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1.

Føremål og problemstillingar

1.1
Bakgrunn
Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet 28.01.20191, utarbeidd prosjektplan for
stikkprøvekontroll (desisjon) av møtebøkene for fylkesutvalet og dei tre hovudutvala i Sogn og Fjordane
fylkeskommune.
1.2
Føremål
Føremålet med prosjektet vil vere å gjennomføre ein stikkprøvekontroll av møtebøker og saker som er
protokollert i perioden 1.1.2018 - 31.12.2018 med sikte på å få gjennomført ein kontroll av




1

om vedtaket i den enkelte sak er gjort av eit organ med fullmakt til å gjere slikt vedtak
om vedtaket er i samsvar med norsk lov, og eventuelle andre relevante regelverk
om vedtaket er i samsvar med budsjettvedtak og om det er innanfor rammene av vedtak i
fylkestinget

Bestilling per telefon frå kontrollsjef Einar Ulla 28.01.2019

2.

Revisjonskriterium og metode

2.1
Revisjonskriterium
Innsamla data vil bli vurdert opp mot fullmaktsreglement, aktuelt lov og regelverk, budsjettvedtak,
rammene av vedtak i fylkestinget.
2.2
Metode
Revisjonen vil gjennomføre stikkprøver og sjå nærare på 12 vedtak fatta i fylkesutvalet og dei tre
hovudutvala. Mange av vedtaka er tilrådingar til andre utval eller til fylkestinget. I denne
stikkprøvekontrollen vil Deloitte ikkje vurdere slike vedtak, men berre saker der det er fatta endeleg vedtak
i dei serskilde utvala. I utvalet av saker vil Deloitte legge vekt på å kontrollere ulike sakstypar.
Ved behov vil Deloitte kontakte aktuell sakshandsamar knytt til vedtaka for å få utfyllande informasjon om
vedtaksforslag og saksutgreiing. Utkast til notat vil bli sendt til fylkesrådmannen for uttale (14 dagars frist)
før oversending til kontrollutvalet.

3.

Tid og ressursbruk

3.1
Nøkkelpersonell
Stein Ove Songstad er ansvarleg partner på oppdraget. I tillegg teamet bestå av prosjektleiar Kari Gåsemyr
(manager). Ved behov vil personell frå Deloitte Advokatfirma AS bli nytta som ekspertressurs i oppdraget.
Deloitte har sett saman eit team som sikrar at prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldande
retningslinjer, samt med naudsynt kompetanse og erfaring innanfor kommunal revisjon.
3.2
Ressursbruk
Med utgangspunkt i prosjektet sin karakter og planen som er lagt for korleis prosjektet skal bli gjennomført
vil det ta inntil 80 timar å gjennomføre prosjektet, avhengig av kompleksiteten i sakene som blir valt ut
for kontroll. Dette inkluderer førebuing av prosjektet, utval av stikkprøvar, analyse av data og utarbeiding
og kvalitetssikring av notat. Timetalet omfattar også presentasjon av ferdig notat for kontrollutvalet.
Timeestimatet inkluderer ikkje deltaking og eventuell førebuing og gjennomføring av presentasjon i
fylkestinget. Ein eventuell deltaking og presentasjon av notatet i fylkestinget vil bli fakturert etter medgått
tid, inntil 6 timar i tillegg til det totale timetalet som er presentert over.
3.3
Gjennomføringsplan
Oppstart av prosjektet vil vere midten av februar 2019 og notatet vil vere klar for oversending til
kontrollutvalet ved sekretariatet innan midten av mai 2019. For å kunne gjennomføre prosjektet innan
denne fristen og med stipulert timebruk er det naudsynt at fylkeskommunen sender over etterspurd
dokumentasjon innan dei fristar som blir sett.
Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale mellom Sogn og fjordane
fylkeskommune og Deloitte.

Bergen, 29. januar 2019

_________________________________
Stein Ove Songstad
Oppdragsansvarleg partner
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