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Saker til behandling
PS 32/2015 Orienteringssaker til kontrollutvalgets møte 23. september 2015
Sekretariatslederens forslag til vedtak
Informasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:
Punktene ble diskutert og gjennomgått

Punkt 1
Møtet ble lukket etter kommunelovens § 31 punkt 3.
Kontrollutvalget vedtok følgende i Punkt 1
Kontrollutvalget tar den varslede rapporten fra fylkesrådmannen til behandling når skriftlig
rapport foreligger.
For øvrig ble det ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Sekretariatslederens forslag med tilleggs vedtak ble enstemmig bifalt.

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2015:
Informasjonen tas til orientering.

PS 33/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - Årstimetallet i henhold til
Opplæringsloven Akershus fylkeskommune.
Sekretariatslederens forslag til innstilling:
Rapport 8/2015 – Årstimetall i henhold til Opplæringsloven Akershus fylkeskommune
oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak:
1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomgå fylkeskommunens forsvarlige system for
planlegging av minste årstimetall, både når det gjelder skoleeiernivået og virksomhetsnivået.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen å innføre enkelte faste tidspunkter for virksomhetene
for oppdatering og kontroll av timeplanlegging og gjennomførte timer.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om alle skolene har gode nok vikar-rutiner.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere omfanget av bruken av organisert studiearbeid
ved skolene ved lærerfravær.

Kontrollutvalgets behandling:
Fylkesrevisjonen ved Ingar Kjetil Larsen orienterte om prosjektet. Utvalgsmedlemmene stilte
spørsmål som ble besvart.
Det ble fremsatt endringsforslag med nytt punkt 5.
Fylkestinget ber fylkesrådmannen å kommen med en tilbakemelding til fylkestinget i løpet av
2016.
Votering:
Sekretariatslederens forslag med tilleggs vedtak ble enstemmig bifalt.

Kontrollutvalgets innstilling 23.09.2015:
Rapport 8/2015 – Årstimetall i henhold til Opplæringsloven Akershus fylkeskommune
oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak:
1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomgå fylkeskommunens forsvarlige system for
planlegging av minste årstimetall, både når det gjelder skoleeiernivået og virksomhetsnivået.
2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen å innføre enkelte faste tidspunkter for virksomhetene
for oppdatering og kontroll av timeplanlegging og gjennomførte timer.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om alle skolene har gode nok vikarrutiner.
4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere omfanget av bruken av organisert studiearbeid
ved skolene ved lærerfravær.
5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen å kommen med en tilbakemelding til fylkestinget i løpet
av 2016.

PS 34/2015 Foranalyse - Fylkeskommunes system for å sikre god
vurderingspraksis - Akershus fylkeskommune
Sekretariatslederens forslag til vedtak.
Kontrollutvalget utsetter forvaltningsprosjektet «Fylkeskommunen system for å sikre god
vurderingspraksis. Forvaltningsprosjektet … velges for levering...

Kontrollutvalgets behandling:
Fylkesrevisjonen orienterte om prosjektplanen. Utvalgsmedlemmene stilte spørsmål og
drøftet de gjenstående prosjektene som kunne velges som forvaltningsprosjekt.
Kontrollutvalget ønsket forvaltningsprosjektet «Tilfredsstillelse av krav til gjennomføring av
skoleskyssen»
Votering:
Sekretariatslederens forslag med tillegg i forvaltningsprosjekt ble enstemmig bifalt.

Kontrollutvalgets vedtak 23.09.2015:
Kontrollutvalget utsetter forvaltningsprosjektet «Fylkeskommunen system for å sikre god
vurderingspraksis. Forvaltningsprosjektet « tilfredsstillelse av krav til gjennomføring av
skoleskyssen» velges som nytt prosjekt. Prosjektet startes opp. Prosjektplan legges frem i
neste møte.

PS 35/2015 Budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i AFK 2016
Sekretariatslederens forslag til vedtak
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for årsbudsjett 2016 for kontroll- og
tilsynsarbeidet er på 7 163 000,-.
Kontrollutvalgets budsjettforslag innarbeides i Akershus fylkeskommunes
budsjettdokumenter og legges fram for fylkestinget til behandling.

Generelt
Kontrollutvalgets behandling:
Sekretariatslederen gjennomgikk budsjettforslaget i korthet. Spørsmål ble besvart.
Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Kontrollutvalgets uttalelse/vedtak/innstilling 23.09.2015:
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for årsbudsjett 2016 for kontroll- og
tilsynsarbeidet er på 7 163 000,-.
Kontrollutvalgets budsjettforslag innarbeides i Akershus fylkeskommunes
budsjettdokumenter og legges fram for fylkestinget til behandling.

PS 36/2015 Eventuelt - kontrollutvalgets møte 23. september 2015
Kontrollutvalgets behandling:
Det ble ikke fremmet saker under eventuelt.

