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1 INNLEDNING  

Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens 

virksomhet (jf. kommuneloven § 23-3). Det skal minst en gang i løpet av valgperioden utarbeides en 

plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Denne planen skal være 

basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering av fylkeskommunes virksomhet og virksomhetene i 

fylkeskommunens selskaper.  

Fylkeskommunen er en ny og stor organisasjon som trenger tid på å finne sin form og vedta nye 

rutiner mm før forvaltningsrevisjon er særlig aktuelt å igangsette. Derfor valgte kontrollutvalget å 

dele planen for hele valgperioden opp i to perioder. Det ble først vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 

for 2020-2021. Høsten 2021 har kontrollutvalget oppdatert analysen som lå til grunn for planen, og 

dette dokumentet viser hvilke tema utvalget ønsker å sette søkelys på i 2022-2023.  

Planen inneholder antageligvis flere prosjekter enn hva man kan gjennomføre i løpet av tiden som 

gjenstår av valgperioden. En regionreform innebærer en stor risiko og gir mange aktuelle områder for 

forvaltningsrevisjon. Det er heller ingen erfaringer å se tilbake på.   

2 BAKGRUNN OG FORMÅL MED FORVALTNINGSREVISJON 

I kommunelovens § 23-2 heter det at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir 

gjennomført forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens virksomhet. Kommuneloven sier videre i § 23-

3 følgende om forvaltningsrevisjon: 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak.  

 Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder 

det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i 

kommunes eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.  

Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 

kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.  

Forvaltningsrevisjon er et viktig verktøy for å føre kontroll med forvaltningen og resultatene som nås. 

Ifølge kommuneloven innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak. 

Norges kommunerevisorforbunds veileder for risiko- og vesentlighetsvurdering viser til følgende 7 

perspektiver som er knyttet opp mot kommunelovens § 1-1:  

1. Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven?  

2. Produserer kommunen/fylkeskommunen de tjenester innbyggerne har krav på? 

3. Driver kommunen/fylkeskommunen samfunnsutvikling til det beste for innbyggerne?  

4. Utøver kommunen/fylkeskommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven?  

5. Driver kommunen/fylkeskommunen effektivt?  

6. Er kommunen/fylkeskommunen tillitsskapende?  
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7. Er kommunen/fylkeskommunens drift bærekraftig? 

Forvaltningsrevisjon blir satt i gang for å redusere risiko for avvik, peke på utfordringer og gi forslag 

til forbedringer på utvalgte områder. Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut 

fra risiko- og vesentlighetsvurderinger er viktig. Slik settes ressursene inn på de riktige områdene, og 

fylkeskommunen får prosjekter som har god nytteverdi. På den måten kan forvaltningsrevisjon gi 

effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i fylkeskommunen.  

2.1 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHETSPLAN/ÅRSPLAN 
Kontrollutvalget utarbeider årlig en årsplan for sitt arbeid. Planen oversendes fylkestinget. Årsplanen 

omtaler blant annet kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjon. Plan for 

forvaltningsrevisjon er en tiltaksplan i forhold til kontrollutvalgets årsplan. Kontrollutvalget ønsker å 

medvirke til fornuftig ressursbruk og god forvaltning, og ser på forvaltningsrevisjon som et 

virkemiddel til å oppnå dette. Fylkestinget har det øverste ansvaret for at det gjennomføres 

forvaltningsrevisjon, og kan gi instrukser om hvilke prosjekter som skal iverksettes. 

2.2 TIDSPERSPEKTIV 
Kommunelovens krav er at planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon utarbeides minimum en 

gang i løpet av valgperioden. Kontrollutvalget legger her fram en plan for de to siste årene, og har 

dermed gjort en evaluering ut over kommunelovens minstebestemmelser.   

3 RAPPORTERING OG OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON 

Kommuneloven § 23-5 pålegger kontrollutvalget å rapportere resultatet av sitt arbeid til fylkestinget. 

I saker som oversendes fylkestinget, skal fylkeskommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget behandler saken. I forarbeidende til kommuneloven er det presisert at denne 

uttalelsesretten knytter seg opp til saker som omhandler kontroll av fylkeskommunen.  

Revisjonsforskriften slår fast at revisor skal rapportere fortløpende til kontrollutvalget om 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner. Det er fylkestinget som fastsetter hvordan kontrollutvalgets 

rapporter skal følges opp. Kontrollutvalget skal påse at fylkestingets vedtak i tilknytning til 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner følges opp. I tillegg skal det rapporteres om tidligere saker som 

etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Dette gjøres vanligvis i 

kontrollutvalgets årsmelding. Øvrige undersøkelser og orienteringer gitt til utvalget som ikke 

videresendes fylkestinget løpende, vil også bli omtalt i kontrollutvalgets årsrapport.  

4 REGIONREFORMEN OG GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON I 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

Innlandet fylkeskommune ble etablert 1. januar 2020 ved at de tidligere fylkeskommunene Oppland 

(minus kommunene Jevnaker og Lunner) og Hedmark ble slått sammen. 

Fylkeskommunen er fortsatt i en omstillingsprosess samtidig som den skal forestå løpende drift av 

sine oppgaver. Flere systemer og rutiner er fortsatt ikke på plass, men det er lagt planer for mange 

prosesser framover. Forvaltningsrevisjonsprosjektene må ta hensyn til de store endringene som 

regionreformen medfører. Det kan også være en utfordring å finne kriterier som er relevante og 
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nyttige for forvaltningsrevisjon, med tanke på at Innlandet fylkeskommune kun har eksistert siden 

2020. Forvaltningsrevisjon har som oftest et tilbakeskuende blikk.  

Tidspunktet for når de enkelte forvaltningsrevisjonsprosjektene bør gjennomføres, må vurderes før 

oppstart av prosjektene. Temaene for prosjektene og hvor langt fylkeskommunen har kommet i sitt 

arbeid på områdene etter sammenslåingen vil være avgjørende for valg av gjennomføringstidspunkt. 

Det er ønskelig at nytteverdien for fylkeskommunen ved gjennomføring av forvaltningsrevisjoner er 

størst mulig. 

5 UTBRUDDET AV COVID-19 - KORONAPANDEMIEN 

COVID-19 utbruddet i Norge og tiltakene som er igangsatt for å hindre smittespredning har store 

konsekvenser for hele samfunnet, også for fylkeskommunen og de tjenester den skal tilby sine 

innbyggere.  

I noen av de aktuelle temaene er COVID-19 nevnt. Det vil være behov for å gå nærmere inn på 

konsekvensene av virusutbruddet for det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjektet når det skal 

utarbeides prosjektplaner. Virusutbruddet vil kunne påvirke den praktiske gjennomføringen av 

forvaltningsrevisjonsprosjektene også i 2022-23. Gjennomføring av oppstartmøter og andre møter 

for informasjonsinnhenting mv., kan bli utsatt eller bli gjennomført digitalt. 

6 PROSESS FOR VALG AV TEMA 

Kontrollutvalget har i de to sittende årene brukt mye tid på å få informasjon via orienteringer fra 

fylkeskommunedirektøren om mange ulike tema. Disse orienteringene, samt en oppdatert risiko- og 

vesentlighetsvurdering, ligger til grunn for valgte tema. Utvalgsmedlemmene har også kommet med 

innspill underveis.   

Begrepet overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) indikerer at analysen/vurderingene tar 

utgangspunkt i fylkeskommunens virksomhet på et overordnet plan. Kildene har først og fremst vært 

plan- og styringsdokumenter i fylkeskommunen, generell kjennskap til fylkeskommunens 

arbeidsområder og innspill fra kontrollutvalgets medlemmer. Kontrollutvalget har også bestilt en 

KOSTRA-analyse som legges fram når foreløpige tall for 2021 publiseres i mars 2022. Denne vil være 

med å gi signaler om hvilke områder som skiller seg ut og kan få betydning for rekkefølgen på tema. 

Det er viktig å presisere at analysen var på et overordnet nivå nettopp for å begrense den til signaler 

og indikasjoner som skal være tilstrekkelig til å fatte beslutning om hvilke temaer som bør inn i plan 

for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vil som oftest før et forvaltningsrevisjonsprosjekt bestille en 

foranalyse som nærmere kan beskrive status og gi forslag til formål og problemstillinger som skal 

kontrolleres. Det er også vanlig å invitere fylkeskommunedirektøren inn i møter for orienteringer om 

aktuelle tema.  

Ved valg av tema har kontrollutvalget lagt vekt på:  

• Risiko: En vurdering av sannsynligheten for at de ulike risikofaktorer eller avvik i forhold til 

forutsetninger og mål slår til.  

• Vesentlighet: En samlet vurdering av konsekvensen eller alvorsgraden hvis risikoen inntreffer 

– f.eks. ved at det berører en stor del av innbyggerne eller at eventuell svikt har stor 

konsekvens for enkeltpersoner eller fylkeskommunens økonomi.   
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• Nytteverdi: Det legges til grunn at forvaltningsrevisjonen skal bidra til forbedringer og læring 

i administrasjonen.  

• Politisk aktualitet og interesse: I fylkeskommunen og eventuelt på landsbasis.  

Kontrollutvalget vil for øvrig jobbe kontinuerlig med å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på 

ulike områder innen forvaltningen. Dette gjøres i dialog mellom kontrollutvalg, administrasjon, 

revisor og andre. 

7 KONTROLLUTVALGETS PRIORITERTE PROSJEKTER 2022-2023 

Omfanget av forvaltningsrevisjon er avhengig av identifisert behov og de ressurser som stilles til 

rådighet. De gjennomførte analysene er ikke uttømmende og tar ikke hensyn til alle forhold. De må 

ses på som et verktøy til å foreta en prioritering av områder eller tema som vil kunne være aktuelle 

for forvaltningsrevisjon. 

De totale budsjettmidler til bruk for revisjon bevilges av fylkestinget. En del av disse midlene brukes 

til forvaltningsrevisjonsprosjekter og rammen for budsjettåret 2022 er i oppdragsavtalen med 

Innlandet Revisjon IKS satt til 3 200 timer. Dette timetallet vil muligens bli justert noe ned da rammen 

fylkestinget innvilget er noe lavere.  

Hvor mange prosjekter eller undersøkelser som kan gjennomføres innenfor rammen, vil være 

avhengig av omfang og innhold i de enkelte prosjekt. Erfaring fra de siste årene viser dessuten at det 

oppstår behov for andre undersøkelser som kontrollutvalget må prioritere i planperioden og som 

belaster rammen for forvaltningsrevisjon.  

I møtet i november vurderte kontrollutvalget overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse og endte 

opp med 17 temaer som aktuelle å følge med på i kommende toårsperiode. Disse er i planen fordelt, 

og noen omtales under øvrige temaer. Dette er tema som kontrollutvalget ønsker å følge med på og 

som eventuelt kan erstatte de aktuelle eller være aktuelle senere i planperioden.  

De ulike temaene omtales noe mer detaljert i vedlegget. Det er som oftest nødvendig med en 

foranalyse før endelig formål og problemstillinger bestemmes. Derfor må titler og beskrivelser i 

vedlegget betraktes som foreløpige. For noen tema er det allerede behandlet foranalyser, og dermed 

er formål og problemstillinger allerede beskrevet i detalj.  

 

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon i planperioden 2022-2023: 

• Tildeling og oppfølging av tilskudd innen næringsutvikling og kultur, inkludert koronatilskudd  

• Spesialundervisning:  

o Spesialundervisning og tilpasset opplæring  

o Organiseringen av spesialundervisning i Innlandet fylkeskommune   

• Etterlevelse av innkjøpsreglementet og lov om offentlige anskaffelser 

• Virksomhetsstyring inkl. effektiv drift og økonomistyring  

• Sikring av elevers psykososiale skolemiljø  

• Opplæringstilbud for barn/unge i helseinstitusjoner og institusjoner etter barnevernsloven. 

Fylkestinget vedtok følgende tillegg: 

o Fylkestinget ber kontrollutvalget foreta en forvaltningsrevisjon av 

institusjonsopplæringen i Innlandet fylkeskommune. Tema for forvaltningsrevisjonen 
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bør være om virksomheten oppfyller brukernes rettigheter, herunder 

undervisningstilbud for pasienter som er under behandling i dagtilbud. 

• Sikring av undervisning ved lærerfravær  

• Oppfølgingstjenesten, tiltak for ungdom/rettighetselev som avslutter vgo før endt opplæring  

• Oppfølging av nye oppgaver overført til fylkeskommunen på området integrering  

• Oppfølging av energi- og klimaplan og/eller fylkeskommunens evne til å påvirke klima- og 

miljøutviklingen i den regionale samfunnsplanleggingen. Herunder kan det være aktuelt å se 

på vassdrag og regionalt samarbeid rundt dette.  

• Fylkeskommunen som vegeier etter regionreformen (stikkord: investeringsprosjekter, drift, 

oppfølging av kontrakter, vedlikehold av fylkesveger, trafikksikkerhet)  

• Forvaltningsrevisjon i selskapene Oppland fylkeskraft og Hedmark fylkeskraft inkludert 

underselskaper 

Øvrige tema: 

- Tannhelsetjenestens rutiner for oppfølging av bekymringsmeldinger blant barn og unge 

- Samarbeid mellom videregående skoler og andre støttetjenester/etater, utover elevgruppen 

som har vedtak om spesialundervisning  

- Oppfølging av psykisk helse i folkehelsearbeidet  

- Evaluering av læreplassgarantien (dersom denne vedtas)  

- Arbeide for god kvalitet i medbestemmelse på alle nivåer i organisasjonen  
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8 VEDLEGG – MULIGE VINKLINGER 

Under følger en tabellarisk framstilling av mulige vinklinger på forvaltningsrevisjon på de ulike 

aktuelle temaene.  

Tema Kommentarer/mulige vinklinger – aktuelle problemstillinger 

Tildeling og oppfølging av tilskudd innen 
næringsutvikling og kultur, inkludert 
koronatilskudd  
 

Kontrollutvalget har allerede bestilt en revisjon med følgende formål:  
 
Å undersøke om fylkeskommunen har betryggende rutiner og 
praksis når det gjelder tildeling og oppfølging av tilskudd innen 
næringsutvikling og kultur. 
 
Følgende problemstillinger ligger til grunn: 
1. Er det etablert hensiktsmessige rutiner for å sikre at informasjon 

om tilskuddsordningene blir gjort kjent for målgruppa?  
2. Er det gjennomført systematiske risikovurderinger knyttet til 

tilskuddsforvaltningen?  
3. Er saksbehandlingen i forbindelse med behandling av søknader 

tilfredsstillende?  
4. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for å sikre korrekte 

utbetalinger av tilskudd?  
5. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for rapportering og 

oppfølging av forutsetninger gitt i tilsagn om tilskudd/støtte?  
6. Har administrasjonen løpende oversikt over avgitte tilsagn, og 

status over ikke utbetalte tilsagn?  
7. Er det etablert rutiner for melding og behandling av avvik 

knyttet til tilskuddsforvaltningen? 

Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring 

Kontrollutvalget har allerede bestilt en forvaltningsrevisjon.  
 
Følgende problemstillinger ligger til grunn: 
1. Har fylkeskommunen iverksatt felles rutiner for 

spesialundervisning?  
2. I hvilken grad bistår PPT skolene med systemrettet arbeid for å 

legge opplæringen til rette for elever med særlige behov?  
3. I hvilken grad gjennomføres spesialundervisningen i tråd med 

vedtak og individuell opplæringsplan med hensyn til omfang, 
innhold og kompetanse?  

4. Har IFK hensyntatt anbefalinger som ble gitt i tidligere 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner i tidligere Hedmark og 
Oppland fylkeskommuner? 

Organiseringen av spesialundervisning i 
Innlandet fylkeskommune   

Kontrollutvalget har allerede bestilt en forvaltningsrevisjon.  
 
Følgende problemstillinger ligger til grunn: 
1. Hvilke vurderinger gjør skolene mht hvilke elever med 

spesialundervisning som skal få opplæring i ordinær klasse eller 
egne grupper? I hvilken grad varierer vurderingene mellom 
skolene?  

2. I hvilken grad får elever som har sin basisgruppe i en tilrettelagt 
avdeling/gruppe, deler av opplæringen i ordinær klasse?  

3. I hvilken grad får elever med spesialundervisning et 
opplæringstilbud i samsvar med utdanningsprogrammet de er 
tatt inn på?  

4. I hvilken grad får elever som går i egne klasser/grupper 
opplæring av faglærere og spesialpedagoger, og er dette i 
samsvar med evt. krav som er stilt i vedtak? 
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Etterlevelse av innkjøpsreglementet og 
lov om offentlige anskaffelser  

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2020 
fant en del avvik knyttet opp mot innkjøp, særlig på skolene. Basert 
på dette fikk kontrollutvalget en god orientering om feltet. Dette er 
et stort og viktig område for fylkeskommunen, og har stor økonomisk 
betydning. Basert på dette bør temaet følges opp senere, enten ved 
en full forvaltningsrevisjon eller som en mindre stikkprøvekontroll.  

Virksomhetsstyring inkl. effektiv drift og 
økonomistyring  

Etter at IFK har bestått i bortimot fire år kan det være aktuelt å 
vurdere styringssystemene. Dette kan være nyttig for 
administrasjonen, slik at de sikrer at dette er lagt opp på en effektiv 
og dekkende måte. Dette har stor betydning for tillitten og 
omdømmet til IFK. Aktuelt med en del orienteringer om 
styringssystemer og ikke aktuell for revisjon før uti 2023.  

Sikring av elevers psykososiale 
skolemiljø  

Formål med et evt. prosjekt kan være: 
Å undersøke om Innlandet fylkeskommune som skoleeier og 
utvalgte skoler arbeider systematisk for å sikre et godt psykososialt 
miljø. 
 
Aktuelle problemstillinger med stikkord: 
1. Arbeider fylkeskommunen som skoleeier og den enkelte skole 

systematisk og godt for å fremme positive skolemiljøer og 
forebygge mobbing?  
- har skolene tilfredsstillende system for forebyggende 

arbeid?  
- i hvilken grad blir elever, foreldre, råd og utvalg involvert og 

engasjert i skolemiljøarbeidet?  
2. Arbeider skolene på en god måte for å sikre at mobbing og 

utfordringer i det psykososiale miljøet avdekkes?  
- følger skolen med på om elevene har et trygt og godt 

skolemiljø?  
- blir det varslet dersom elever blir utsatt for mobbing?  
- undersøkes saker der det er kjennskap eller mistanke om at 

elever mobbes? 
3. Håndterer skolene i fylket mobbesaker i tråd med 

opplæringsloven?  
- har skolene rutiner/prosedyrer for å håndtere meldinger/ 

varsel om mobbing?  
- følges reglene for saksbehandling?  
- følges rutinene?  
- dokumenterer skolene hva som blir gjort for å oppfylle 

aktivitetsplikten?  
- hvilke tiltak iverksettes, og følges sakene til de er løst? 

Opplæringstilbud for barn/ungdom i 
helseinstitusjoner og institusjoner etter 
barnevernsloven 
 
NB tilleggsvedtak fra FT: Fylkestinget 
ber kontrollutvalget foreta en 
forvaltningsrevisjon av 
institusjonsopplæringen i Innlandet 
fylkeskommune. Tema for 
forvaltningsrevisjonen bør være om 
virksomheten oppfyller brukernes 
rettigheter, herunder 
undervisningstilbud for pasienter som 
er under behandling i dagtilbud. 

IFK har iht. opplæringsloven § 13-2 og 13-3a ansvar for opplæring av 
barn og unge i helse- og 
barnevernsinstitusjoner både på grunnskolenivå og videregående 
opplæring. Ansvaret omfatter retten til å få spesialpedagogisk hjelp. 
Opplæringen er muligens fortsatt ulikt organisert i fylket, og det er 
fare for regelverksbrudd. Hvordan utføres inntak til grunnskole og 
videregående opplæring? Er det klare rutiner for melding om inn- og 
utflytting fra institusjon? Er det etablert samarbeidsavtaler med 
institusjoner? 
Elevgruppen i barnevernsinstitusjoner er en særskilt sårbar gruppe, 
og området kan være aktuelt for en foranalyse i første omgang for å 
kartlegge ansvarsområdet.  
Kontrollutvalget fikk en orientering fra fylkeskommunedirektøren i 
2020.  

Sikring av undervisning ved lærerfravær  Dette ble kartlagt i de to gamle fylkeskommunene og ingen hadde 
gode nok rutiner. Innføringen av Visma in school er et 
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risikoreduserende tiltak, og det kan være aktuelt å få en orientering 
om hvordan dette nå fungerer.  
 
Aktuelle problemstillinger: 
1. Hvilke rutiner har fylkeskommunen – skoleeier – utarbeidet for å 

sikre at elevene får tilfredsstillende opplæring ved lærerfravær?  
2. Hvilke rutiner har den enkelte skole for å sikre tilfredsstillende 

opplæringstilbud ved lærerfravær? 
3. Hvordan har dette vært fulgt opp under pandemien? Hvordan er 

de ansatte ivaretatt under pandemi for å sikre at de føler seg 
trygge og at arbeidsmiljøet er ivaretatt?  

Oppfølgingstjenesten, tiltak for ungdom 
som avslutter videregående opplæring 
før endt opplæring 

En innfallsvinkel til en foranalyse kan være å kartlegge om det er 
forskjeller i organisering og arbeidsform.  
Det er på sikt behov for å se hvordan IFK, herunder OT, følger opp 
ungdom utenfor opplæring og arbeid.  
 
Aktuelle problemstillinger: 
1. Hvordan følger oppfølgingstjenesten i IFK opp ungdom utenfor 

opplæring og arbeid? Hvordan ivaretas ansvaret?  
2. Er det likebehandling i hele fylket? 
3. Når får OT beskjed om at en elev, lærling eller lærekandidat 

ønsker å avslutte eller har avsluttet sin opplæring og når tar OT 
kontakt med disse?  

4. Er det samarbeid på området mellom NAV, kommune og 
fylkeskommune?  

5. Hvilke tilbud finnes?  

Oppfølging av nye oppgaver overført til 
fylkeskommunen på området 
integrering  

Kontrollutvalget har fått orientering om dette i 2022 og ønsker å 
følge opp ytterligere for å se hvordan fylkeskommunen tar imot nye 
oppgaver. Kan gjøres en evaluering for å finne forbedringspunkter 
både for dette arbeidet og for hvordan fylket påtar seg eventuelle 
nye oppgaver som kan komme.  

Oppfølging av energi- og klimaplan 
og/eller fylkeskommunens evne til å 
påvirke klima- og miljøutviklingen i den 
regionale samfunns-planleggingen. 
Herunder kan det være aktuelt å se på 
vassdrag og regionalt samarbeid rundt 
dette.  

Det grønne skiftet og klima og miljø har vært i fokus i en hel del år. 
Dette bør ses på og det bør vurderes om IFK lever opp til de målene 
som er satt for organisasjonen. 
 
KU har fått en orientering om klimaregnskapet. Bør innledes med 
flere orienteringer før man kan spisse en revisjon.  

Fylkeskommunen som vegeier etter 
regionreformen (stikkord: 
investeringsprosjekter, drift, oppfølging 
av kontrakter, vedlikehold av 
fylkesveger, trafikksikkerhet) 

Kontrollutvalget fikk et notat av Innlandet Revisjon IKS til møtet den 
16.4 om temaet. Notatet beskrev fylkeskommunens oppgaver innen 
vegforvaltning og nevnte foreløpige områder som aktuelle å vurdere 
nærmere: 

• Utforming av nye kontrakter, bruk av ny vegstandard.  

• Implementering av ny organisasjon.  

• Rapporteringsrutiner, rapportering til politisk nivå.  

• Beredskap, sårbarheter.  
 
Kontrollutvalget var spesielt opptatt av beredskap og sårbarhet i og 
med at det var forventet flom vår/sommer 2020. Foranalyse ble 
behandlet om dette 3.9.2020. Foreslo å avvente til ny plan for FR da 
det ikke var vedtatt noen handlingsplan for fylkesvegene. En ny plan 
vil inneholde mål man kan revidere etter.  
 
Det ble også vist til at det ble jobbet med digitalisering av 
kunnskapen om fylkesvegene.   
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Alle de fire alternativene kan være aktuelle. Drift og forvaltning er 
noe man kan se på ganske raskt, mens etterlevelse av ny 
handlingsplan bør avvente noe.  
 
Trafikksikkerhet har hatt fokus i KU og det har blitt gitt en orientering 
om dette. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet ble vedtatt av FT i 
desember. Inneholder 20 oppfølgingspunkt for fylkeskommunen. 
Orientering om disse kan være en aktuell start.  

Forvaltningsrevisjon i selskapene 
Oppland fylkeskraft og Hedmark 
fylkeskraft inkludert underselskaper 

Plan for forvaltningsrevisjon skal også inneholde forvaltningsrevisjon 
i selskaper. Det er gjort en veldig kort vurdering, og disse selskapene 
er valgt ut grunnet økonomisk betydning. Det legges fram en revisjon 
i 2022 om fylkeskommunens eierskap der enkelte selskaper ses på. 
Denne rapporten kan endre på hvilke selskap som eventuelt 
prioriteres. Det legges også opp til en workshop i KU der man skal gå 
med inn i eierskap for å øke kompetansen på området og vurdere 
hva KU kan se på.  

 


