Referat fra telefonmøte i kontrollutvalget Innlandet fylkeskommune
25.3.2020
Agendapunkt 1 – Vurdere om kontrollutvalget skal komme med bestillinger nå, eller vente til
møtet den 16.4. Bør utvalgsleder eller sekretariat avklare med fylkesrådmann og fylkesordfører
deres holdning til dette nå?
Kontrollutvalget ba sekretariatet avklare med fylkesordfører og fylkesrådmann hvordan deres
holdning er til forvaltningsrevisjoner nå grunnet koronasituasjonen. Har de en oversikt over hvilke
fagområder/fagenheter som er hardest rammet både i forhold til fagområdet selv, de ansattes
situasjon omkring små barn, sykdom etc. og om ansatte eventuelt er omdisponert til andre
fagområder?
Ut over dette ønsker kontrollutvalget å gi revisjonen noen signaler om områder utvalget vil følge opp
videre. Dette følges opp formelt i møtet den 16.4. hvor sekretariatet skriver saker og vedtak fattes.

Agendapunkt 2 – Dersom kontrollutvalget vil bestille nå; hvilke tema skal prioriteres? Vurdere
de fire hovedtemaene som ble nevnt i forslag til agenda, eventuelt andre aktuelle tema? Ta en
kikk på KOSTRA-rapporten samtidig.
Kontrollutvalget vil gi revisjonen følgende signaler om tema de vil følge opp og ha
foranalyser/kartlegginger omkring:
-

-

-

Sikring av demokratiet under koronakrisen
o Politiske møter avlyses, og man antar flere avgjørelser blir overlatt til det
administrative nivået, jf. fullmaktsloven.
o Hvordan følges allerede fattede vedtak opp nå, og hvordan blir eventuelle nye vedtak
fulgt opp? Blir vedtak iverksatt eller utsatt?
o Møter skal i utgangspunktet være åpne, hvordan løses dette med fjernmøter
innenfor nye forskrifter som er gitt.
Fylkeskommunen som vegeier
o Beskrivelse av oppgavene innen veg etter regionreformen
o Økonomi - etterslep
o Implementering av en annen etat; har man fått med seg den nødvendige
kompetansen, hvordan sørger man for at to ulike kulturer skal smelte sammen til en
o Anbudskonkurranser; hvordan jobbes det med dette nå kontra før?
Videregående opplæring
o Enighet om å vente med konkrete revisjoner til organisasjonen har satt seg i tillegg til
at de er veldig påvirket av koronasituasjonen.
o Tema som kan være aktuelle i dag:
▪ Hvordan sikrer man psykososialt miljø samt oppfølging av elever med behov
for spesialundervisning i disse dager med fjernundervisning?
▪ Vil den type undervisning som gis nå føre til ekstra kostnader?
o En overordnet plan for hvordan kontrollutvalget bør jobbe fram
forvaltningsrevisjoner innen de temaene som har framkommet som aktuelle:
▪ Oppfølging av undervisning ved lærerfravær

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Spesialundervisning – etterlevelse av nasjonale føringer og
integreringsprinsippet
Psykososialt miljø
Oppfølgingstjenesten
Voksenopplæring, øke kompetansen i den voksne befolkningen
Språkopplæring av språklige minoriteter
Opplæring i barnevernsinstitusjoner

Andre tema kontrollutvalget ønsker å følge med på når hverdagen blir mer normalisert:
-

Økonomistyring
Beredskap
Statistikker innen tannhelse med spesielt fokus på utsatte pasientgrupper

Dersom revisjonen rekker å se på noen av de tre nevnte hovedtemaene over innen den 16.4, så kan
det settes av tid på møtet til at revisor kan orientere og ha dialog med utvalget om ulike alternative
vinklinger.

Agendapunkt 3 – Kontrollutvalgets budsjett for 2020
Kontrollutvalget ønsker å gi et tydelig signal til fylkesrådmannen om at de ikke kommer til å bruke
opp budsjettrammen for forvaltningsrevisjon i 2020. Dette fordi det tar tid å komme i gang med
bestillinger i et nytt utvalg i en helt ny organisasjon. I tillegg ser utvalget at man som en dugnad bør
være med på å skaffe midler til fellesskapet i dagens spesielle situasjon.
Signalet de ønsker å gi til fylkesrådmannen er at i revidert budsjett som legges fram for fylkestinget i
april, kan kontrollutvalgets budsjettpost til forvaltningsrevisjon reduseres med inntil 1 million kroner.
Dette signalet gjelder for 2020, for 2021 antar man at behovet vil øke igjen.

Eventuelt:
-

-

Kontrollutvalget ønsker at sekretariatet gir en tilbakemelding til tillitsvalgte om at KU fortsatt
skal følge opp orienteringen som ble gitt i februar. Møtet med fylkesrådmannen ble foreløpig
utsatt grunnet koronasituasjonen.
Gunn Randi Fjæstad videresendte en nyhets e-post som fylkestinget mottar jevnlig.
Sekretariatet sjekker ut om kontrollutvalgets medlemmer også kan stå på distribusjonslista
for denne nyhetsinformasjonen.

