
Meeting Book: Vest-Agder kontrollutvalg (06.12.2017) 

Vest-Agder kontrollutvalg 

Date: 2017-12-06T12:30:00 

Location: Fylkesutvalgssalen 

Note: 

Det kalles med dette inn til kontrollutvalgsmøte torsdag 6. desember kl 12:30 på Fylkeshuset, 

fylkesutvalgssalen. 

 

Forfall må meldes til line.bosnes@temark.no så snart som mulig. 

 

I sak 38/17 kl 12:30 møter Fylkesrådmannen og Utdanningssjefen.  

 

Saken blir også publisert på www.temark.no  
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Arkivsak-dok. 17/00120-42 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkallingen godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Ingen 
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Arkivsak-dok. 17/00120-43 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 03.11.17 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 3.11.17 godkjennes. 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 3.11.17. 
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Møteprotokoll  
 

Vest-Agder kontrollutvalg 

 
Dato: 03.11.2017 kl. 9:30-13:00 
Sted: Fylkeshuset, fylkesutvalgssalen 
Arkivsak: 17/00120 
  
Til stede:  Vidar Kleppe (leder), Sølvi Gjerdahl Thomassen , Lars Jørgen Hauge, Terje 

Imeland 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Arild Birkenes for Bente Birkeland 

  
Forfall:   
  
Andre: Vest-Agder fylkeskommune: Utdanningssjef Arly Hauge 

Agder Kommunerevisjon: Tor Ole Holbek, Stein Grøntoft, Monica Smith-

Tønnessen 

Temark: Line Bosnes Hegna 
  
Protokollfører: Line Bosnes Hegna  
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

6/17 17/00120-35 Godkjenning av innkalling 3 

Møteprotokoll 

6/17 17/00120-36 Godkjenning av protokoll 19.09.17 4 

Saker til behandling 

32/17 16/13864-9 
Forvaltningsrevisjonsrapport "Videregående opplæring - tilpasset 

opplæring til minoritetsspråklige elever" 
5 
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33/17 17/15168-2 
Finansforvaltningen i Vest-Agder fylkeskommune - revisjonsrapport 

for regnskapsåret 2016 
7 

34/17 17/00962-8 Orientering fra revisor 8 

35/17 16/04688-15 NDLA rapport II 9 

36/17 17/00961-9 Referatsaker 10 

37/17 17/00960-12 Eventuelt 11 

    

 

 
Kristiansand, 03.11.2017 

 

 

Vidar Kleppe       Line Bosnes Hegna 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

6/17 Godkjenning av innkalling 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 03.11.2017 6/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkallingen godkjennes. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Innkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

6/17 Godkjenning av protokoll 19.09.17 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 03.11.2017 6/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 19.09.17 godkjennes. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 19.09.17 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

 

32/17 Forvaltningsrevisjonsrapport "Videregående opplæring - tilpasset 

opplæring til minoritetsspråklige elever" 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 03.11.2017 32/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Videregående opplæring – tilpasset 

opplæring til minoritetsspråklige elever» til orientering. 

 

Innstilling til fylkestinget:  

 

Fylkesrådmannen skal nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe med hvordan systematisk 

arbeid med språkutvikling til tilpassing av undervisningen for minoritetsspråklige elever i 

større grad kan gjennomsyre all undervisning i den videregående skolen i Vest-Agder. 

 

Fylkesrådmannen orienterer kontrollutvalget om arbeidsgruppens oppfølging av rapportens 

anbefalinger i kontrollutvalgsmøte i mai/juni 2018. 

 

 

 

Møtebehandling 

Agder Kommunerevisjon v/forvaltningsrevisor Stein Grøntoft la frem rapporten for utvalget. 

Utvalget stilte spørsmål til forvaltningsrevisor om rapporten. Utdanningssjefen kommenterte 

også rapporten og svarte på spørsmål til administrasjonen fra utvalget. 

  

Utvalget foreslo enkelte språklige justeringer i forslag til vedtak. 

 

Votering 

Forslag til vedtak med språklige justeringer ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Videregående opplæring – tilpasset 

opplæring til minoritetsspråklige elever» til orientering. 

 

Innstilling til fylkestinget  

 

Kontrollutvalget anmoder fylkestinget om å gjøre følgende vedtak: 

 

Fylkestinget ber fylkesrådmannen nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe med hvordan 

systematisk arbeid med språkutvikling til tilpassing av undervisningen for minoritetsspråklige 

elever i større grad kan gjennomsyre all undervisning i den videregående skolen i Vest-Agder. 
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Fylkesrådmannen orienterer kontrollutvalget om arbeidsgruppens oppfølging av rapportens 

anbefalinger i kontrollutvalgsmøte i mai/juni 2018. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/17 Finansforvaltningen i Vest-Agder fylkeskommune - revisjonsrapport 

for regnskapsåret 2016 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 03.11.2017 33/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport av 19.09.17 om finansforvaltningen i Vest-Agder 

fylkeskommune for 2016 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Revisor orienterte utvalget om revisjonsrapporten. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport av 19.09.17 om finansforvaltningen i Vest-Agder 

fylkeskommune for 2016 til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/17 Orientering fra revisor 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 03.11.2017 34/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

 

Møtebehandling 

Møtet ble lukket for første del av orienteringen, jf. kommuneloven §31 nr. 2, jf. 

forvaltningsloven §13 første ledd 1). 

 

Møtet ble åpnet. 

Revisor orienterte om det løpende revisjonsarbeidet i fylkeskommunen: 

- Selskapskontrollrapporten AKT IKS trolig lagt frem for KU i januar 2018. 

- Svar på oppsummeringsbrev fra fylkesrådmannen. 

- Skatteetatens kontroll på ulike områder om merverdiavgift. Fylkeskommune svarfrist 

3.11.17. 

- Konklusjon i momssak AKT IKS. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/17 NDLA rapport II 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 03.11.2017 35/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrapport II om NDLA til orientering. 

 

Innstilling til fylkestinget: 

Fylkestinget tar rapporten til orientering og støtter rapportens anbefalinger og fylkestinget i 

Hordalands behandling og vedtak av 4.10.17.  

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet orienterte om rapportens hovedtrekk og behandling av den i Hordaland og andre 

fylkeskommuner. 

 

Sekretariatet la frem nytt forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune slutter seg til vedtaket i kontrollutvalget og fylkestinget 

i Hordaland fylkeskommune om forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II. 

 

Saken blir oversendt Vest-Agder fylkesting med oppfordring om at fylkesrådmannen sørger for at 

fylkeskommunens styrerepresentant bidrar til at vedtaket i Hordaland fylkesting følges opp i styret for 

NDLA. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune slutter seg til vedtaket i kontrollutvalget og fylkestinget 

i Hordaland fylkeskommune om forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II. 

 

Saken blir oversendt Vest-Agder fylkesting med oppfordring om at fylkesrådmannen sørger for at 

fylkeskommunens styrerepresentant bidrar til at vedtaket i Hordaland fylkesting følges opp i styret for 

NDLA. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/17 Referatsaker 

 
Behandlet av Behandlet  Behandlet  

1 Vest-Agder kontrollutvalg 03.11.2017 36/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

- Svarbrev fra rådmann tas til orientering. 

- Interesse for ny studietur sammen ved Kristiansand i 2018, avventer programmet. 

- Orientering om høstkonferansen 

- Juleavslutning 6.12 – sekretær bestiller julebord på Sjøhuset. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Sakene tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/17 Eventuelt 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Vest-Agder kontrollutvalg 03.11.2017 37/17 

 

 

  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 16/04688-22 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

NDLA - orientering 
 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Saksopplysninger: 
NDLA er et interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27, som er definert i vedtektene som IKKE 

eget juridisk subjekt. Det betyr at det juridisk per i dag, ligg under Hordaland fylkeskommune. I praksis 

betyr det at det er kun Hordaland fylkeskommune som kan gjennomføre forvaltningsrevisjon av NDLA – 

noe som de også har gjort.  

 

Forvaltningsrevisjonsrapport nr 1 av Norsk digital læringsarena (NDLA) ble lagt fram for 

kontrollutvalget i Vest-Agder til orientering våren 2016. På bakgrunn av denne rapporten, som avdekka 

en rekke avvik knyttet til offentlig innkjøp, bestilte kontrollutvalget i Hordaland en rapport nr 2. Denne 

rapporten ble lagt frem for kontrollutvalget i Vest-Agder 3.11.17.  

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak sak 35/17: 

 

Kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune slutter seg til vedtaket i kontrollutvalget og fylkestinget i 

Hordaland fylkeskommune om forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II.  

 

Saken blir oversendt Vest-Agder fylkesting med oppfordring om at fylkesrådmannen sørger for at  

fylkeskommunens styrerepresentant bidrar til at vedtaket i Hordaland fylkesting følges opp i styret for  

NDLA. 

 

Saken er oversendt fylkestinget for videre behandling i desember 2017. Fylkestinget har per i dag altså 

ikke tatt stilling til kontrollutvalgets vedtak. 

 

I etterkant av kontrollutvalgets behandling har flere andre kontrollutvalg behandlet saken og flere andre 

kontrollutvalg har fattet vedtak likelydende som Vest-Agder. Det har vært en del skriverier i media om 

saken. Kontrollutvalget i Telemark vedtok 13.11 å sende en bekymringsmelding til økokrim. 

Kontrollutvalget i Aust-Agder vedtok 15.11 å oppfordre fylkestinget vurdere en slik bekymringsmelding. 

Begrunnelsen for bekymringen er i hovedsak at rapportene og revisjonen har vesentlige mangler på det 

som går på habilitet i NDLA. Det er påvist at ansatte i ledende roller hos NDLA har hatt eierinteresser 

hos en hovedleverandør, Cerpus AS, og at anbudsregler heller ikke er fulgt. Men revisor har ikke sjekket 
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ut om mulig straffebare forhold er begått eller om det foreligger forhold som kan avkrefte mistanke om 

ansatte på ulovlig måte har beriket seg eller ikke på felles midler hos NDLA. Det har vært en 

totalomsetning på ca 1/2 milliard kroner, hvorav hele kr. 155 mill har gått til Cerpus. 

 

Kontrollutvalget ønsker å høre fylkesrådmannen sin vurdering av det som har skjedd rundt NDLA den 

siste tiden. Fylkesrådmannen og Utdanningssjefen redegjør i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
NDLA rapport nr. 2 er som nevnt ikke behandlet i fylkestinget per i dag. Saken aktualitet gjør det 

imidlertid nødvendig for kontrollutvalget å få ytterligere informasjon om saken og om hvordan Vest-

Agder fylkeskommune forholder seg til utviklingen av NDLA-saken i etterkant av rapport nr. 2. 

 

Dette er ment som en orienteringssak for utvalget i denne omgang, siden rapporten er oversendt og ikke 

behandlet av fylkestinget ennå. Men kontrollutvalget bør følge saken nøye videre. Saken legges frem uten 

innstilling. 

 

Vedlegg:  

KU Telemarks bekymringsmelding 

Avisartikler 
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Postadresse: Besøksadresse:  Foretaksregisteret: 987 993 766 

Postboks 4 Hellandtunet  postmottak@temark.no 

3833 Bø i Telemark 3833 Bø i Telemark  www.temark.no 

 

 

Økokrim  

Postboks 8193 Dep. 

0034 OSLO 
Vår dato 23.11.2017 

Deres dato    

Vår referanse 16/04685-30 

Deres referanse    

Vår saksbehandler Line Bosnes 

Hegna 

    

 

 

 

Bekymringsmelding fra kontrollutvalget i Telemark 

fylkeskommune vedrørende NDLA og Cerpus AS 

   

NDLA (Norsk digital læringsarena) er et interkommunalt foretak eiet av 18 av 19 

fylkeskommuner (alle med unntak av Oslo). Foretaket besørger for tilrettelegging av digitale 

læringstjenester for den videregående skole. 

Omsetningen i foretaket i 10 års perioden siden oppstart har vært på ca 1/2 milliard kroner, 

hvorav ca kr 155 mill har gått til kjøp av tjenester hos en bestemt leverandør, Cerpus AS. 

Cerpus As har vært eiet av ansatte også i ledende stillinger hos NDLA. Det er sjelden man 

kommer bort i så stor inhabilitetsproblematikk mht bruk av offentlige midler. På oppdrag fra 

Hordland fylkeskommune ble det levert to revisjonsrapporter fra revisor for fylkeskommunen 

Deloitte, til eierne av NDLA, dvs de 18 fylkeskommunene. (rapport 1 og 2.) 

Rapportene og gjennomgangene mener vi var god på det de omhandlet. Men rapportene og 

revisjonen har etter vår oppfatning vesentlige mangler på det som går på habilitet i NDLA. 

Det er påvist at ansatte i ledende roller hos NDLA har hatt eierinteresser hos en 

hovedleverandør, Cerpus AS, og at anbudsregler heller ikke er fulgt. Men revisor har ikke 

sjekket ut om mulig straffebare forhold er begått eller om det foreligger forhold som kan 

avkrefte mistanke. Deloitte som er revisor for Hordaland fylkeskommune og burde derfor ha 

bedt om utvidet mandat for å undersøke nærmere om Cerpus og ansatte på ulovlig måte har 

beriket seg eller ikke på felles midler hos NDLA. Det har vært en totalomsetning på ca 1/2 

milliard kroner, hvorav hele kr. 155 mill har gått til Cerpus.  

  

Kontrollutvalget i Telemark 

fylkeskommune 
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Postadresse: Besøksadresse:  Foretaksregisteret: 987 993 766 

Postboks 4 Hellandtunet  postmottak@temark.no 

3833 Bø i Telemark 3833 Bø i Telemark  www.temark.no 

 

Revisjonsrapportene viser at 6 sentrale ansatte i NDLA har vært ansatt hos hovedleverandøren 

Cerpus AS. Cerpus har i en periode stått for vel 80 % av leveransene til NDLA, hvorav to av 

dem har eid Cerpus (større selskapsstruktur med flere selskaper) med rundt 80 % av aksjene i 

denne selskapsstrukturen. De har med andre ord ikke bare hatt eierinteresser i selskapet; de 

har hatt full kontroll over dette selskapet. Det er heller ikke opplyst hvorfor de tjenestene som 

har vært levert av Cerpus ikke kunne vært levert av ansatte hos NDLA? 

Samtidig ser vi at Cerpus har vunnet langt de fleste anbudsrunder de har vært involvert i, og 

det er bevist at en av de sentrale ansatte har tilrettelagt beslutningsgrunnlag for valg av 

leverandør hos NDLA ved minst 1 anledning. I tillegg kan en se av regnskapene til Cerpus 

(offentlig tilgjengelig i Brønnøysund) at de i denne perioden har hatt svært god lønnsomhet. 

Dette er også påvist i revisjonsrapport nr. 1. Leveranser også har skjedd uten at det er lagt ut 

på anbud, og oppdrag til Cerpus er blitt betydelig utvidet etter at kontrakten er gitt. (ca. kr. 10 

mill). Samhandlingen med leverandøren som viser at NDLA og leverandøren har hatt 

uforholdsmessig tett kontakt, er omtalt i rapporten kapittel 6.  

Sett i lys av dette mener vi helt klart at en burde undersøkt grundigere om disse sentrale 

ansatte har påvirket anbudskonkurransene ved flere anledninger og undersøkt om de har hatt 

tilgang til informasjon om utformingen av anbudspapirene og/eller tilgang til tilbudene til 

Cerpus AS sine konkurrenter før de har levert Cerpus sitt anbud. Her virker det som om noen 

har hatt litt for gode muligheter til å påvirke valg av leverandør, og det må undersøkes videre. 

Dette er etter vår oppfatning det mest sentrale i hele revisjonen, men det er ikke fullstendig 

undersøkt og belyst. Det er en klar mangel som burde blitt utbedret. Videre burde en 

undersøke hvordan tjenestene til Cerpus har vært priset og forhandlet frem og hvem som 

fastsatte vilkårene. Om Cerpus også har fått levere rene konsulenttjenester til NDLA i tillegg 

til å ha ansatte hos NDLA. 

Kontrollutvalget fikk møte revisor for Deloitte i møte i Tønsberg 14. september 2017. Her 

understreket revisor de usunne og ureglementære sammenblandingene og brudd på 

anbudsregler som det nå er ryddet opp i. Men revisor understreket at han ikke hadde 

undersøkt om straffbare forhold mht uberettiget vinning var begått eller om forhold som 

avkreftet dette. Det mente han lå utenfor revisors mandat. Kontrollutvalget mener derfor at 

saken fortsatt reiser flere spørsmål som ikke er besvart. 

Kontrollutvalget ble kontaktet av varsler, Rune Mathisen, som bor i Telemark og som var 

tidligere ansatt hos NDLA og var med i oppstarten. Varsler har meddelt oss at vi kunne oppgi 

hans navn i bekymringsmeldingen.  
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Postadresse: Besøksadresse:  Foretaksregisteret: 987 993 766 

Postboks 4 Hellandtunet  postmottak@temark.no 

3833 Bø i Telemark 3833 Bø i Telemark  www.temark.no 

 

Varsler deltok på møte i kontrollutvalget den 13.11.17 hvor også fylkesrådmann, 

fylkesopplæringssjef, og fylkesadvokaten var til stede. Varsleren fortalte at folkene i Cerpus 

manglet ved oppstarten av NDLA, digital kompetanse på fagområdet men at dette var noe som 

ble bygget opp underveis. 

 

Varsler hadde også en oppfatning at minst kr 3 mill som han kjente til var rene 

konsulenttjenester fra Cerpus, og at i begynnelsen når man reklamerte eller leverte tilbake 

produkter til Cerpus fordi de var mangelfulle, ble det gjerne fulgt opp med nye fakturaer. 

Varsler gav uttrykk for at det var et tett forhold mellom tidligere daglig leder (uten eierinteresse 

i Cerpus) og ledende ansatte som hadde det.  

 

Kontrollutvalget for Telemark fylkeskommune vil understreke at vi har ikke grunnlag for å 

påstå eller antyde at straffbare forhold er begått og dermed inngis ingen anmeldelse. Men da 

dette dreier seg om alvorlig inhabilitets problematikk og bruk av store midler, felleskapets 

midler, kr 155 mill, bør det være i det offentliges og den allmenne interesse å få avdekket eller 

undersøkt om straffbare forhold er begått eller ikke. 

 

Vi mener at Økokrim med sin spesial kompetanse er rette instans til å iverksette en eventuell 

undersøkelsessak. 

 

 

 

På vegne av kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune. 

    

                                            

Per Lykke 

Leder 

 

 

 

 
Vedlegg:  

1. revisjonsrapport (nr. 1) 

2. revisjonsrapport (nr.2) 

3. melding fra varsler 

4. oppslag fra NRK Hordland 
 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Arkivsak-dok. 17/07213-8 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Felles selskapskontroll VIGO IKS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) bestilte en selskapskontroll gjennomført som 

forvaltningsrevisjon av VIGO IKS. Selskapet eies av alle fylkeskommunene og det ble derfor rettet en 

forespørsel til alle kontrollutvalgene i eierkommunene om å delta på denne i fellesskap.  

 

Kontrollutvalget i Vest-Agder fattet i møte 12. juni 2017 sak 23/17 følgende vedtak:  

 

Kontrollutvalget vil avvente en konkret prosjektplan og kostnader før man eventuelt sier ja til å delta 

i en felles selskapskontroll for VIGO IKS.  

 

Nå legges prosjektplanen frem for utvalget. Denne prosjektplanen danner grunnlaget for bestillingen av 

selskapskontroll i Vigo IKS. Prosjektplanen er lagt frem for Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag og legges 

fram for kontrollutvalget i Vest-Agder slik at kontrollutvalget kan ta stilling til deltagelse og komme med 

eventuelle innspill til planen slik at den ikke må til ytterligere behandling i utvalgene.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Prosjektet er nedskalert noe fra da forespørselen ble rettet i vår. Det opplegget som det legges opp til i 

denne prosjektplanen er grei. Det som forventes av leveranse/ressurs for Adger Kommunerevisjon er på 

den delen som går på oppfølging av eierstyringen i fylkeskommunen. Dette kan gjøres på omlag 50 timer 

og innenfor de ressursene kontrollutvalget og revisjonen har til disposisjon for neste år. 

 

 

 

Vedlegg:  

Vedtaksbrev 

Prosjektplan VIGO IKS 
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Selskapskontroll av Vigo  

 

 INNLEDNING 

Revisjon Midt-Norge utarbeidet med utgangspunkt i bestilling fra kontrollutvalget i STFK (KU) i sak 4/17 

en prosjektskisse for selskapskontroll av Vigo IKS, som kontrollutvalget sluttet seg til i sak 20/17. Basert 

på denne skissen ble kontrollutvalgene i øvrige eierfylker/Oslo kommune invitert til å delta i selskapskon-

trollen av Vigo IKS.  

 

14 av sekretariatene har gitt tilbakemelding på at de er interessert i å delta i dette prosjektet.  

 

Videre arbeid 

Denne prosjektplanen danner grunnlaget for bestillingen av selskapskontroll i Vigo IKS. Prosjektplanen 

legges fram for KU for godkjenning, og sendes deretter de deltakende kontrollutvalgene slik at de kan ta 

stilling til deltakelse i selskapskontrollen.  

 

Ved positivt vedtak må det forventes at kontrollutvalgene i samme møte kommer med eventuelle innspill 

til planen slik at den ikke må til ytterligere behandling i utvalgene. 

 

 OM VIGO IKS 

Vigo IKS, ble formelt opprettet 1. februar 2012 med den hensikt å ivareta utvikling av fylkeskommunens 

IT-systemer innen videregående opplæring. Selskapet eies av alle fylkeskommunene, samt Oslo kom-

mune. Vigo IKS arbeider med drift og utvikling av en rekke datasystemer, der det skoleadministrative 

systemet Visma Flyt Skole er det mest omfattende. I tillegg har selskapet ansvar for drift og utvikling av 

datasystemer for blant annet prøve- og eksamensavvikling, arkivering av elevdata, opplæringstjeneste 

og leveranse av statistikkgrunnlag. 
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Fra § 3 i Selskapsavtalen er følgende formål definert for Vigo IKS. 

 

«Selskapet skal utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært samarbeid 

med deltakerne, fylkeskommunenes felles inntak- og forvaltningssystem Vigo, for elever/lærlinger 

og alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette – eksempelvis skoleadministrative syste-

mer. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike systemer settes ut til andre. Selskapet skal videre 

levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs eller veiledning til deltakerne på de systemer 

man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet til.» 

 

2.1 MULIGE OMRÅDER FOR UNDERSØKELSE 

I saksutredningen1 til denne saken fremgår noen antatte risikoer: 

- Selskapet står for drift og utvikling av tjenester av høy vesentlighet for eierkommunene 

- Selskapet har høye budsjett, få ansatte og gjennomfører komplekse anskaffelser av høy verdi 

- På eiersiden har selskapet stor geografisk spredning 

- Selskapet kjøper konsulenttjenester i betydelig omfang 

- Selskapet leier inn ansatte i eierfylkene i deltidsengasjement (tilsvarende 1,7 årsverk i 2016) 

- Selskapet har etablert faggrupper som består av ansatte fra eierfylkene, og som bistår med fagkom-

petanse på de ulike datasystemene. 

 

Prosjektskissen som KU vedtok i sak 20/2017 ble vedlagt i invitasjonen om samarbeid. Her hadde revi-

sjonen pekt på temaer som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon i Vigo: 

- Bestillerkompetanse, herunder kompetanse innen anskaffelser og kontraktsstyring 

- Ressursstyring, internt og overfor samarbeidspartnere 

- ROS-analyser, herunder praksis og kompetanse 

- Sikre tjenester til brukerne (fylkeskommunene) 

 
I tilbakemeldingen fra kontrollutvalgene er det pekt på andre risikoområder som bør være med i under-

søkelsen, med vekt på økonomistyring, håndtering av personopplysninger, samt bruk og utforming av 

samarbeidsavtaler. 

 

                                                      
1 KU-sak 4/17 
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2.2 VURDERING AV RISIKOOMRÅDENE 

Denne selskapskontrollen består av to elementer: eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet. 

Eierskapskontroll 

Selskapet står for drift og utvikling av tjenester av høy vesentlighet for eierne. Det er representantskapet 

som utøver eierskapet i selskapet på vegne av alle eierne. Dersom dette ansvaret skal ha et reelt inn-

hold må eierne også ha tilstrekkelig styring og kontroll med tjenesteutøvingen.  

 

Revisjonen tar for seg prosessene knyttet til styringen av Vigo IKS. Med styring menes prosessene og 

aktivitetene som gjennomføres for å sikre at målene som er fastsatt for Vigo IKS nås.  

 

Forvaltningsrevisjon 

Når det gjelder forvaltningsrevisjonen er det pekt på flere risikoområder. Her vil det være fokus på ut-

valgte områder knyttet til ordinær drift. 

Internkontroll er en betegnelse på bedriftens interne kontroll. I praksis er dette systematiske tiltak som 

skal sikre at bedriften planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med 

krav i lov- og regelverk, vedtak og føringer. Internkontroll er derfor en blanding av praktiske og dokumen-

terte tiltak, og en form for kvalitetssikring. Problemstilling 2 omhandler bedriftens internkontroll. God in-

ternkontroll er generelt sett også viktig for å sikre at prosesser innenfor håndtering av innkjøp og person-

opplysninger (problemstilling 3 og 4) blir håndtert på riktig måte. 

 

Håndtering av risiko er sentralt i en bedrifts internkontroll. Når man etablerer internkontroll i en bedrift, 

må virkeområdet for internkontrollen identifiseres. Hvilke kontrollmålsettinger (drift, regnskapsrapporte-

ring, overholdelse av lover og regler, måloppnåelse, mm.) skal internkontrollen dekke? Dette bør gjøres 

gjennom en risikovurdering der det vurderes i hvilke arbeidsprosesser – og med hvilken sannsynlighet 

og konsekvens – styringssvikt, feil og mangler kan oppstå. Revisjonen vil derfor se på om VIGO IKS har 

oversikt over risikoforholdene i bedriften, og hvordan dette håndteres (problemstilling 2 a). 

 

Selskapet disponerer – med fylkeskommunale briller - et høyt budsjett, gjennomfører anskaffelser av stor 

verdi, har få ansatte og kjøper konsulenttjenester i betydelig omfang. Eierne fullfinansierer selskapets 
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drift og utviklingsoppgaver. Vigo IKS sin økonomimodell innebærer pr. dags dato2 en lik innbetaling til 

selskapet fra alle de 19 eierne når det gjelder utvikling av nye og eksisterende systemer samt drift av 

Vigo IKS, mens driftsutgiftene pr. system fordeles etter elevantall i hver enkelt fylkeskommune/Oslo 

kommune. Disse utgiftene inngår ikke i selskapets budsjetter. Selskapets driftsinntekter var på 93,7 mil-

lioner kroner i 2016 (73,5 millioner kroner i 2015). Ordinært resultat var på 24,8 millioner kroner i 2016 

(4,5 millioner kroner i 2015). Selskapet har en høy andel egenkapital, og 61,1 millioner i bankinnskudd 

pr. 31.12.16. Her er det relevant å se på hvilken økonomisk risiko det er for eierne, samt hvordan selska-

pet håndterer eventuelle over-/underskudd i selskapet (problemstilling 2 b). 

 

Det startes stadig opp nye prosjekter, og flere prosjekter er forsinket når det gjelder leveranser og ferdig-

stillelse, eksempelvis leveransen av SAS (skoleadministrativt system). I ressursstyringen inngår de akti-

vitetene som gjennomføres i Vigo IKS for å sikre at virksomheten til enhver tid har tilstrekkelig med res-

surser og fremdrift iht. vedtatte planer. For mange av tjenestene som utføres er Vigo i stor grad av av-

hengighet av eksterne aktører (inklusive ansatte i eierfylkene). Det kan være flere utfordringer og impli-

kasjoner knyttet til å ha en stor andel innleide konsulenter inne i bedriftene. Disse utfordringene knytter 

seg dels opp mot den avhengigheten som bedriftene opparbeider seg av konsulentene, dels at det er 

mange som skal følges opp. De nevnte elementene har flere iboende risikoområder som det vil være 

hensiktsmessig å få en gjennomgang av. Fokuset for revisjonen vil være på styring av ressurser, frem-

drift i prosjektene, samt samarbeidsavtaler og utforming av disse (problemstilling 2 c). 

 

Det gjennomføres også komplekse anbudsprosesser. Her er det flere risikoforhold knyttet til gjennomfø-

ring av anbud. Her vil vi se på om VIGO IKS har tilfredsstillende regelverk/rutiner for offentlige anskaffel-

ser, og om praksis understøtter lovpålagte krav og interne føringer (problemstilling 3 a og b). 

- En mulig risiko knyttet til overnevnte er om selskapet innehar riktig kompetanse til å ivareta oppga-

ven. Dette innebærer imidlertid en vurdering av hvilken kompetanse man bør ha for de konkrete an-

skaffelsene selskapet er involvert i. Det synes ikke å foreligge klare kriterier for kompetansekrav, noe 

som for øvrig heller bør ligge i selskapets interne forordninger, for eksempel i prosess for rekrutte-

ring. Det revisjonen kan se på er i hvilken grad Vigo IKS har en strategisk tilnærming til innkjøpspro-

sesser, definert som i hvilken grad innkjøpsfaglig kompetanse er involvert på hensiktsmessig vis i 

forbindelse med anskaffelser (problemstilling 3 c). 

                                                      
2 Fra 2017 har representantskapet vedtatt ny kostnadsfordeling. 
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- En felles ITK-løsning innenfor videregående opplæring må vurderes opp mot en mest mulig helhetlig 

arkitektur. Funksjonalitet og ytelsesnivå er et viktig hensyn ved utvikling av IT-løsninger, det samme 

er tilgjengelig og brukervennlighet. IT-løsningene må ved behov også kunne samhandle med andre 

relevante virksomheter og deres IT-løsninger på et hensiktsmessig nivå. På virksomhetsnivå bør det 

være kontrollaktiviteter som sikrer kvalitet i tjenesteutøvelsen/leveransen (problemstilling 3 d). 

 

Det finnes mange eksempler på at sensitive personopplysninger har kommet på avveie både innenfor 

privat og offentlig virksomhet. Revisjonen har ingen indikasjoner på at lignende kan forekomme når det 

gjelder Vigo IKS, men slike saker viser at dette kan være et område med risiko for svikt. I VIGO sentral-

baseprosjektet får man nå én sentralbase for alle fylkeskommunene og de lokale databasene forsvinner. 

Dagens sentralbase er flyttet til et IT-senter i København. Dette innebærer at sensitive personopplys-

ninger om elever håndteres i utlandet. Her vil det generelt sett være ulike risikoforhold når det gjelder 

håndtering av personopplysninger (problemstilling 4). 

- Det er for øvrig gjennomført en undersøkelse blant ledere i offentlig og privat sektor i forbindelse med 

EUs nye personvernforordring3 som innføres i mai 2018. Bare én av fire av de spurte sier de er for-

beredt på den nye personvernloven4. 

 

 
 FORMÅL MED PROSJEKTET OG PROBLEMSTILLINGER 

 
Formålet med prosjektet er todelt: 

1. Vurdere hvordan eierfylkeskommunene/Oslo kommune følger opp sitt ansvar som eiere av selska-

pet. 

2. Skaffe eiere innsikt i selskapets virksomhet og styring, herunder om VIGO IKS sine innkjøp, sam-

handling med leverandører, håndtering av personopplysninger og økonomistyring, er i samsvar med 

lov- og regelverk, vedtatte føringer og interne retningslinjer. 

 

3.1 PROBLEMSTILLINGER 

Med bakgrunn i formålet er det formulert følgende problemstillinger. 

                                                      
3 EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye 
regelverket gir virksomheter nye plikter. 
4 Deloittes personvernundersøkelse 
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1. Er eierstyring og selskapsledelse i Vigo IKS i samsvar med gitte anbefalinger og eiernes forventning? 

 

Eierskapskontrollen utføres av fylkeskommunenes/Oslo kommunes egen revisjon, og innretningen på 

kontrollen blir om eier utøver sine eierinteresser i samsvar med etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse, med fokus på måloppnåelse og rapportering. Dette vil bli belyst ved å blant annet svare 

på følgende spørsmål: 

- Har eier definert klare mål for selskapet? 

- Utøver eierfylkeskommunene/Oslo kommune sitt eierskap gjennom representantskapet? 

- Har fylkeskommunene/Oslo kommune etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sel-

skapet, og følges disse? 

- Er styrets virksomhet etablert i samsvar med gitt føringer og anbefalinger? 

 

2. Er det etablert styringssystemer som sikrer at selskapets aktivitet er hensiktsmessig i forhold til de 

krav og forventinger som er stilt til selskapet, og hvordan er etterlevelsen av disse?  

 

Det vil være utvidet fokus på følgende områder: 

a) Måloppnåelse 

b) Håndtering av risiko og bruk av ROS-analyser. 

c) Økonomistyring. 

d) Ressursstyring. 

 

 
3. Følger Vigo IKS regelverket om offentlige anskaffelser? 

a. I hvilken grad har Vigo IKS interne retningslinjer og interne rutiner for offentlige anskaffel-

ser som er i samsvar med lov og forskriftskrav? 

b. I hvilken grad er Vigo IKS sin praksis for offentlige anskaffelser i samsvar med lov og for-

skrift samt egne retningslinjer/rutiner? 

c. I hvilken grad er innkjøpsfaglig kompetanse involvert på hensiktsmessig vis i forbindelse 

med anskaffelser? 

d. I hvilken grad har man sikret at det utvikles funksjonelle og hensiktsmessige IKT-systemer 

for brukerne? 
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e. I hvilken grad er man sikker på at Vigo IKS etterlever regelverk og føringer som gjelder 

habilitet og etikk? 

 

4. Har selskapet tilfredsstillende rutiner for håndtering av personopplysninger? 

a. I hvilken grad har Vigo IKS interne retningslinjer og interne rutiner for håndtering av per-

sonopplysninger som er i samsvar med lov og forskriftskrav? 

b. I hvilken grad er Vigo IKS sin praksis for håndtering av personopplysninger i samsvar 

med lov og forskrift samt egne retningslinjer/rutiner? 

 

3.2 AVGRENSNING 

Når det gjelder problemstilling 2, vil vi på overordnet nivå fokusere på hvilke system og rutiner Vigo IKS 

har etablert, og om dette samsvarer med god praksis for internkontroll.  Vi vil ikke se på hvorvidt de ruti-

ner og prosedyrer som foreligger, blir benyttet i praksis utover det som er skissert i problemstilling 2 a - 

c. Revisjonen vil heller ikke gjøre noen vurderinger av om kvaliteten/innhold på tjenestene utover det 

som faller inn under krav til internkontrollen.  

 

Revisjonens undersøkelser under problemstilling 3 b – i hvilken grad Vigo IKS sin praksis for offentlige 

anskaffelser er i samsvar med lov og forskrift samt egne retningslinjer/rutiner – er avgrenset til et antall 

stikkprøver.  

 

 REVISJONSKRITERIER 

Kriterier er den norm vi skal vurdere problemstillingen opp mot. Kilder til revisjonskriterier er i hovedsak 

hentet fra relevante lover og forskrifter, rammeverket for internkontroll (COSO), aktuelle anbefalinger for 

eierstyring og selskapsledelse, samt fylkeskommunale føringer og retningslinjer. 

 

Problemstilling 1 

Selskapslovgivningen (her: IKS-loven) og KS sine anbefalinger for eierskap gir føringer for hvordan eier-

skap skal utøves, rollefordeling og styret og ledelsen i selskapet. I tillegg vil selskapsavtalens og fylkes-

kommunens egne eierskapsdokumenter kunne være kriterier. 

 
Problemstilling 2 
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Vi vil i vår vurdering av selskapets internkontroll se hen til COSO-modellen, og fokusere på internkontroll 

innenfor økonomi- og ressursstyring. COSO-modellen opererer med fem sentrale komponenter. Disse er 

knyttet til kontrollmiljø, risikovurderinger, kontrollaktiviteter, informasjon og overvåking/ oppfølging.  

 

Risikovurdering er et begrep i risikostyringen som dekker de tre stegene risikoidentifisering, risikoana-

lyse og risikoevaluering. Dette er en begrepsbruk som er forankret i den internasjonale standarden ISO 

31000 «Risikostyring». I dag brukes ofte begrepet «risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)» som et likever-

dig alternativ til «Risikovurdering» slik ISO-standardene benytter det. 

 

Vi vil også se hen til faglitteratur innenfor eksempelvis økonomistyring. Busch med flere5 viser til at god 

økonomistyring er en prosess som bl.a. omfatter målformulering, gjennomføring av tiltak og oppfølging 

av resultat.  

 

Problemstilling 3 

Kilde til å utlede revisjonskriterier vil være: 

- Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  Alle anskaffelser av varer og tjenester omfattes av loven. 

Det er også andre forskrifter som kan komme til anvendelse, avhengig av type anskaffelse. 

- Eventuelle styrevedtak knyttet til offentlige anskaffelser og/eller interne føringer/retningslinjer. 

- Beste praksis – offentlige anskaffelser – veileder fra Nærings- og handelsdepartementet. 

 
Problemstilling 4 

Personopplysninger skal behandles i tråd med personopplysningsloven. Loven stiller blant annet krav 

om et system for internkontroll. Kravet utdypes i internkontrollforskriften og Datatilsynets veileder om in-

ternkontroll og informasjonssikkerhet. I mai 2018 får Norge nye personvernregler, og virksomheten må 

tilpasse seg det nye regelverket.  

  

                                                      
5 Økonomistyring i det offentlige” av Busch med flere (2002/2009). 
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 METODE 
 

Problemstillingene i denne selskapskontrollen er av en slik art at det forutsettes både dokumentasjon av 

formelle forhold knyttet til selskapet, økonomiske data og mer detaljert informasjon om prosesser for ei-

erstyring og drift av Vigo IKS. Datagrunnlaget som må innhentes for å belyse problemstillingene, er der-

for av både kvantitativ og kvalitativ karakter.  

 

Intervju 

En viktig del av datagrunnlaget vil være informasjon fra intervju med sentrale roller i tilknytning til eier og 

selskapet. Intervju gir en større mulighet for å gå i dybden og få fram nyanser som karakteriserer proses-

sene og som ikke fanges av statistikk eller annen dokumentasjon.  

 

Dokumentanalyse 

Undersøkelsen vil også basere seg på gjennomgang av relevant dokumentasjon fra VIGO IKS. Her vil vi 

få frem en økonomisk oversikt, samt oversikt over selskapets styring, rapportering og informasjonsflyt.  

 

Stikkprøvegjennomgang 

For å vurdere VIGO IKS sin praksis knyttet til offentlige anskaffelser, vil vi gjennomføre noen case-analy-

ser av utvalgte gjennomførte anskaffelser. Utvelgelse av case vil bli utført etter en kartlegging av offent-

lige anskaffelser i selskapet. 
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 RESSURSER OG ORGANISERING 
 

Av bestillingen framgår det at kontrollen skal gjennomføres under Revisjon Midt-Norges koordinering, og 

at den skal involvere valgte revisorer i de fylkeskommunene som blir med på selskapskontrollen.  

 

Ressurser 

Eierskapskontroll i hver enkelt eierfylkeskommune/Oslo kommune. 

Den delen som går på oppfølging av eierstyringen utføres med arbeidsinnsats fra valgt revisor i alle del-

takerfylkene/Oslo kommune. Her vil informasjonen, enten det gjelder dokument, system eller intervjuin-

formasjon, finnes i det enkelte fylket, og det vil være mest rasjonelt og kostnadsbesparende at denne 

informasjonsinnhentingen skjer lokalt og av valgt revisor. 

 

Noe informasjon vil alle revisjonsenhetene ha behov for å hente ut. For å redusere belastningen for både 

revisjonsenhetene og den reviderte enhet, sender Kommunerevisjonen i Oslo ut et spørreskjema til sty-

ret og representantskapet på vegne av alle revisjonsenhetene (vedlegg 1 og 2). Kommunerevisjonen vil 

dele denne informasjonen med de andre revisjonsenhetene. 

 

Forvaltningsrevisjon av Vigo IKS 

Revisjon Midt-Norge IKS får ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet og står for den fag-

lige og praktiske koordineringen.  

 

Oppdragsansvarlig er Espen Langseth. 

 

Her er det anslått et ressursbehov på opptil 700 timer. Dette inklusive alt av planleggingsarbeid, datainn-

henting, rapportskriving og dialog/informasjon. 

 

Datainnsamlingen vil i stor grad være rettet mot selskapet som er lokalisert i Skien. Selskapet har en god 

del samarbeidspartnere, som leverandører og ressurspersoner blant eierne. Det vil være behov for infor-

masjon fra disse også. Dette kan skje på flere måter, og trenger ikke innebære stor grad av reisevirk-

somhet. Organiseringen av dette håndteres av Revisjon Midt-Norge IKS. 
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6.1 TIDSHORISONT 

Styringsgruppe: Prosjektplan November 2017 

Prosjektplan i kontrollutvalget November 2017 

Oppstartsmøte Januar 2018 

Datainnsamling/rapportskriving Februar 2018 – November 2018 

Ferdig rapport Desember 2018 
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Adresse: 

Kongensgt. 9, 4.etg. 
7013 Trondheim 

Telefon:  468 51 950

  

Bank: 8601.13.04038 

Org.nr: 988 799 475
  

 

 
Kontroll- og kvalitetsutvalget i 
Rogaland fylkeskommune 

 

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf.  400 67 058 
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 2017000004-15     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 23.11.2017 

 
 

Selskapskontroll av Vigo IKS - ny plan for gjennomføring  
 
 
 

Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune behandlet i sak 51/17 en ny plan 
for selskapskontrollav Vigo IKS. Utvalget fattet følgende  vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar plan for gjennomføring av selskapskontroll av Vigo IKS 
til orientering. 

2. Utvalget ber sekretariatet om å gjøre en ny henvendelse til øvrige eieres 

kontrollutvalg for å avklare deltakelse i felles selskapskontroll under de nye 
forutsetningene. 

3. Deltakende kontrollutvalg kan gi innspill til undersøkelsestema og 

problemstillinger. Innspillene innarbeides i en endelig prosjektplan, som 
sendes kontrollutvalgene til orientering. 

4. Sekretariatet bes rette en forespørsel til aktuelle kontrollutvalget om mulig 

samarbeid. 

Vedlagt følger særutskrift av saken samt plan for gjennomføringen. Jeg ber om at 
saken blir lagt fram for kontrollutvalgene ved første anledning.  

 
Som det går fram av sakspapirene er organiseringen av arbeidet endret, og dermed 
også forutsetningene for eventuell deltakelse. Som en konsekvens av dette gis 

samtlige kontrollutvalg i fylkene/Oslo kommune anledning til å slutte seg til 
undersøkelsen på nytt. Det nye opplegget er som følger: 
 

Revisjon Midt-Norge gjennomfører forvaltningsrevisjonen i selskapet, hovedsakelig 
med egne ressurser. Vigo IKS' kontorer ligger i Skien, for å effektivisere 
datainnhentingen ønsker Revisjon Midt-Norge at Telemark kommunerevisjon bistår i 

datainnsamlingen. Kontrollutvalget i Telemark vil få en henvendelse om å stille med 
revisjonsressurser, jamnfør punkt fire i vedtaket. Dersom det er behov for spesiell 
kompetanse i gjennomføringen er det i vedtaket lagt til rette for at også andre 

kontrollutvalg kan få slik henvendelse. 
 
Kontrollutvalgene som slutter seg til selskapskontrollen gjennomfører 

eierskapskontrollen selv, arbeidet er estimert til om lag 50 timer. Oslo 
kommunerevisjon innhenter opplysninger om representantskap og styre, dette for å 
redusere pågangen på disse organene. Opplysningene blir tilgjengelig for alle 

deltakerne. 
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Rapporten blir utformet i to selvstendige deler, én for forvaltningsrevisjonen, én for 
eierskapskontrollen. Sammendraget blir også todelt, slik at det vil være mulig å 

referere resultatene og konkludere for hver av rapportens deler. Den enkelte 
revisjonsenhet kan gjennomføre eierskapskontrollen uavhengig av framdriften i det 
øvrige arbeidet. 

 
Kontrollutvalgene som deltar i selskapskontrollen har anledning til å gi eventuelle 
innspill til problemstillinger eller undersøkelsestema når de vedtar deltakelsen. 

Innspillene blir innarbeidet i den endelige planen, som sendes deltakerne til 
orientering. Det er ikke rom for ytterligere runder i kontrollutvalgene, det er heller 
ikke rom for å delta under andre forutsetninger enn de som er nevnt. 

 
Jeg ber på vegne av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune om at 
kontrollutvalgene tar stilling til spørsmålet om deltakelse på bakgrunn av den 

vedlagte planen. Eventuelle innspill må gis samtidig, undertegnede formidler dem til 
Revisjon Midt-Norge. 
 

 
 
 

Med vennlig hilsen 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 
 

 
Torbjørn Berglann 
rådgiver 

 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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Selskapskontroll av Vigo IKS - plan for gjennomføring  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune 22.11.2017 51/17 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 037, TI - &58 
Arkivsaknr 17/4 - 12 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
1. Kontrollutvalget tar plan for gjennomføring av selskapskontroll av Vigo IKS til 
orientering. 

2. Utvalget ber sekretariatet om å gjøre en ny henvendelse til øvrige eieres 
kontrollutvalg for å avklare deltakelse i felles selskapskontroll under de nye 
forutsetningene. 

3. Deltakende kontrollutvalg kan gi innspill til undersøkelsestema og 
problemstillinger. Innspillene innarbeides i en endelig prosjektplan, som sendes 

kontrollutvalgene til orientering. 

4. Sekretariatet bes rette en forespørsel til kontrollutvalget i Telemark 
fylkeskommune om å bidra med ressurser i gjennomføringen. 

 
Vedlegg 

Prosjektplan Vigo IKS.pdf 

 

 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor orienterte.  

Innstillingen ble vedtatt med følgende endring i punkt 4: 
Sekretariatet bes rette en forespørsel til aktuelle kontrollutvalg om mulig samarbeid. 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Kontrollutvalget tar plan for gjennomføring av selskapskontroll av Vigo IKS til 
orientering. 

2. Utvalget ber sekretariatet om å gjøre en ny henvendelse til øvrige eieres 

kontrollutvalg for å avklare deltakelse i felles selskapskontroll under de nye 
forutsetningene. 

3. Deltakende kontrollutvalg kan gi innspill til undersøkelsestema og 

problemstillinger. Innspillene innarbeides i en endelig prosjektplan, som sendes 
kontrollutvalgene til orientering. 

4. Sekretariatet bes rette en forespørsel til aktuelle kontrollutvalgetom muig 
samarbeid. 
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Saksutredning 

Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune bestilte i sak 4/17 en 
selskapskontroll av Vigo IKS. Selskapet, som eies av samtlige fylkeskommuner og 
Oslo kommune, har som hovedoppgave å utvikle IT-systemer for videregående 

opplæring. Kontrollutvalget inviterte øvrige eiere til å delta i selskapskontrollen.  

Gjennomføringen var planlagt slik at den enkelte eier skulle skyte inn 
revisjonsressurser i eierskapskontrollen i eget fylke, i tillegg skulle 

revisjonsselskapene i noen grad delta i øvrige deler av gjennomføringen. 
Majoriteten av eierne var interesserte i å delta, men ønsket å få en mer detaljert 
plan for gjennomføring av undersøkelsen før de ga sin endelige tilslutning. Planen 

følger vedlagt denne saken, men organiseringen av gjennomføringen foreslås 
endret. 

Bakgrunnen for forslaget er at det viser seg vanskelig å gjennomføre den 

opprinnelige planen med noenlunde lik arbeidsbelastning mellom 
revisjonsselskapene innenfor rammen av 50 timer. For å unngå nye og tidkrevende 
runder med de aktuelle kontrollutvalgene har Revisjon Midt-Norge og sekretariatet 

hatt en dialog om et alternativt opplegg og foreslår følgende: 

1. Revisjon Midt-Norge gjennomfører forvaltningsrevisjonen i Vigo IKS med 
egne ressurser og i henhold til vedlagte plan. 

2. Kontrollutvalgene som ønsker å gjennomføre eierskapskontroll i eget fylke 
gjør dette med egne revisjonsressurser. 

3. Kontrollutvalgene som gjennomfører eierskapskontroll blir å betrakte som 

deltakere i arbeidet og får anledning til å gi innspill til den foreliggende 
planen. Revisjon Midt-Norge innarbeider innspillene i planen, den endelige 
planen sendes utvalgene til orientering. 

Revisjon Midt-Norge har ressurser til å gjennomføre undersøkelsen selv. 
Revisjonen mener likevel det vil være ressurseffektivt å få bistand til deler av 
gjennomføringen fra Telemark kommunerevisjon, da selskapet er lokalisert nært 

Vigo IKS. Slik bistand krever i så fall bestilling fra kontrollutvalget i Telemark 
fylkeskommune.  

Om undersøkelsesopplegget 

Revisjon Midt-Norge har laget en plan der det er lagt opp til at de står for 
forvaltningsrevisjonen i Vigo IKS selv, mens eventuelle samarbeidende 
revisjonsselskap står for eierskapskontrollen i sine respektive fylker. Revisjonen 

foreslår å undersøke disse problemstillingene, som er nærmere utdypet i den 
vedlagte prosjektplanen: 

1. Er eierstyring og selskapsledelse i Vigo IKS i samsvar med gitte 

anbefalinger og eiernes forventning? 
2. Er det etablert styringssystemer som sikrer at selskapets aktivitet er 

hensiktsmessig i forhold til de krav og forventinger som er stilt til 

selskapet, og hvordan er etterlevelsen av disse? 
3. Følger Vigo IKS regelverket om offentlige anskaffelser? 

4. Har selskapet tilfredsstillende rutiner for håndtering av 
personopplysninger? 
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Sekretariatet mener at problemstillingene er i tråd med signalene gitt i 
bestillingen. Revisjonen har lagt opp til å levere rapporten i desember 2018. Den 

videre saksgangen blir som følger: 

· Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag godkjenner den foreliggende planen og 
sender den til samtlige kontrollutvalg, som nå får anledning til å delta 

under de nye forutsetningene. 
· Kontrollutvalgene som vedtar å delta med eierskapskontroll får mulighet til 

å foreslå problemstillinger. 

· Revisjon Midt-Norge innarbeider innspillene i en endelig plan for 
gjennomføring. 

· Endelig plan for gjennomføring sendes kontrollutvalgene til orientering. 

· Rapport leveres i desember 2018. 

Sekretariatet viser for øvrig til vedlagte plan for ytterligere detaljer. 
Oppdragsansvarlig revisor, Espen Langseth i Revisjon Midt-Norge, vil orientere om 

planen i møtet.  

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Sekretariatet ser at opplegget for den opprinnelige undersøkelsen var vanskelig å 

gjennomføre. Det har derfor vært fornuftig å revurdere opplegget med henblikk på 
å få en håndterlig gjennomføringsprosess.  

I den vedlagte planen er det meste av arbeidet med gjennomføring lagt på 

Revisjon Midt-Norge, mens samarbeidende kontrollutvalg kun har ansvar for egen 
fylkeskommune. Dette gir et mer forutsigbart opplegg som vil være enklere å 
gjennomføre for alle involverte. 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar planen til orientering og gir 
sekretariatet i oppdrag å ta de nødvendige initiativ for å få gjennomført 
undersøkelsen. 
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Arkivsak-dok. 17/15888-1 
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 
Saksgang Møtedato 

Vest-Agder kontrollutvalg 06.12.2017 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av neste forvaltningsprosjekt 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Med bakgrunn i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 legger sekretariatet frem denne saken 

som skal danne grunnlag for kontrollutvalget bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 

Saksopplysninger: 
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget 

kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, hvor de vil gjennomføre et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en del av planen for forvaltningsrevisjon. Fylkestinget kan også 

bestille en forvaltningsrevisjon. 

 

Fylkestinget behandlet i møte 13.12.16 sak 65/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 

2016 – 2019. Fylkestinget fattet slikt enstemmig vedtak:  
 
«Fylkestinget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 som den foreligger, med følgende 

prosjekt: 

 

Overordnede risikoområder 

 Effektiv og målrettet fylkeskommunal forvaltning  

 Demokratisk kontroll med fylkeskommunale selskaper og god forvaltning av fylkeskommunens 

eierinteresser  

 Forsvarlig internkontrollsystem  

 

Videregående opplæring 

 Gjennomføringsgrad, læringsutbytte og læringsmiljø i den videregående opplæring   

 Tilpasset opplæring til minoritetsspråklige elever – levert 3.11.17 

 

Tannhelsetjenesten 

 Evaluere om tiltakene er fulgt opp og målene i Tannhelseplanen for 2013 – 2016 er nådd  
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Regionale tjenester - Regional utvikling  

 Effektive og målrettede regionale utviklingsprosjekter 

 

Regionale tjenester - Samferdsel 

 Samhandling med Statens vegvesen om utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveier  

 

Fylkesrådmannens stab  

Etterlevelser av lov og forskrift om offentlige anskaffelser 

 

Kontrollutvalget får fullmakt til å endre planen i perioden ved behov.» 

 

Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal som hovedregel ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, hvor de vil gjennomføre et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en del av planen for forvaltningsrevisjon. Det har fylkestinget 

åpnet opp for ved at de har delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 

omprioriteringer i planen.  

 

For øvrig vises det til overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering bør kontrollutvalget som hovedregel ta utgangspunkt i plan for 

forvaltningsrevisjon ved bestilling av en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget kan også bli gjort kjent 

med saker det er knyttet risiko til, hvor de vil gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en 

del av planen for forvaltningsrevisjon eller fylkestinget kan bestille en forvaltningsrevisjon. 

 

Sekretariatet anbefaler samtidig kontrollutvalget om å benytte denne anledningen ifbm. bestilling og valg 

av tema, si noe om formål og problemstillinger dersom kontrollutvalget har innspill til det.  

 

Dialogen mellom revisor og kontrollutvalg er sentral i planleggingen av forvaltningsrevisjoner. 

Kontrollutvalget må ha fokus på hvordan de formulerer bestillinger og hvordan de spisser 

problemstillingene de ønsker at revisor skal svare på. Samtidig er det viktig at revisjonen setter av tid til å 

diskutere problemstillinger og vinklinger på prosjektene med kontrollutvalget, slik at kontrollutvalget får 

nødvendig informasjon og kunnskap til å gjøre gode bestillinger. Revisjonen legger frem en prosjektplan 

som utvalget tar stilling til og vedtar som endelig bestilling av prosjektet.  

 

 

Vedlegg:  

Overordnet analyse  
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Orientering fra revisor  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg 

orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom 

året.  

 

Revisor vil i møtet orientere om det løpende revisjonsarbeidet, knyttet opp mot kontrollhandlinger som er 

planlagt gjennom revisjonsåret. 
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Referatsaker  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

 KU konferansen 7.-8. februar 2018 – frist 19.12.17 – program se www.nkrf.no 

 Ønske om fellesmøte med Aust-Agder KU – informasjon fra fellesnemnda? 

 Neste møte 
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Eventuelt 
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Orientering om skolemiljø og sikkerhet ved videregående skoler 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Det har den siste tiden kommet frem flere saker i media om den økte voldssituasjonen blant ungdommer i 

Kristiansand. Politiet informerte formannskapet i Kristiansand om den økte voldsbruken blant 

skoleungdom i Kristiansand, og er bekymret for utviklingen de ser ved at ungdom blant annet bevæpner 

seg med kniver, slåsshansker og batonger. 

I denne orientering fremkom det at det var funnet et knivdepot på en av byens videregående skoler.  

Saksopplysninger: 
Opplæringslova Kap 9A sier noe om elevenes skolemiljø og det ansvar skoleeier (fylkeskommunen) har 

for å sikre at skolemiljøet er trygt og "fremmer helse, trivsel og læring". Kontrollutvalget mener det er 

viktig å være sikker på at administrasjonen er på høyden med situasjonen og gjør nødvendige grep for å få 

kontroll på situasjonen.  

 

Utdanningssjef Hauge vil gi utvalget en muntlig orientering om hvordan de ser på denne utvikling og 

hvordan de håndterer den, som ansvarlig skoleeier. 
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