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Protokollen fra møtet den 26. april ble enstemmig godkjent.
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Saker til behandling
PS 21/2016 Overordnet analyse 2016 - Akershus fylkeskommune
Kontrollutvalgets behandling:
Fylkesrevisjonen gjennomgikk analysen. Medlemmene stilte spørsmål, drøftet aktuelle
prosjekter og ga innspill til utarbeidelse av utkast til plan for forvaltningsrevisjon. Det var også
enighet om at et av prosjektene bør være gjennomgang av tidligere gjennomførte
forvaltningsrevisjonsprosjekter og oppfølging av tidligere gjennomgang av sams
veiadministrasjon.
Kontrollutvalget prioriterte prosjekter ut fra den overordnede analysen.
Det var enighet om at fylkesrevisjonen arbeider videre med disse prosjektene frem til en plan
for forvaltniongsrevesjon.
Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Sekretariatslederens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 31.05.2016:
1. Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) gis oppdraget med å utarbeide forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2018. Grunnlaget for planen skal være Overordnet
analyse 2016 – Akershus fylkeskommune.
2. Kontrollutvalget ønsker å få seg forelagt et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til
møtet 20. september 2016.

PS 22/2016 Eventuelt - kontrollutvalgets møte 31.05.2016
Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalgslederen tok opp spørsmålet om utvalget ønsker å gjennomføre et eller flere
besøk i en av fylkeskommunens virksomheter eller eierbedrifter.
Forslaget ble drøftet i møtet.
Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk i den grad tilfanget av saker tillater
det.
Votering:
Kontrollutvalgsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 31.05.2016:
Kontrollutvalgslederen finner, i samråd med sekretariatsleder forslag til virksomhetsbesøk i
den grad tilfanget av saker tillater det.

