Kontrollutvalget
Funksjon og oppgaver
Folkevalgtopplæringen – Vestfold fylkeskommune
28.10.15
v/Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

VIKS - Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat








Interkommunalt samarbeid organisert etter
kommunelovens § 27
Eiere: Vestfold fylkeskommune og 11 kommuner i
Vestfold.
Formål: Utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes
kontrollutvalg slik det framgår av kommuneloven og
forskrift om kontrollutvalg.

3 ansatte:
 Orrvar Dalby, daglig leder
 Heidi Wulff Jacobsen, rådgiver
 Gaute Hesjedal, rådgiver
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Hva er kontrollutvalget?


Kommunelovens § 77. Kontrollutvalget








1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et
kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den
kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne.

Skal bidra til å sikre at den fylkeskommunale
virksomheten er i tråd med gjeldende lover og
regler, og kommunens egne planer og vedtak.
Skal sette fokus på økonomi, kvalitet, effektivitet,
måloppnåelse og etikk
Kontrollutvalget kan i prinsippet behandle ethvert
forhold ved fylkeskommunens virksomhet.
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Kontrollutvalgets formål
Kontrollutvalgets kontroll- og tilsynsfunksjon
skal være et virkemiddel for at:





fylkeskommunen når sine mål
regelverket etterleves
etiske hensyn ivaretas
innbyggernes tillit til fylkeskommunen
styrkes
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Kontrollutvalgets handlingsrom


KU bestemmer sine egne undersøkelser



KU har vidtgående innsynsrett



KU skal ikke overprøve politiske vedtak
fattet i fylkestinget



KU er ikke en arena for partipolitikk



KU er ikke et klageorgan for innbyggerne
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Kontrollutvalgets plass i det
kommunale systemet
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Kontrollutvalgets kjerneoppgave


Føre løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen






Regnskap/økonomi
Tjenesteproduksjon

Føre tilsyn med forvaltningen av
fylkeskommunens interesser i selskaper

Utarbeidet av VIKS

7

Kontrollfunksjonens
hovedelementer


Regnskapsrevisjon




Forvaltningsrevisjon




Revisjon av fylkeskommunens regnskaper. Revisor
rapporterer til kontrollutvalget, men har et faglig
selvstendig ansvar for å revidere i samsvar med lov
forskrift og god kommunal revisjonsskikk.
Systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak
og forutsetninger.

Selskapskontroll
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Kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens
interesser i selskaper, og om den som utøver
eierinteressene på fylkeskommunens vegne gjør dette
i samsvar med vedtak og forutsetninger.
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Kontrollutvalgets oppgaver ved
regnskapsrevisjon


Påse at fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en
betryggende måte og at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak.



Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet



Avgi uttalelse om årsregnskapet



Følge opp revisjonsmerknader



Rapportere til fylkestinget om hvordan fylkestingets
merknader er blitt fulgt opp.
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Kontrollutvalgets oppgaver ved
forvaltningsrevisjon (FR)


Påse at det årlig utføres FR



Utarbeide plan for gjennomføring av FR


Planen skal vedtas av fylkestinget



Rapportere til fylkestinget om utført FR



Følge opp fylkestingsvedtak om FR-rapporter
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Kontrollutvalgets oppgaver ved
selskapskontroll
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Påse at det føres kontroll med forvaltningen av
fylkeskommunens (eier-)interesser i selskaper
m.m.
Utarbeide plan for gjennomføring av
selskapskontroll

Rapportere om utført selskapskontroll til
fylkestinget
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Aktører i kontrollfunksjonen
Aktør

Oppgave

Fylkestinget

Det

Kontrollutvalget
Koml § 77

Det

Sekretariatet
KU F § 20

Underlagt

Revisjonen
Koml § 78

Utføre

Fylkesrådmannen

Innkalles
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øverste tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen
Fylkesordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget
løpende tilsynet med den fylkeskommunale forvaltningen.
Rapporterer til fylkestinget.
Påse at det utføres:
regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon
selskapskontroll
kontrollutvalget og skal følge utvalgets retningslinjer
Se til at saker til KU er forsvarlig utredet
Se til at vedtak fattet av KU blir iverksatt
og rapportere regnskapsrevisjon (RR)
På bestilling fra KU gjennomføre forvaltningsrevisjon (FR) og
selskapskontroll
til møter i kontrollutvalget, har ikke møterett.
Viktig kilde til informasjon og avklaringer
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Kontrollutvalget skal:


Gjennom kontroll og tilsyn bidra til at
fylkeskommunen når sine mål, etterlever
regelverket og ivaretar etiske hensyn



Være et objektivt og uavhengig organ



Ha et våkent og kritisk blikk



Være aktivt og ta egne initiativ
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Rapporter - VFK




















Kulturarv – 2015
Eierskapskontroll Larvik Arena IKS – 2015
Selskapskontroll Vestviken Kollektivtrafikk AS – 2014
Kontroll av spesialundervisning i praksis – 2014
Eierskapskontroll Vestfold Festspillene AS – 2014
Gjennomgang av Fagskolen i Vestfold – 2014
Kvalitet og etterlevelse av lovpålagte krav VGO – 2013
Eierskapskontroll Tønsberg HVF AS – 2013
Gildehallen – 2012
Sams vegadministrasjon – 2012
Lærlinger som går på 3-årig vgs – 2011
Sikring av kunst i Vestfold fylkeskommune – 2011
Eierskapskontroll E18 Vestfold AS – 2011
Tilskudd til institusjoner som ikke er underlagt fylkeskommunal revisjon – 2010
Oppfølging av bevilgede midler til fritid og kultur – 2009
Statusrapport vedlikehold av fylkesveier – 2008
Anvendelse av regler for offentlig innkjøp i VFK – 2008
Eierskapskontroll Vestviken Kollektivtrafikk AS – 2007
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