.»
Samferdsel er et av fylkeskommunens største tjenesteområder og viktig for å nå målene om
styrket regional utvikling og iverksetting av nasjonal politikk.
Areal og transportsamarbeid i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) har hovedfokus på
samordnet areal og transportplanlegging og en mest mulig effektiv og helhetlig transportløsning
i Kristiansandsregionen.
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 gir de overordnede føringene for kollektivsatsingen i regionen. Fylkeskommunen har også i 2015 deltatt aktivt i arbeidet med fremtidig
bymiljøavtale. Sentralt i arbeidet står realisering og videreutvikling av kollektivsystemet i
Kristiansand.
12

Kilde: Årsberetning 2015
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3.5 Kultur
Mål for 2020: «Det regionale kulturlivet er preget av mangfold og skaperkraft. Det er skapt en
rekke arbeidsplasser i kulturbasert næring, og satsingen har skapt trivsel, og bidratt til å gjøre
landsdelen enda mer attraktiv. Regionale kulturbygg har gitt betydelige ringvirkninger, og
festivaler og museer har markert publikumsvekst».
Den regionale kultursektoren inkluderer idrett, frivillig kulturliv, kulturinstitusjoner, ulike
anlegg, festivaler og opplevelsesbaserte næringer. Sammen utgjør disse elementene en
skaperkraft som er avgjørende for Agders puls og vekst13.

13

Kilde: Årsberetning 2015
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4 Rammeområder og utfordringsbilde14
4.1 Utdanning
Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for opplæring innen følgende områder:
 11 videregående skoler med ca. 7 200 elevplasser
 Alle utdanningsprogram, og tilbud om internasjonalt baccalaureat (IB)
 Fagopplæring i arbeidslivet
 Voksenopplæring
 Tre regionale karrieresentre for voksne
 Opplæringsansvar ved sosiale og medisinske institusjoner
 Fagskoleutdanning innen tekniske og maritime fag, og innen helse- og oppvekstfag
 Oppfølgingstjenesten (OT) for elever, lærlinger og lærekandidater som ikke får eller
avslår skole- eller læreplass
 Fengselsundervisning
 Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Kvalitetssystem. Fylkeskommunen bruker et elektronisk system for vurdering og utvikling av
kvalitet. Formålet med fylkeskommunens kvalitetssystem er å sikre at rettigheter etter
opplæringsloven og forskrift blir oppfylt. Et velfungerende kvalitetssystem vil også kunne bidra
til bedre resultater. Overordnet kvalitetssystem suppleres med kvalitetsdokumenter og faste
styringssamtaler med skolene og opplæringskontorene. Utvikling av gjennomføringsportal, som
gir mulighet for å følge hvert årskull systematisk, utredes og vurderes innført15.
Det er utarbeidet felles mål og styringsområder innenfor utdanningsfeltet for hele Agder.
Styringsområdene skal sikre kvaliteten, være gjennomgående for alle nivåer og ha betydning for
opplæringen ved den enkelte skole og for den enkelte elev. Alle skoler og skoleeiere skal sette
konkrete mål innenfor områdene:
· læringsmiljø
· læringsutbytte
· gjennomføring
Gjennomføring. Vest-Agder fylkeskommunes overordnede mål, i et livslangt læringsperspektiv,
er at alle skal fullføre videregående opplæring i samsvar med egne mål og forutsetninger16.
Iht. Økonomiplan for henholdsvis 2015-2018 og 2016-2019 er overordnede resultatmål for
Vest-Agder fylkeskommune at minst 77 % av elevene har fullført og bestått fem år etter oppstart
i videregående opplæring. Status for de som begynte i 2008, som ble målt i 2013, var at 74 %
hadde bestått alle fag. Målingen for de som begynte i 2009, som ble målt i 2014, gav samme
resultat – 74 % fullført. Andelen fullført og bestått årskull er en nasjonal indikator som viser om
fylkeskommunen som helhet er på rett vei. Resultatene for 2013 og 2014 er noe under målet for
fylkeskommunen, men det ligger godt over landsgjennomsnittet hvor 71 % har bestått
videregående opplæring.
Fylkeskommunen har også et mål om at 80 % fullfører og består skoleår17, og 80 % fullfører og
består fag-/svenneprøve. Resultatet har de tre siste skoleårene i sum ligget på u underkant av
82 % gjennomføring av skoleår, mens resultatene for fullført fag- og svenneprøve var på 74,9 % i
Kilde; Økonomiplan 2016-2019 og Vest-Agder fylkeskommunes årsberetning 2015
Kilde: Økonomiplan 2016-2019
16
Kilde: Økonomiplan 2016-2019
17 Målet er økt til 83 % for skoleåret 2016
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2015. Det er imidlertid store variasjoner mellom de ulike utdanningsprogrammene, der
elektrofag toppet med over 95 % gjennomføring, mens påbygning til generell studiekompetanse
hadde den laveste gjennomføringen med i overkant av 67 %.18
Læringsutbytte. Alle elever og lærlinger som går ut av videregående opplæring skal ha
kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å mestre videre utdanning og
arbeidsliv. Resultatindikatorer:
 Eksamensresultater i norsk, engelsk og matematikk ligger på landssnittet
o Status 2014-15: Like under snittet.
 Minst 35 % av de som tar fag- /svenneprøve får "Bestått meget godt".
o Status 2015: 32 %.
Læringsutbytte måles primært gjennom karakterer.19
Læringsmiljø. Alle elever og lærlinger skal inkluderes, trives, oppleve mestring og få faglige
utfordringer. Fylkeskommunen har nulltoleranse for alle former for mobbing og diskriminering.
Fylkeskommunes resultatindikator viser:
 minst 50 %. av elevene oppgir i elevundersøkelsen at de både trives på skolen og er
motiverte for læring
o status 2015: 45,4 %.
 antall elever og lærlinger som blir mobbet reduseres årlig
o Status reduksjon fra 2013 til 2014: for elever fra 126 til 10220, for lærlinger fra
24 til 21
Tiltak. Fylkeskommunen gjennomfører ulike tiltak for å styrke gjennomføringsgraden,
læringsutbytte og læringsmiljøet i den videregående opplæringen. Her kan nevnes:
 Økt bruk av tilpasset opplæring (i stedet for spesialundervisning)
 Oppfølgingstjenesten OT – har som mål å sørge for at all ungdom som tilhører
målgruppen, får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansfremmende tiltak
 Tiltak særlig rettet mot minoritetsspråklige elever – se omtale under
 Gjennomføringskurs
 Fraværsforebygging
 Profesjonell undervisning og ledelse som omfatter ulike tiltak, blant annet etter- og
videreutdanning for lærere.21
Minoritetsspråklige elever. Minoritetsspråklige elever utgjør en svært sammensatt gruppe. I
skoleåret 2014-2015 hadde Vest-Agderskolen 1040 minoritetsspråklige elever med til sammen
66 ulike morsmål. Mange av disse elevene gjør det bra i videregående skole uten ekstra
oppfølging. Elever med innvandrerbakgrunn har imidlertid lavere gjennomføring i videregående
opplæring enn majoritetsungdom. Dette skyldes først og fremst manglende norskkunnskaper og
manglende faglig grunnlag fra tidligere skolegang. I 2015 har skolene til sammen fattet 144
enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. Skolene har tilrettelagt denne opplæringen på ulike
måter i de ordinære klassene.22
Fylkeskommunen startet i 2015 et arbeid for å sikre at elever med minoritetsspråklig bakgrunn
og kort botid i Norge får et tilbud om et forberedende Vg1-kurs, som ikke bruker av
ungdommens skolerett. Fra høsten 2016 skal tilbudet være etablert i alle tre regioner Kristiansand-, Lister- og Lindesnesregionen. En vesentlig årsak til lav gjennomføring er også at
Kilde: Årsberetning 2015
Kilde: Økonomiplan 2016-2019
20 Iht Tilstandsrapport for videregående opplæring for 2015 har det imidlertid vært en økning fra 2014 – 2015, jf
omtale side 30
21 Kilde: Økonomiplan 2016-2019
22 Kilde: Årsberetning 2015
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elever med innvandrerbakgrunn har større utfordringer med å skaffe seg læreplass. I løpet av
2015 ankom mange enslige mindreårige flyktninger (12-18 år), til Vest-Agder. Det er planlagt
flere tiltak for å møte utdanningsbehovet for nyankomne. Tiltakene settes i verk høsten 2016.23
En økt andel voksne innvandrere, mange med svake norskferdigheter, krever ekstra innsats for
å unngå frafall og stryk. I voksenopplæringens komprimerte opplæringsløp har det til nå ikke
vært rom for å gi den ekstra oppfølgingen mange minoritetsspråklige har behov for. I
planperioden skal skolenes og voksenopplæringens arbeid med minoritetsspråklige elever
kartlegges, og fylkeskommunens tiltak systematiseres.
Læreplasser. Det er store utfordringer med å skaffe læreplasser innen flere programområder. I
Vest-Agder er målsettingen 1000 nye lærekontrakter hvert år. Manglende læreplasser er en av
de viktigste årsakene til at ungdom ikke fullfører videregående opplæring24. Nasjonal statistikk
viser at personer som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå, er mest sårbare for å falle
utenfor arbeidsmarkedet. I disse nedgangstidene er det er derfor ekstra viktig at regionen øker
innsatsen for å tilby videregående opplæring til utsatte grupper.25
En ny lokal samfunnskontrakt og bransjevise intensjonsavtaler utarbeides i planperioden.
Formålet er å få flere læreplasser, større forutsigbarhet og bedre oversikt over tilgjengelige
læreplasser.
Investeringer innenfor rammeområdet utdanning i perioden 2016 – 2019
2016
2017
2018
2019
Miljø- og klimatiltak
10
35
10
10
Skolebruksplanen
60
100
100
100
Sum
70
135
110
110
Skolebruksplanen for Vest-Agderskolen fram mot 2030, legger til grunn at elevtallet
vil holdes relativt stabilt i alle regioner frem til 2022. Fra 2022 og frem mot 2030 forventes det
en økning på omlag 900 elever i Kristiansandsregionen.

4.2 Tannhelsetjenesten26
Tannhelsetjenesten er viktig og har som målsetting å gi alle prioriterte pasientgrupper et godt
tannhelsetilbud, samt videreutvikle organisasjonen med hensyn til effektivitet, arbeidsmiljø og
ledelse. Tannhelsetjenesten behandlet tilnærmet alle planlagte pasienter i 2015 og alle fikk det
lovpålagte tilbudet de har krav på. Tannhelsen til barn og unge mellom 0-18 år er god.27
Klinikkene er organisert som egne enheter som ledes av klinikkleder med selvstendig personal-,
økonomi og faglig ansvar. Det er til sammen 10 klinikkledere og 15 lokasjoner/klinikker.
Tannhelsetjenesten har om lag 140 ansatte. Tannhelsetjenesten driver et systematisk
folkehelsearbeid i kommunene, og har samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i Vest-Agder.
Samarbeidsavtalene omfatter:
• Pleie- og omsorgstjenesten
• Hjemmetjenesten
Kilde: Årsberetning 2015
Kilde: Årsberetning 2015
25 Kilde: Økonomiplan 2016-2019
26
Kilde: Hovedsakelig Økonomiplan 2016-2019
27
Kilde: Årsberetning 2015
23

24
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• Psykisk utviklingshemmede
• Helsestasjonen
• Barneverntjenesten
Tannhelsetjenesten driver 13 klinikker i fylket. Tre av klinikkene er lokalisert i Kristiansand.
Vest-Agder fylkeskommune, på linje med andre fylkeskommuner, vurderer klinikkstrukturen
kontinuerlig. Dette kan føre til endringer i dagens antall klinikker og bygg. Tannhelsetjenesten
står stadig overfor organisatoriske og strukturelle endringer. Det arbeides fortsatt med å sikre
effektiv drift og god inntjening fra betalende pasienter.
Tannhelsetjenesten har mange ansatte med fremmedkulturell bakgrunn. Integrering av
fremmedkulturelle kan være en utfordring, men i tannhelsetjenesten går dette stort sett bra, og
mangfoldet er med på å utvikle tjenesten faglig og sosialt.
Pasienter som på grunn av rus har rett til gratis tannbehandling, fikk fra 2015 behandling på
nærmeste offentlige tannklinikk. Tidligere har disse gått til eget rusteam ved Vågsbygd
spesialisttannklinikk, eller til private tannleger i vestfylket. Ved å tilby behandling på nærmeste
offentlige tannklinikk, er målet at terskelen for å ta i mot tilbudet skal bli lavere og at flere kan få
tannbehandlingen de har rett på.
Også andre personer som har rett på gratis tannbehandling (f.eks. pasienter med psykiske
lidelser og mottakere av hjemmetjenester fra kommunene) øker. Disse pasientene er en
sammensatt gruppe som aldersmessig speiler den voksne befolkningen, og tilbudet som gis er
både tids- og ressurskrevende.
Tannhelsetjenesten bidrar i tverrfaglig folkehelsearbeid, i samarbeid med øvrige enheter i
fylkeskommunen. Folkehelsearbeidet vil få økt fokus i årene fremover.
Tannhelsetjenesten står overfor økende driftskostnader i årene fremover på grunn av dyrere
drift av tannlegevakt og krav om betaling for sykehusansatte som assisterer ved
narkosebehandling .

4.3 Regionale tjenester
4.3.1 Regional utvikling28
Innenfor regional utvikling skal det jobbes med å følge opp alle sider ved Regionplan Agder
2020. Alle faglige og økonomiske ressurser som anvendes i fylkeskommunens regionale
utviklingsarbeid ses i sammenheng. Eksempler på dette er deltakelse i strategisk planarbeid,
regionale utviklingsprosjekter og ulike partnerskapssamarbeid i fylket og landsdelen. Under
følger en omtale av ulike regionale utviklingsområder..
Internasjonalt samarbeid. Internasjonalisering er et viktig perspektiv i regionalutvikling, og et
gjennomgående tema i Regionplan Agder 2020. I april 2012 vedtok fylkestinget en felles
internasjonal strategi for Agder. Fylkestinget i Aust-Agder fattet et parallelt vedtak. Den
internasjonale strategien følges opp gjennom et internasjonalt fagråd under fylkeskommunenes
ledelse med deltakelse fra regionrådene, Kristiansand og Arendal kommuner, Sørlandets
Europakontor, UiA, Innovasjon Norge, Forskningsrådet med flere.
Folkehelse. Det regionale folkehelsearbeidet er en lovpålagt oppgave. Ifølge folkehelseloven skal
fylkeskommunen være pådriver for samordne og understøtte folkehelsearbeidet i fylket.
28

Omtalen er i stor grad hentet fra Økonomiplan 2016-2019

18

Agder Kommunerevisjon IKS

Overordnet analyse Vest-Agder fylkeskommune

Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive
og negative faktorene som kan virke inn på denne. Folkehelsearbeidet berører de fleste
virksomhetsområder i fylkeskommunen. Å sørge for at folkehelseperspektivet vektlegges i
planarbeid, næring, utdanning, kultur, friluftsliv, idrett/fysisk aktivitet, samferdsel og tannhelse
utgjør fylkeskommunens viktigste bidrag i folkehelsearbeidet.
Likestilling, inkludering og mangfold. Likestilling i bred betydning er et gjennomgående
perspektiv i Regionplan Agder 2020 og er et prioritert strategisk utviklingsfelt for Vest-Agder
fylkeskommune. Likestillingsarbeidet omfatter kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne, seksuell
orientering og sosial bakgrunn. Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIMplanen) er et viktig nybrottsarbeid. Fylkeskommunen prioriterer også å fokusere på likestilling i
kommuneplanenes samfunnsdel og samarbeidsavtaler med kommunene.
Strategiske planer. Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen. Agder går
opp en ny vei ved å utarbeide en likestillingsplan etter prosesskravene i plan- og bygningsloven.
Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN Agder).
Arbeidet med denne planen startet opp høsten 2013 og ble vedtatt i fylkestinget i juni 2015.
Planen er felles for begge Agder-fylkene. En oppdatert FoU-strategi for Agder og en felles
reiselivsstrategi for Agder inngår i planen. Det vil kreve bred involvering fra det regionale
partnerskapet for å nå målene som er satt. Økt innovasjon og verdiskaping innen bærekraftige
løsninger i offentlig og privat sektor er de viktigste fokusområdene.
4.3.2 Kultur29
Vest-Agder har et rikt og mangfoldig kultur og idrettsliv, både innenfor frivillig sektor og de
profesjonelle miljøene og institusjonene. Noen av hovedsatsingene vil være knyttet til oppfølging av Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 og til Strategisk
handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder og Strategisk plan for bibliotek i videregående skole i
Vest-Agder. Hovedsatsinger er også de store institusjonene og regionale kompetansesentrene,
samt mer utadrettet formidlingsarbeid som Den kulturelle skolesekken, Ungdommens
kulturmønstring, innholdsproduksjon og utvikling av regionale kulturbygg og andre kulturelle
møteplasser, samt samarbeid og nettverksbygging mellom kulturaktørene.
Vest-Agder fylkeskommune deltar i og bidrar med midler til et stort mangfold av kulturtilbud.
Under følger et lite utdrag av kulturaktiviteter som er omtalt i Årsberetningen 2015.
Den kulturelle skolesekken. 2015 var et aktivt år for Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. 61
ulike produksjoner har vært på turnè i grunnskolen, og 88 640 elever har deltatt på til sammen
1 579 arrangementer. I videregående skole har det vært 29 produksjoner, med i alt 248
arrangementer og 10 041 deltakende elever.
Fylkesbiblioteket ligger på landstoppen i antall utlån per innbygger, antall voksne, aktive lånere
og antall bibliotekbesøk. I 2015 fikk Vest-Agder som første fylke i landet alle sine folkebibliotek
med i Bok til alle-nettverket, som tilbyr tilrettelagt litteratur til lesesvake grupper. Arbeidet med
å etablere leseombudsordninger er godt i gang, ikke minst takket være et tett og godt samarbeid
med frivilligsentralene i kommunene.
I 2015 åpnet Vest-Agdermuseet det nye aktivitetsbygget for Odderøya museumshavn i Nodeviga.
For arbeidet er museet nominert til The European Museum of the Year Award for 2016.

29
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Det ble i 2015 innsendt 125 søknader om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk
aktivitet (økning på 23 søknader fra 2014). Det ble innsendt flere søknader fra lag og foreninger
enn tidligere år. Fremdeles er kommunene i Vest-Agder i norgestoppen på antall søknader
sammenlignet med resten av fylkene.
Fylkeskonservatoren arbeider med forvaltning og formidling av kulturminner. Fylkeskommunene har et delegert ansvar fra Riksantikvaren til å forvalte og formidle de arkeologiske
kulturminnene. En av hovedoppgavene er å undersøke og dokumentere om ulike offentlige og
private arealplaner er i konflikt med kulturminneloven. Fylkeskommunen gjennomførte i 2015
ca. 50 arkeologiske registreringer i forbindelse med konsesjons- og plansaker. Utgravingene på
Torvet i Kristiansand, som fikk stor oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt, var en av disse.
Fylkeskommunen samarbeider med Aust-Agder fylkeskommune for sammen å styrke vernet og
kunnskapen om uthavnene på Agder. Agders historiske uthavner er unike og stedvis godt
bevarte kulturmiljøer av internasjonal klasse.
Det er 15 vedtatte utviklingsprosjekter og prosjekter som vil bli vurdert i løpet av økonomiplanperioden 2016-2019. Dette omfatter blant annet:
 Videreutvikling av Nordberg fort
 Museumsutviklingen i Kristiansand med utgangspunkt i oppbyggingen og videreutvikling av Vest-Agdermuseet, Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter samt DS
Hestmanden.
 Oppgradere Sirdal kulturhus
 Ny gangbro fra Fagermoen til Rismyr.
 Økt årlig tilskudd til Setesdalsbanen i Vennesla kommune
4.3.3 Samferdsel
Økonomiplanen legger opp til at fylkeskommunen fortsetter sin innsats med å øke standarden
på fylkesveinettet med fokus på trafikksikkerhet, fremkommelighet og ivaretakelse av
veikapitalen.
Samlet tilskudd fra fylkeskommunen til Agder kollektivtrafikk AS (AKT) i 2015 utgjorde 234
mill. kr. I tillegg fikk AKT overført 43 mill. kr i belønningsmidler.
Fylkesveier. I Nasjonal transportplan 2014-23 ble det lagt opp til en styrking av
fylkeskommunale budsjett for å stoppe forfallet på fylkesveier. For Vest-Agder fylkeskommune
ble drifts- og vedlikeholdsbudsjettet styrket med 32,4 mill. kr i 2015. Bevilgninger per kilometer
vei sammenlignet med andre fylkeskommuner i Region sør, viser at Vest-Agder fylkeskommune
lå på nivå med Aust-Agder og Telemark.
For å videreutvikle fylkesveinettet best mulig, er en av strategiene å se på lengre strekninger og
planlegge utbedring og oppgradering av disse, slik at hvert enkelt tiltak ses i sammenheng med
det totale behovet på strekningen. Det er utarbeidet behovsanalyser som foreslår tiltak for å
bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for personbiltrafikk i tillegg til å forenkle
vedlikeholdet.
Investeringsramme for fylkesveier foreslås til totalt 762 mill. kr i perioden 2016-2019. Av den
samlede investeringen er 600 mill. kr finansiert av fylkeskommunale midler.
De store investeringsprosjektene (med bompenge finansiering) i fylket er:


Listerpakken - Fylkeskommunens bidrag til Listerpakken er ferdig utbetalt og midlene til
gjenstående prosjekter dekkes nå av bompenger, samt enkelte kommunale bidrag.
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Samferdselspakke fase 1 for Kristiansandsregionen Investeringer på fylkesveinettet i
Kristiansandsregionen baserer seg på St.prp. 98 (2008-09) Om utbygging og finansiering
av Samferdselspakke for kristiansandsregionen fase 1.



Det er i økonomiplanen foreløpig lagt opp til at en ny samferdselspakke for
Kristiansandsregionen vil ha oppstart tidligst 2018. Det vil da være behov for årlige
fylkeskommunale bevilgninger som lokalt bidrag inn i denne bompengepakken.



Fv 45 Sirdal - Vest-Agder fylkeskommune er forpliktet til å bidra med 5 mill. kr i perioden
2014-19. I tillegg kommer 16 mill. kr i bompenger. Fylkeskommunens kostnader i
prosjektet gjelder tiltak på Fv 45 og Fv 468 i og rundt Sinnes i Sirdal. Dette er allerede
utbetalt til prosjektering. Det arbeides med å klargjøre midler fra bompengepakken for å
få byggestart i løpet av 2016-17.



Hidra fastlandsforbindelse Et eventuelt vedtak om realisering av prosjektet må ta høyde
for potensielt omfattende endringer i standardkrav, omfang og kostnader. Den foreslåtte
finansieringen, viser til den antatt raskest mulige realiseringen av prosjektet slik det
foreligger per i dag.

Investeringsbudsjettet for fylkesveier har ni programområder; (planlegging, grunnerverv,
rekkverk og TS-tiltak, kollektivtiltak, fast dekke på grusveier, skredsikring, miljø og støytiltak,
samt tunneloppgradering og fornying av veifundamenter og utstyr.) Innenfor alle
programområdene er det store behov for investeringer, og det er gjennom arbeidet med
Handlingsprogram for fylkesvei 2014-17 gjort en grundig vurdering av tiltakene som prioriteres.
Det er et stort forfall på veikapitalen, og Fornying av veifundament og utstyr er derfor etablert
som eget programområde.
I tillegg til de «store» veiprosjektene er Fylkeskommunen med å finansiere rundt 25 andre
mindre fylkesveiinvesteringer i fylket. De årlige bevilgningene til veiprosjektene ligger på fra
143 mill. kr i 2016 til 160 mill. kr i 2019.

4.4 Fellesfunksjoner30
«Vest-Agder fylkeskommune skal være en drivkraft for utvikling. I dette ligger at hele
organisasjonen må tilby attraktiv kompetanse og gode tjenester for innbyggere, næringsliv og
øvrige samarbeidspartnere. Det er derfor viktig å bidra med kompetanse i alle ledd i
organisasjonen for å få dette til. De organisasjonspolitiske verdiene må ligge til grunn i kommende
planperiode og må bearbeides ytterligere, slik at organisasjonskulturen fremstår slik
at vi ER en drivkraft for utvikling»31.
Noe av arbeidsgiverutfordringen i den kommende økonomiplanperioden vil være:
 evne til utvikling og nyskaping
 utvikling av egen arbeidskraft
For å få til en fortsatt utvikling og nyskaping, må det legges til rette for ytterligere innovasjon i
organisasjonen. En faktor er strategisk og systematisk kompetanseutvikling av ledere og
medarbeidere.

30
31

Kilde: Økonomiplan 2016-2019
Kilde: Økonomiplan 2016-2019
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Vest- Agder fylkeskommune vil, ved siden av tiltak innen strategisk rekrutering, likestilling og
arbeidsmiljøtiltak, ha fokus på kommunikasjonsstrategien. Den skal blant annet bidra til økt
markedsføring og omdømmebygging. Det vil være avgjørende for om en vil klare å trekke til seg
de rette menneskene og fremstå som en attraktiv og solid arbeidsplass og samarbeidspartner.
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5 Analyse
Basert på gjennomgang av fylkeskommunale styringsdokumenter har revisjonen gjennomført en
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering av mål og utfordringer innenfor de ulike
rammeområdene i fylkeskommunen. Risikovurderingen baserer seg på en skjønnsmessig
vurdering av hvilke konsekvenser det kan få om noe går galt i forhold til å nå vedtatte mål, og
sannsynligheten for at dette skal skje. For de enkelte mål og utfordringer som er vurdert er
vesentligheten (risikoen) angitt som lav (L), middels (M) eller høy (H). Vesentligheten angir også
hvor aktuelt revisjonen tenker det er å foreta forvaltningsrevisjon innenfor feltet.

5.1 Overordnede risikoområder
5.1.1 Fylkeskommunen – en regional samfunnsutvikler (risikovurdering M/H)
I rapport fra Norsk by- og regionforskningsinstitutt (NIBR-rapport 2016:6) Implikasjoner av
større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen er fremtidige roller og ansvar for større
regionale folkevalgte forvaltningsnivå drøftet. NIBR drøfter i rapporten argumenter for å styrke
det regionale forvaltningsnivået. Større portefølje vil gi flere virkemidler. Den statlige
detaljstyringen vil kunne reduseres ved at regionene representerer tyngre kompetansemiljø.
Større regioner, flere virkemidler, tyngre kompetansemiljø vil kunne gi regional plan større
tyngde som politisk styringsvirkemiddel. Disse faktorene kan igjen bidra til
effektiviseringsgevinst ved klarere retningsgiving (NIBR 2016:6). I forhold til de mål Vest-Agder
fylkeskommune allerede har om å være en drivkraft for utviklingen i fylket (og i forhold til
pågående drøftinger med Aust-Agder fylkeskommune om sammenslåing), er det etter
revisjonens vurdering nyttig å vurdere om det innenfor dagens forvaltning er rom for
forbedringer, effektivisering klarere rollefordelinger som kan bidra til å styrke
fylkeskommunens rolle som en regional samfunnsutvikler. Dette gjelder i forhold til alle de tre
dimensjonene innenfor samfunnsutviklerrollen som NIBR tekker opp; gi strategisk retning til
samfunnsutviklingen, mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn og den tredje
dimensjonen; samordne innsatsen og virkemiddelbruken til ulike offentlige myndigheter slik at
disse trekker i samme retning.
Mulige risikofaktorer
 Fylkeskommunen mangler klar plan og strategi for sin rolle som samfunnsutvikler
 Rolle og ansvar i forhold til andre forvaltningsnivå er uklar
 Fylkeskommunen mangler kompetansemiljø som kan forvalte og utvikle rollen som
regional samfunnsutvikler
Vurdering
Revisjonen vurderer dette som et område hvor revisjonen i samråd med forvaltingen og
kontrollutvalget bør se om det er konkrete problemstillinger hvor det kan være nyttig med
forvaltningsrevisjon med mål å styrke fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler.
En effektiv og velfungerende fylkeskommunal forvaltning, der politiske vedtak følges opp i
samsvar med lover og regelverk, vil utgjøre premisser for at fylkeskommunen skal kunne utøve
og ivareta rollen som en regional samfunnsutviker. Revisjonens mål med denne analysen er å
peke på områder som i så måte er kritiske og som derfor kan være aktuelle tema for
forvaltningsrevisjon, - dvs gjenstand for systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger .
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Effektiv og målrettet fylkeskommunal forvaltning (risikovurdering M/H)

Mulige risikofaktorer
 Mangelfull kontroll og styring med fylkeskommunens ressursbruk
 Overordnede mål som er lite målbare
 Lite effektive prosesser, møter og samhandling uten målbare resultater
 Mangelfull intern oppfølging og kontroll
Vurdering
Vest-Agder fylkeskommune skal være en drivkraft for utvikling i fylket. Ved siden av de konkrete
tjenesteproduserende områdene som videregående opplæring og tannhelsetjenesten, har
fylkeskommunen mange utfordrende koordinerings- og utviklingsoppgaver i fylket. Det kan bli
mange prosjekter, mange involverte parter med til dels ulike forventninger og lite
operasjonaliserbare mål. Etter revisjonens vurdering vil det være middels til høy risiko for
ineffektive prosesser uklare rollefordelinger og lite målbare resultater. Det kan være store,
langsiktige oppgaver som skal ivaretas med store utfordringer knyttet til målformulering,
ledelse, samordning av resursene og oppfølging og evaluering av måloppnåelse. En vurdering av
målformulering, ressursbruken og oppfølging og kontroll innenfor ulike oppgaver, for eksempel
innenfor regionale tjenester, vil etter revisjonens vurdering være et aktuelt område for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
5.1.3 Forsvarlig internkontrollsystem (risikovurdering M/H)
Kommuneloven § 23 stiller et generelt krav om at fylkesrådmannen skal ha betryggende
kontroll med fylkeskommunens virksomhet. Bestemmelsen innebærer ifølge lovforarbeidene et
generelt krav om at fylkeskommunen skal ha internkontroll. I tillegg er det krav om
internkontroll på en rekke særlovsområder, både sektorovergripende og for de ulike
tjenesteområdene i fylkeskommunen, f.eks. arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven,
opplæringsloven og tannhelsetjenesteloven32.
Mulige risikofaktorer
 Manglende rutiner og prosedyrer for internkontroll
 System for registrering og oppfølging av informasjon er mangelfulle
 Opplæring i og kontroll med bruk av system kan være mangelfull
Vurdering
Revisjonens generelle inntrykk er at det er mange muligheter for svakheter og mangler knyttet
til om en virksomhet har et velfungerende internkontrollsystem. Det kan for eksempel være
utfordringer knyttet til registrering av informasjon, bruk av informasjon, oppdatering av
prosedyrer og rutiner og opplæring av medarbeidere.
I Pilotprosjekt «Læring, utvidet samarbeid om tilsyn og kommunens egenkontroll»33 (rapport
august 2016), er det pekt på at godt organisert internkontroll er avgjørende for å styrke den
kommunale egenkontrollen og redusere behovet for statlig tilsyn. Kommunene må ha et robust
internkontrollsystem for å fange opp alle krav, jf. KS sitt arbeidshefte Rådmannens
internkontroll – Orden i eget hus fra 2012. KS skriver blant annet at «En godt organisert
internkontroll vil bidra til at man arbeider mot de samme målene, følger opp kritiske risikoer og
Kilde; Overordnet analyse – forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 – Telemark
fylkeskommune
32

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen Aust- og Vest-Agder, KS Agder og Agder Kommunerevisjon
IKS der målet har vært å se hvordan tilsynsaktivitetene som Fylkesmannen og kommunerevisjonen har ansvaret for
kan innrettes slik at læringsutbytte i kommunene blir størst mulig, samtidig som kontrollvirksomheten blir utført på
en mest mulig effektiv måte.
33
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har rutiner og læringssløyfer for håndtering av avvik. Dessuten at man måler effekten av tiltak
som iverksettes, og at det gis tilstrekkelig og riktig informasjon for å lede og gjøre beslutninger
på alle nivå». Tett oppfølging av virksomhetene – aktiv internkontroll, der kommuneledelsen i
samsvar med grunnleggende prinsipp for Mål- og resultatstyring, setter mål for virksomhetene,
måler og bruker informasjonen til styring, er grunnleggende i en kommunal egenkontroll. Aktiv
egenkontroll reduserer risiko for avvik og behovet for tilsyn og kontroll.
Revisjonen ønsker i samråd med forvaltningen å se hvor det innenfor internkontrollen kan være
størst risiko for avvik, og på det grunnlaget foreslå tema for forvaltningsrevisjon på et eller flere
områder knyttet til internkontroll. På generelt grunnlag er internkontroll knyttet til arkivrutiner,
herunder arkivplaner for videregående opplæring og informasjonssikkerhet to viktige områder
hvor mangelfull kontroll kan gi alvorlige konsekvenser. Også på de andre områdene hvor det i
analysen foreslås forvaltningsrevisjon er utfordringene ofte knyttet til om fylkeskommunen har
system for internkontroll og om disse er oppdatert og etterleves.
5.1.4

Praktisering av offentlighetsloven (risikovurdering M)

Mulige risikofaktorer
 Brudd på offentlighetsloven
 Uriktige avslag på innsynsbegjæringer
 Utøver ikke meroffentlighet
 Lang saksbehandlingstid på innsynsbegjæringer
Vurdering
At fylkeskommunen etterlever offentlighetsloven er en vesentlig forutsetning for å sikre
offentligheten, innbyggere, pressen osv, innsyn i fylkeskommunale beslutninger og forvaltning.
Konsekvensen av manglende innsyn kan innebære brudd på rettssikkerhetshensyn og behovet
for kontroll med den offentlige forvaltning. Det er viktig for tilliten til offentlig forvaltning at
offentlighetsloven praktiseres korrekt. Sannsynligheten for at det kan oppstå svikt i
etterlevelsen av offentlighetsloven øker, da innsynsreglene er relativt kompliserte.
Totalt sett vurderer revisjonen risiko og vesentlighet som middels.
5.1.5

Planlegging og ledelse av investeringsprosjekt (risikovurdering M)

Mulige risikofaktorer
 Manglende kvalitetssikring, forsinkelser
 Brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 Mangelfull kompetanse
Vurdering
Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende og komplisert. Vest-Agder fylkeskommune
foretar mange og store investeringsprosjekter som krever høy kompetanse. Det er store verdier
involvert og det vokser frem nye modellvalg og samarbeidsformer, herunder OPS-samarbeid.
Totalt sett vurderer revisjonen risiko og vesentlig som middels.
5.1.6 Gjeldsnivået - konsekvenser (risikovurdering M)
Fylkeskommunen påpeker at økte investeringer, særlig innenfor samferdsel i perioden 2016 –
2019, vil gi fylkeskommunen en betydelig økning i gjeldsgraden. Samlet langsiktig gjeld
forventes å øke med ca 298 mill. kr, – fra 1 407 mill. kr i 2015 til 1 694 mill. kr i 2019. Dette vil
medføre økte rente- og avdragsutgifter på driftsbudsjettet, jf omtale i kapittel to over, og det vil
redusere investeringsmuligheter de kommende årene.
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Mulige risikofaktorer

Fylkeskommunen må kutte i budsjettet til andre formål pga økte rente- og
avdragskostnader.

Fylkeskommunen blir mer sårbar for endring i rentenivå

Andre investeringsbehov må vente

Økte investeringer kan medføre behov for økte vedlikeholdskostnader (Det er dyrt å eie)
Vurdering
Ut i fra dagens gjeldsnivå, der fylkeskommunen ligger godt under sammenlignbare fylkeskommuner, mener revisjonen det kun vil være middels risiko knyttet til å øke lånebelastningen
iht. nivået angitt i Økonomiplanen for 2016-2019. Gitt dagens stramme økonomistyring, der
netto driftsresultatet (som i stor grad avsettes til investeringsformål), utgjør over 7 % av brutto
driftsinntekter, har fylkeskommunen rom for en viss økning i driftskostnadene og fremdeles
oppnå anbefalt nivå på netto driftsresultat av brutto driftsinntekter (4 %). En konsekvens av å
øke gjeldsgraden er naturligvis at fylkeskommunen har mindre spillerom i forhold til andre
investeringer de kommende år. For å redusere denne risikoen kreves gode planlegging,
herunder vurderinger av den demografiske utvikling, for eksempel i forhold til
elevtallsutviklingen innenfor videregående opplæring. Revisjonen inntrykk er at
fylkeskommunen i sin skolebruksplan, med et perspektiv frem til 2030, har tatt høyde for
kommende investeringsbehov innen videregående opplæring. Revisjonens vurdering er derfor
at den samlede risikoen og vesentligheten knyttet til økt gjeldsbelastning er middels.
5.1.7

Demokratisk kontroll med fylkeskommunale selskaper og god forvaltning av
fylkeskommunens eierinteresser (risikovurdering M/H)
Fylkeskommunen har skilt ut flere virksomheter i egne selskap der den politiske folkevalgte
styringen skjer gjennom beslutninger i generalforsamlinger (for aksjeselskaper) og indirekte
gjennom valg av styremedlemmer. Fylkeskommunen er også medeier i interkommunale
selskaper der eierskapet utøves gjennom valg av medlemmer til representantskapet. Heleide og
deleide selskaper er kjennetegnet ved at de ikke er underlagt fylkesrådmannens myndighet, slik
den øvrige fylkeskommunale forvaltningen er. Det er utfordringer knyttet til eieroppfølgingen av
virksomheter som er organisert i egne selskap.
Mulige risikofaktorer

Uklare roller og ansvar knyttet til eieroppfølging mellom politisk- og administrativt nivå

Manglende demokratisk innsyn og kontroll med kommunens eierinteresser

Mangelfull eieroppfølging - administrativt og politisk
Vurdering
Svak eller mangelfull eieroppfølging vil kunne medføre at selskapenes verdier ikke forvaltes i
samsvar med politisk vedtatt mål og rammer for virksomhetene. Mangelfull eierstyring vil
kunne være ensbetydende med mangelfull kontroll med selskapenes forvaltning av verdiene i
selskapet. Konsekvens på sikt kan bli lite effektiv drift. Svak folkevalgt eierstyring kan medføre
et demokratisk underskudd. Sannsynlighet for at dette kan skje må anses som forholdsvis høy.
Erfaringen i andre kommuner og fylkeskommuner viser at eieroppfølging ofte er en lavt
prioritert oppgave for folkevalgte. I flere selskaper er det betydelige økonomiske verdier som
forvaltes. Revisjonen vurderer vesentlighet og risiko som middels til høy.
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5.2 Videregående opplæring
«Vest-Agder fylkeskommune skal gi elever og lærlinger et opplæringstilbud som holder høy
kvalitet og som utvikler de menneskelige kvalitetene samfunnet trenger»34.
5.2.1 Kvalitetssystem/internkontrollsystem (risikovurdering H)
«Formålet med fylkeskommunens kvalitetssystem er å sikre at rettigheter etter opplæringsloven og
forskrift blir oppfylt».35 Et velfungerende kvalitetssystem vil også kunne bidra til bedre resultater
på styringsområdene. Fylkeskommunen bruker et elektronisk system for vurdering og utvikling
av kvalitet. Utvikling av gjennomføringsportal, som gir mulighet for å følge hvert årskull
systematisk, utredes og vurderes innført.
Mulige risikofaktorer

Felles registreringssystem er ikke implementert

Mangelfull opplæring ved den enkelte skole

Systemet/systemene har svakheter
Vurdering
Videregående opplæring er en omfattende og komplisert arena hvor tjenesteproduksjonen
foregår ved 10 videregående skoler spredt over hele Vest-Agder. Skolene har forskjellige
systemer for å sikre god planlegging av lærertimer og elevenes krav til minstetall per fag, jf.
Forvaltningsrevisjonsrapport «Mindreforbruk ved de videregående skolene i Vest-Agder
fylkeskommune» (2016). I rapporten har revisjonen gitt følgende anbefaling når det gjelder
planlegging av lærertimer; «Skoleeier bør vurdere de eksisterende modellene for planlegging av
lærertimer opp i mot vurderingene i denne rapporten, og innføre en felles modell for alle skolene i
fylkeskommunen. Skoleeier anbefales å gi organisert støtte til skolene i implementeringen av en slik
felles modell».
Når det gjelder registrering av elevtimer har revisjonen følgende vurdering og anbefaling i
rapporten; «For de fleste skoler mangler det en sammenligning mellom planlagte årstimer og
minstekravet per fag, som kan vise en eventuell differanse. Dette er et av kravene til forsvarlig
system for planlegging av elevtimer. En planlegging av elevtimer kun basert på
årsplan/terminplaner og uketimeplaner, kan ikke vurderes til å være et forsvarlig system for
planlegging av elevtimer». Revisjonen anbefaler at skoleeier i påvente av det det nasjonale
digitale systemet (VFS) bør videreføre arbeidet med å implementere et felles forsvarlig system
for planlegging av elevtimer for alle skolene, basert på vurderingene i rapporten.
Det er mange og sammensatte kvalitetsmål innen ulike dimensjoner innenfor den videregående
opplæringen. Det er utfordringer knyttet til å ha gode system for registrering og rapportering på
de ulike kvalitetsindikatorer ved alle skolene. Ulike dimensjoner innenfor styringsområdene
gjennomføring, læringsutbytte og læringsmiljø skal registreres og rapporteres på i
kvalitetssystemene. På grunnlag av de vurderinger og anbefalinger som er gitt i
forvaltningsrevisjonsrapporten og det faktum at «Overordnet kvalitetssystem for videregående
opplæring i Agder» ikke er oppdatert siden 2011, er revisjonens vurderer at det er høy risiko for
at det er svakheter knyttet til internkontrollsystemene for videregående opplæring.

34
35

Kilde: Økonomiplan 2016-2019
Kilde: Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder (2011).
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5.2.2 Arkivrutiner innen videregående opplæring (risikovurdering M/H)
Arkivrutiner er omtalt som et risikoområde under fellestjenester under Fylkesrådmannens stab.
For videregående opplæring kan det være særskilt risiko knyttet til oppdatering og oppfølging
av arkivrutiner i forbindelse med innføring og implementering av nytt skoleadministrativt
system Visma VSF.
Mulige risikofaktorer
 Arkivrutiner blir ikke oppdatert
 Manglende opplæring
 Arkivsystem blir ikke oppdatert i forbindelse med implementering av Visma VSF
Vurdering
Risikoen vurderes som middels til høy for at arkivrutiner ikke oppdateres, at det gis mangelfull
opplæring el i forbindelse med nye IT-system. Etter revisjonens vurdering vil arkivrutiner
knyttet til videregående opplæring kunne være særskilt utsatt i forbindelse med implantering av
nytt skoleadministrativt system.
5.2.3

Gjennomføringsgrad, læringsutbytte og læringsmiljø i den videregående
opplæring (risikovurdering M/H)
I Vest-Agder besto 74,1 % av 2009-kullet videregående opplæring, noe som er godt over
nasjonalt nivå. Det har vært en forbedring fra 2008 til 2009-kullet innen de fleste
utdanningsprogram, men variasjonene i gjennomføringsgrad er stor mellom de ulike
studieprogrammene. Innen studieforberedende utdanningsprogram gikk resultatet frem fra
84,3 % til 84,7 %, mens gjennomføringsgraden på yrkesfag gikk frem fra 63,9 % til 64,7 %.
Mulige risikofaktorer
 Svak samordning av tiltak for å forbedre gjennomføringen.
 Dårlig læringsmiljø som øker frafallet fra opplæringen
 Store variasjoner mellom de ulike skolene
 Dårlig undervisning virker demotiverende og øker faren for frafall
Vurdering
I fylkeskommunens tilstandsrapport for videregående opplæring for 2015 er det utførlig
redegjort for målinger og vurderingen av resultatene fra gjennomføringsgrad, læringsutbytte og
læringsmiljø. Det er også redegjort for analyser som viser klare sammenhenger mellom frafall og
lav score på trivsel og læringsutbytte. Fylkeskommunen jobber med konkrete tiltak for å
redusere frafallet, øke læringsutbytte og øke trivsel og redusere mobbing.
Selv om resultatene for frafall er gode sammenlignet med resten av landet særlig tatt i
betraktning at Vest-Agder har levekårsutfordringer- utdanningsnivået er lavere enn i resten av
landet og elevene kommer inn i videregående opplæring med grunnskolepoeng under
landssnittet, så jobbes det med å bli bedre. Dette er et meget viktig område der det å lykkes med
å få enda flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring kan ha uvurderlig betydning for
den enkelte elev og for samfunnet. Revisjonen ønsker i samråd med forvaltningen å se hva som
kan være mest nyttig å vurdere for å bidra til enda bedre resultater.
Forvaltningsrevisjon kan for eksempel fokusere på hvordan gjennomføringsandelen kan økes
innenfor de studieprogrammene hvor det er størst frafall. Det er også aktuelt å foreta en
vurdering av om tiltakene som gjennomføres for å øke læringsutbytte innen bestemte fag, eller
tiltak for å øke trivselen og redusere graden av mobbing er i samsvar med lov og regelverk og
om de er effektive. Dette er tema som er nærmere omtalt under.
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5.2.4 Læringsutbytte (risikovurdering M/H)
Læringsutbytte er viktig for elevenes videre studie- og arbeidsmuligheter og det er viktig for
gjennomføring. For å øke gjennomføringen er det avgjørende at selve opplæringen stadig blir
bedre, mer relevant og motiverende for eleven.36
Mulige risikofaktorer
 Lav kompetanse hos undervisningspersonalet – særlig ved små skoler
 Lav, utdatert fag og/eller pedagogisk kompetanse
 Dårlig arbeidsmiljø ved den enkelte skole
 Dårlig læringsmiljø og lav trivsel hos elever
 Ufullstendige, ikke oppdaterte opplæringsplaner
Vurdering
Å sikre et godt læringsutbytte er et viktig. Det kan ha stor betydning for den enkelte elev at
skolene lykkes. Revisjonens vurdering er at konsekvensene er høye dersom skolene ikke lykkes
med å gi et godt opplæringstilbud.
5.2.5 Trivsel og motivasjon (risikovurdering H)
Alle elever og lærlinger skal inkluderes, trives, oppleve mestring og få faglige utfordringer.
Som følge av mobbing og andre krenkelser kan noen elever oppleve at skolegangen er
vanskelig, Høsten 2015 oppga 121 elever i de fylkeskommunale skolene at de ble mobbet. Etter
flere år med betydelig reduksjon i antall elever som opplever mobbing, fikk Vest-Agder
fylkeskommune i 2015 en økning. Styrking av skolehelsetjenesten, samt to skolepsykologer og
etablering av ressursteam hos PPT, skal bidra til å møte disse utfordringene.
Mulige risikofaktorer
 Skolene følger ikke opp lovkravet og sikrer elevene et arbeidsmiljø som fremmer helse,
trivsel og læring
 Mangelfulle rutiner og lite fokus på å forebygge mobbing
 Mangelfull kompetanse knyttet til å oppdage og forebygge mobbing
Vurdering
Bestemmelsene i opplæringslovens kap. 9a, er tydelige på elevenes rettigheter og skolenes
ansvar i forhold til skolens psykososiale miljø. Det står bl.a. at: "Alle elever i grunnskoler og
videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og
læring" (opplæringsloven § 9a-1) (Tilstandsrapport for videregående opplæring for 2015).
«Andel elever som oppgir at de både trives og er motiverte er gått noe tilbake høsten 2015, fra
45,4 % til 43,9 %. Det er vanskelig å gi gode forklaringer ut fra tallmaterialet, men det er noen
færre elever som er motivert for å lære i alle fag. Vest-Agder fylkeskommune har over tid hatt
mål om å øke denne andelen til 50 %. Endringen fra 2014 er ikke stor, men den illustrerer
likevel behovet for å arbeide med økt motivasjon hos elevene». (Tilstandsrapport for
videregående opplæring for 2015). Lav trivsel og mobbing kan føre til frafall og gi store
konsekvenser for den det gjelder. Et område med stor betydning.
5.2.6 Læreplasser (risikovurdering M/H)
Det er en stor utfordring å skaffe nok læreplasser for elever i videregående opplæring.
Til tross for god søkning og en nasjonal samfunnskontrakt, har tallet på nytegnede
lærekontrakter gått ned de siste årene. Fylkeskommunen har i 2015 fått en egen prosjektstilling
som blant annet skal støtte kommunene i arbeidet for å legge til rette for flere læreplasser.
36

Kilde: Tilstandsrapport for videregående opplæring for 2015
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Mulige risikofaktorer
 Dårlige økonomiske tider gir redusert tilbud om læreplasser i privat sektor
 Dialogen mellom skole og bedrifter som kan ta inn lærlinger er mangelfull
Vurdering
Det å få læreplass kan være avgjørende for å fullføre og bestå på yrkesfag. Det har stor betydning
for å gi elevene praktisk relevant erfaring og motivere til å fullføre opplæringen. Mangel på
opplæringsplasser kan ha stor konsekvens.
5.2.7 Tilpasset opplæring til minoritetsspråklige elever (risikovurdering H)
I skoleåret 2014-2015 var det 1 040 minoritetsspråklige elever med til sammen 66 ulike
morsmål i videregående opplæring i Vest-Agder. Mange av disse elevene gjorde det bra i
videregående skole uten ekstra oppfølging, men elever med innvandrerbakgrunn har lavere
gjennomføring i videregående opplæring enn majoritetsungdom. Dette skyldes først og fremst
manglende norskkunnskaper og manglende faglig grunnlag fra tidligere skolegang.
Mulige risikofaktorer
 Elever med innvandrerbakgrunn får ikke tilpasset undervisning
 Mangel på pedagogiske ressursene for å møte særskilte behov knyttet til økningen i
elevmassen med innvandrerbakgrunn
 Store variasjoner mellom skolene i evne og mulighet for å gi et tilpasset
opplæringstilbud
Vurdering
En økt andel voksne innvandrere, mange med svake norskferdigheter, krever ekstra innsats for
å unngå frafall og stryk. I voksenopplæringens komprimerte opplæringsløp har det til nå ikke
vært rom for å gi den ekstra oppfølgingen mange minoritetsspråklige har behov for. Revisjonen
vurderer dette som et felt med stor risiko - sannsynligheten for frafall er stor og konsekvensene
for elevene som ikke fullfører videregående opplæring kan være veldig store.
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5.3 Tannhelsetjenesten
Ifølge Lov om tannhelsetjenesten (1983, § 1-3.) skal ”… fylkeskommunen fremme tannhelsen i
befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og behandling. Den
skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å
fremme tannhelsen.” Tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:
a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret
e) Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere
I tillegg til de prioriterte oppgaver kan tannhelsetjenesten yte tjenester til voksne, betalende
personer etter fylkeskommunens bestemmelser. Teksten er hentet fra Tannhelseplanen for
2013 – 2016 som er et styringsdokument for den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder
fylkeskommune.
Tannhelsetjenesten er også en kompetansevirksomhet som skal bidra i det tverrfaglige
folkehelsearbeidet med forebyggende tannhelsearbeid og helsefremmende arbeid.
5.3.1 Skille konkurranseutsatte og lovpålagte oppgaver (risikovurdering M)
Som følge av endringer i tannhelsetjenesteloven må fylkeskommunen fra 01.01.15 kunne
dokumentere at offentlige midler ikke brukes til å subsidiere tannbehandling til voksne
betalende pasienter. For å sikre dette, må fylkeskommunen utarbeide separate regnskaper
((Økonomiplan 2016-2019).
Mulige risikofaktorer
 Manglende system for registrering av kostnader mellom monopol og konkurranseutsatt
del.
 Mangelfull registrering
Vurdering
Fra andre virksomheter der det skal være et skille mellom lovpålagt monopoldel og
konkurranseutsatt del av virksomheten vet en at det kan være krevende å skille kostnadene. Det
vil i mange tilfeller være en fare for at den lovpålagte delen subsidierer den konkurranseutsatte
delen av virksomheten, med de konsekvensene at en får en utilsiktet bruk av offentlige midler
samtidig som konkurransevilkårene vris. Etter revisjonens vurdering er sannsynligheten for at
en kan få konkurransevridende effekter stor. Risikoen og vesentlighet vurderes totalt sett til
middels.
5.3.2 Klinikkstruktur (risikovurdering L/M)
Tannhelsetjenesten driver 13 klinikker i fylket. Vest-Agder fylkeskommune, på linje med andre
fylkeskommuner, vurderer klinikkstrukturen kontinuerlig
Mulige risikofaktorer
 Lite effektiv klinikkstruktur – klinikker opprettholdes uten pasientgrunnlag
 Barn mellom 0 og 18 år og andre pasientgrupper med rett til tannhelsetjenester får ikke
regelmessig og oppsøkende tilbud.
 Umoderne klinikker
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Vurdering
Fylkeskommunen rapporterer at Tannhelsetjenesten behandlet tilnærmet alle planlagte
pasienter i 2015. Utfordringene kan da muligens være knyttet til at klinikker opprettholdes uten
at det er stort nok pasientgrunnlag. Revisjonen vurderer risikoen til lav til middels.
5.3.3 Rekrutering av kvalifisert bemanning (risikovurdering M/H)
Mange av de ansatte har ikke norsk opprinnelse. Dette kan være et tegn på at det er utfordrende
å rekruttere kvalifiserte tannleger, tannpleiere ol til tannhelsetjenesten.
Mulige risikofaktorer
 Klinikkene får ikke tilstrekkelig kvalifisert bemanning
 Feilbehandling
 Barn mellom 0 og 18 år og andre pasientgrupper med rett til tannhelsetjenester får ikke
regelmessig og oppsøkende tilbud.
Vurdering
Det kan få alvorlige konsekvenser dersom tannhelsetjenesten generelt, eller enkelte klinikker
ikke får rekruttert bemanning med riktig kompetanse og erfaring. Det kan få konsekvenser i
form av feil behandling og det vil svekke tjenestens renommé. Revisjonen vurderer risikoen som
middels til høy.
5.3.4

Evaluere om tiltakene er fulgt opp og målene i Tannhelseplanen for 2013 – 2016
er nådd (risikovurdering M/H)
Tannhelseplanen skisserer konkrete mål og tiltak for å styrke tjenestetilbudet frem mot 2016.
Tjenesten skal ha et bedre tannhelseresultat enn landsgjennomsnittet for 5-, 12- og 18-åringer
(indikatorårskull). Innen folkehelse er målet reduksjon i forskjell i tannhelse mellom sosiale lag i
befolkningen. Planen inneholder videre mål om for eksempel: Kvalitetsarbeid og
kompetanseheving, rekruttering og stabilisering, tidsbruk (der målet er en gjennomsnittlig
nedgang i total tidsbruk på 30 % i planperioden ), sykefravær osv.
Mulige risikofaktorer
 At tiltakene ikke er fulgt opp
 At tiltakene ikke har gitt forventet resultat
Vurdering
En evaluering av i hvilken grad målene i planen er nådd vil kunne gi nyttige og gode innspill for
den videre utviklingen av tannhelsetjenesten. (Prosjektområder som er skissert over vil også
være innenfor tema som er omtalt i tannhelseplanen). Revisjonens vurdering er at
Tannhelseplanen peker på mange forbedringsområder hvor det etter revisjonens vurdering vil
være nyttig med en vurdering av status og eventuelt nye tiltak for å styrke tannhelsetjenesten.
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Regionale tjenester - Regional utvikling37

Innenfor regional utvikling skal det jobbes med å følge opp alle sider ved Regionplan Agder
2020. Alle faglige og økonomiske ressurser som anvendes i fylkeskommunens regionale
utviklingsarbeid ses i sammenheng. Innledningsvis i kapittel 5 «Analyse» har revisjonen i punkt
«Effektiv og målrettet fylkeskommunal forvaltning (Vesentlighet M/H)» pekt på mulige
risikofaktorer knyttet til forvaltningen generelt, og til arbeidet med regionalt utviklingsarbeid
spesielt. Risikoområdet 5.4.1 under må ses i sammenheng med risikoområdet som er omtalt
innledningsvis i kapitlet.
5.4.1

Effektive og målrettede regionale utviklingsprosjekter (risikovurdering M/H)

Mulige risikofaktorer
 Uklare og lite målbare mål
 Lite effektive prosesser, mye møter, samhandling uten klar agenda
 Svak samhandling med offentlige og private samarbeidsaktører
 Mangelfull intern oppfølging og kontroll
 Fylkeskommunen smører for tynt utover - for mange prosjekt
Vurdering
Det vil etter revisjonens vurdering vær høy sannsynlighet for at regionale utviklingsprosjekt
lider under nevnte risikofaktorer og derfor ikke blir så effektive og målrettet som ønskelig. Etter
revisjonens vurdering vil det kunne være aktuelt å vurdere økonomi, produktivitet og
måloppnåelse i gjennomføring av regionale utviklingsprosjekt.

37

Fylkeskommunens arbeidet med folkehelse er ikke vurdert som et område for forvaltningsrevisjon da
Fylkesmannen i Vest-Agder og Aust-Agder i august 2016 har gjennomført tilsyn med fylkeskommunens
arbeid med folkehelse.
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5.5 Regionale tjenester – Samferdsel
«I Vest-Agder har vi i overkant av 2000 km fylkesvei, som følges opp av egne budsjetter for
investeringer og for drift og vedlikehold. Vest-Agder fylkeskommune har det administrative
ansvaret for arbeidet med løyveordninger, transport for funksjonshemmede, trafikksikkerhet og
kollektivtransport, inkludert skoleskyss».38
5.5.1 Trafikksikkerhet (risikovurdering H)
Trafikksikkerhet er en høyt prioritert arbeidsoppgave for Vest-Agder fylkeskommune. Dette
kommer til uttrykk i fylkestingets vedtak som presiserer at ”nullvisjonen skal legges til grunn for
trafikksikkerhetsarbeidet i Vest-Agder” og ”i den grad det oppstår konflikt mellom ulike mål,
skal trafikksikkerhet og miljø ha forrang.” 39
Vest-Agder fylkeskommune er aktivt engasjert i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, både gjennom
eget engasjement, og ved aktiv deltakelse i diverse trafikksikkerhetsprosjekter.
Trafikksikkerhetssatsningen i Vest-Agder omfatter seks hovedområder:
 Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene
 Trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder
 Partnerskap i tre nullvisjonsprosjekter
 Trafoen – trafikksikkerhetsprosjekt for ungdom
 18 pluss – trafikksikkerhetsprosjekt for ungdom
 Samarbeid med Trygg trafikk
Mulige risikofaktorer
 Satsingen gir ikke forventede resultater
 Manglende fremdrift og gjennomføring av tiltak
 Manglende ressurser, kompetanse
Vurdering
Revisjonens vurdering er at det er knyttet stor risiko til trafikksikkerhetsarbeidet. I hvilken grad
trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført og i hvilken grad de er vellykkede har høy vesentlighet
og kan være grunnlag for forvaltningsrevisjon.
5.5.2

Samhandling med Statens vegvesen om utbygging, drift og vedlikehold av
fylkesveier (risikovurdering H)
Fylkeskommunen eier og følger opp fylkesveiene gjennom egne budsjetter for investeringer og
for drift og vedlikehold. Statens vegvesen, som er Vest-Agder fylkeskommunes veifaglige etat,
har ansvar for konkret saksbehandling opp mot vegloven - på fullmakt fra fylkeskommunen.
«Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017 vil være fylkeskommunens viktigste styringsdokument for arbeidet på fylkesveg de neste fire årene. Forrige Handlingsprogram var i stor
grad utarbeidet av Statens vegvesen, som er en svært sentral samarbeidspartner og premissleverandør for arbeidet på fylkesveg». 40
Mulige risikofaktorer
 Uklar rollefordeling
 Lite effektive prosesser
 Kompetanse i Vest-Agder fylkeskommune
38

Kilde: Fylkeskommunens nettside
Kilde: Fylkeskommunens nettside
40
Kilde: Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017
39
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Etterslep i vedlikehold og oppgradering

Vurdering
Det er store omfattende investeringsprosjekt innenfor veisektoren. Fylkeskommunen er siden
2010 eier av fylkesveiene og dermed ansvarlig for store investeringer og høye drifts og
vedlikeholdsbudsjetter. «Statens vegvesen er fylkeskommunens faginstans og bidragsyter i
vegtekniske saker. Kompetanse knyttet til overordnet planlegging, kollektivtransport og
budsjett skal være en del av den felles statlige vegadministrasjonen, tilgjengelig for både staten
og fylkeskommunene».41 «Vest-Agder fylkeskommune har et godt samarbeid både med
regionskontoret og fylkesavdelingen til Statens vegvesen, og samarbeidet er i kontinuerlig
utvikling for å sikre at de felles oppgavene administreres på en best mulig måte».42 Revisjonens
vurdering er at de økonomiske-, miljømessige- og sikkerhetsmessige konsekvensene kan bli
store dersom samhandlingen mellom Vest-Agder fylkeskommune som eier og Staten vegvesen
som faginstans ikke fungerer optimalt. Dette er et felt det kan være aktuelt å vurdere gjennom
en forvaltningsrevisjon.
5.5.3

Anskaffelser knyttet til utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveier
(risikovurdering H)
Fylkeskommunen har et selvstendig ansvar for å prioritere de økonomiske ressursene til driftsog vedlikeholdsoppgaver og til investeringer i ulike prosjekter og programmer. 43
Mulige risikofaktorer
 Erfaring og kompetanse knyttet til gjennomføring av store anskaffelser innen samferdsel
 Lite effektive prosesser
 Internkontroll
 Komplisert regelverk
Vurdering
Det foretas store og omfattende anskaffelsesprosesser knyttet til utbygging, drift og vedlikehold
av fylkesveiene. Etter revisjonens vurdering er sannsynligheten for at det kan skje feil, brudd på
regelverket om offentlige anskaffelser stor.

41
42
43

Kilde: Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017
Kilde: Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017
Kilde: Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017
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5.6 Regionale tjenester – Kultur
«Kulturseksjonen arbeider med ulike tiltak innenfor feltene litteratur, musikk, dans, teater,
visuell kunst, design, film og idrett. Vi arbeider med Den kulturelle skolesekken og Ungdommens
kulturmønstring, og med formidlings- og kompetansehevingstiltak innen områdene kulturelt
mangfold og internasjonalt arbeid, bibliotek, kulturhus og andre kulturelle møteplasser».44
5.6.1 Støtte til kulturtiltak (Risikovurdering M)
I Strategisk notat: Kultur: Opplevelser for livet blir det pekt på at utfordringer og
satsingsområder frem mot 2020 i Vest-Agder. Det blir blant annet vist til at det i Enger utvalgets
rapport “Kulturutredningen 2014” tydelig blir signalisert at en større del av den offentlige
støtten bør gå til færre. Støtten skal gå til kunst- og kulturprosjekter som evner å vise
samhandling, gjerne på tvers av sjangre og på tvers av nivåer».
Mulige risikofaktorer
 Støtte gis uten oppfølging og resultatkrav
 Plan og kriterier for tildeling av støtte
 Støtte smøres for tynt utover
 Mangelfull kontroll med mottaker av kulturstøtte
Vurdering
Det er et stort mangfoldig av kulturtilbud som tildeles støtte fra fylkeskommunen. Revisjonen
antar at det er forholdsvis stor fare for mangelfull rapportering fra mottaker og kontroll og
oppfølging fra fylkeskommunens side av mottakerne. Dette er et område som etter revisjonens
vurdering kan være aktuelt for forvaltningsrevisjon.
5.6.2

Samarbeid og nettverksbygging mellom kulturaktørene (risikovurdering M)

Mulige risikofaktorer
 Mangelfull sammenheng mellom statlig, regional og lokal prioritering
 Mangelfull strategi til grunn for samarbeid og tildeling av midler
 Mangelfulle krav til samarbeidsparter
Vurdering
Dersom risikofaktorene inntreffer kan det medføre lite effektiv bruk av kulturmidler.
Samhandling, evt sammen med tildeling av midler er et område som etter revisjonens vurdering
kan være aktuelt for forvaltningsrevisjon.
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5.7 Fylkesrådmannens stab
Under fagenheten Fylkesrådmannens stab finner en fire enheter (seksjoner); IT, Økonomi, Bygg
og innkjøp og Organisasjon.
5.7.1

Drift og vedlikehold av IT-system (risikovurdering M/H)

Mulige risikofaktorer
 Mangelfull internkontroll, mangelfull dokumentasjon, rutiner ol
 Manglende risikovurderinger
 Mangelfull opplæring – mangelfull kompetanse
 Mange systemer som skal «snakke sammen»
Vurdering
IT skal blant annet sørge for at fylkeskommunens IT-system har et tilstrekkelig godt
sikkerhetsnivå. IT har ansvaret for infrastrukturen. En stabil og funksjonell IT-infrastruktur er
avgjørende for at fylkeskommunens ansatte skal kunne jobbe effektivt.
Konsekvensen av at man ikke har tilstrekkelig gode IT-systemer, eller at disse ikke er sikre nok,
kan være alvorlige for fylkeskommunen. Fylkeskommunen er helt avhengig av et velfungerende
IT-system for sin tjenesteproduksjon. Ustabilitet, nedetid og eventuelle sikkerhetsbrudd vil lett
gå ut over effektivitet og tjenesteproduksjon. Eventuelle sikkerhetshull innebærer videre en
risko for brudd i henhold til regelverket for informasjonssikkerhet.
Revisjonen vurderer at drift og vedlikehold av IT-system, herunder ivaretakelse av IT- sikkerhet,
er et område med middels til høy risiko.
5.7.2 Etterlevelser av lov og forskrift om offentlige anskaffelser (risikovurdering H)
Fylkeskommunen foretar mange og store anskaffelser av varer og tjenester. Lov og forskrift om
offentlige anskaffelser skal bidra til en mest mulig effektiv ressursutnyttelse. Regelverket skal
bidra til en bærekraftig utvikling og det skal motvirke sosial dumping og korrupsjon.
Mulige risikofaktorer
 Internkontroll
 Kompetanse og erfaring
 Ressurser
 Manglende oppfølging og bruk av inngåtte avtaler (rammeavtaler)
Vurdering
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser er et komplisert regelverk som krever erfaring og god
kompetanse. Generelt gjøres det mye feil i forbindelse med gjennomføring av offentlige
anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner. Fylkesrevisjonen gjennomførte i 2014 en
forvaltningsrevisjon med fokus på om anskaffelser ble gjennomført i samsvar med regelverket
og om «fylkeskommunen har etablert en internkontroll med rutiner og prosedyrer som sikrer at
regelverket i forbindelse med innkjøp følges og at varemottak og fakturaer behandles på en korrekt
måte»45. I rapporten ble det påpekt flere brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, og
revisjonen etterlyste formalisert intern kontroll. Kontrollutvalget vedtok i møtet 4. desember
2014 å anbefale fylkestinget å be fylkesrådmannen følge opp anbefalingene i rapporten.
Fylkestinget vedtok i møtet 16.12.2014 (sak 69/14) anbefalingene fra kontrollutvalget, og bad
fylkesrådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om gjennomførte tiltak innen mai 2015.
45

Jf Forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige anskaffelser» som ble behandlet i Kontrollutvalget 4. desember 2014.
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Kontrollutvalget har fått orientering 30.04.15 og 29.10.15. 29.10 orienterte fylkesrådmannen og
Fagsjef for kvalitet og internkontroll utvalget om arbeidet videre. Utvalget var fornøyd med en
grundig og fyldig tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten. Kontrollutvalget vedtok å ta
saken og svarene fra rådmannen til orientering.
Revisjonens vurdering er at det kan være nyttig med en oppfølging mot slutten av perioden
2015- 2019 for å vurdere om implementert tiltak, særlig knyttet til internkontrollen, fungerer på
en god måte. Totalt sett vurderer revisjonen risiko og vesentlighet som høy på innkjøpsområdet.
Revisjonens vurdering er at oppfølging og gjennomføring av anskaffelser er et område hvor det
bør gjennomføres forvaltningsrevisjon.
5.7.3

Regnskap og lønn blir korrekt behandlet (risikovurdering M)

Mulige risikofaktorer
 Manglende rutiner for rapportering og oppfølging av avvik
 Kapasitet i avdelingen
 Avhengig av personer med nøkkelkompetanse
Vurdering
Eventuelle svakheter i internkontrollen kan øke risiko for feil og misligheter. Konsekvensen kan
bli feilutbetalinger og økonomisk tap for fylkeskommunen. Sannsynligheten for at regnskap og
lønn ikke blir behandlet på korrekt vis, er avhengig av kompetanse, ressurser og internkontroll.
Det er store summer som blir behandlet på lønn. Risikoen vurderes som middels.
5.7.4

Økonomistyring og rapportering (risikovurdering M)

Mulige risikofaktorer
 Mangelfull kontroll, manglende rutiner for rapportering og oppfølging av avvik
 Mangelfull kompetanse
Vurdering
Økonomistyring innebærer å ha det daglige, operative ansvaret for fylkeskommunens økonomi.
Fylkeskommunen står overfor store investeringer som også stiller store krav til god
økonomistyring.
Konsekvensen av dårlig økonomistyring kan bli alvorlig. Det vil kunne begrense
fylkeskommunens handlingsrom og tjenestetilbud. Sannsynligheten for at man opplever dårlig
økonomistyring avhenger av de ansattes kompetanse, systemene samt at det er tilstrekkelige
ressurser som kan ivareta oppgavene. Revisjonen vurderer risikoen som middels.
5.7.5

Organisering av fylkeskommunens arkiv (risikovurdering M/H)

Mulige risikofaktorer
 Brudd på arkivlovens bestemmelser
 Manglende rutiner for arkivering
 Mangelfull oppbevaring og systematisering av arkivverdig materiale
 Lite sporbarhet
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Vurdering
Fylkeskommunen er forpliktet til å følge arkivlovens regler om offentlige arkiv. Et fullstendig
arkiv er av helt grunnleggende betydning for at man i ettertid skal kunne få kunnskap om
historiske fakta og beslutninger. Et mangelfullt arkiv kan få negative konsekvenser for
fylkeskommunes saksbehandling, oppfølging av vedtak og kommunalt planverk. Manglende
arkivering kan i verste fall også forringe innbyggernes rettsikkerhet. Revisjonen vurderer
vesentligheten som middels til høy.
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6 Oppsummering
Revisjonen har i denne analysen vurdert ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjennomføre
forvaltningsrevisjon. Områdene er valgt ut etter dokumentgjennomgang og innspill fra
administrasjonen.
Revisors formål med analysen er at den skal danne et godt utgangspunkt for arbeidet med plan
for forvaltningsrevisjon 2015-2019.
Følgende områder er vurdert:

6.1 Overordnede risikoområder


Fylkeskommunen – en regional samfunnsutvikler (risikovurdering M/H)



Effektiv og målrettet fylkeskommunal forvaltning (risikovurdering M/H)



Forsvarlig internkontrollsystem (risikovurdering M/H)



Praktisering av offentlighetsloven (risikovurdering M)



Planlegging og ledelse av investeringsprosjekt (risikovurdering M)



Gjeldsnivået - konsekvenser (risikovurdering M)



Demokratisk kontroll med fylkeskommunale selskaper og god forvaltning av
fylkeskommunens eierinteresser (risikovurdering M/H)

6.2 Videregående opplæring


Kvalitetssystem/internkontrollsystem (risikovurdering H)



Arkivrutiner innen videregående opplæring (risikovurdering M/H)



Gjennomføringsgrad, læringsutbytte og læringsmiljø i den videregående opplæring
(risikovurdering M/H)



Læringsutbytte (risikovurdering M/H)



Trivsel og motivasjon (risikovurdering H)



Læreplasser (risikovurdering M/H)



Tilpasset opplæring til minoritetsspråklige elever (risikovurdering H)

6.3 Tannhelsetjenesten


Skille konkurranseutsatte og lovpålagte oppgaver (risikovurdering M)



Klinikkstruktur (risikovurdering L/M)



Rekrutering av kvalifisert bemanning (risikovurdering M/H)



Evaluere om tiltakene er fulgt opp og målene i Tannhelseplanen for 2013 – 2016 er nådd
(risikovurdering M/H)
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6.4 Regionale tjenester - Regional utvikling


Effektive og målrettede regionale utviklingsprosjekter (risikovurdering M/H)

6.5 Regionale tjenester - Samferdsel


Trafikksikkerhet (risikovurdering H)



Samhandling med Statens vegvesen om utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveier
(risikovurdering H)



Anskaffelser knyttet til utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveier
(risikovurdering H)

6.6 Regionale tjenester - Kultur


Støtte til kulturtiltak (Risikovurdering M)



Samarbeid og nettverksbygging mellom kulturaktørene (risikovurdering M)

6.7 Fylkesrådmannens stab


Drift og vedlikehold av IT-system (risikovurdering M/H)



Etterlevelser av lov og forskrift om offentlige anskaffelser (risikovurdering H)



Regnskap og lønn blir korrekt behandlet (risikovurdering M)



Økonomistyring og rapportering (risikovurdering M)



Organisering av fylkeskommunens arkiv (risikovurdering M/H)
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