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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 6/18 Undersøkelse av investeringsprosjekt Kirkebygda 
  sentralrenseanlegg - Prosjektplan 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00357-10 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for undersøkelsen av 
investeringsprosjektet Kirkebygda sentralrenseanlegg. 

Vedlegg: 
Prosjektplan Kirkebygda sentralrenseanlegg 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 24.1.18 i sak 2/18 Undersøkelse av investeringsprosjekt 
Kirkebygda sentralrenseanlegg - Ny behandling følgende:  

1. Kontrollutvalget godkjenner følgende mål og problemstillinger for en undersøkelse av
investeringsprosjekt Kirkebygda sentralrenseanlegg:
Formål
Gjennomgang av investeringsprosjekt Kirkebygda sentralrenseanlegg, med hensyn
til budsjettstyring og prosjektstyring, herunder etterlevelse av Reglement for
prosjektstyring.

Problemstillinger 
1) Har kommunen hatt en forsvarlig forprosjektering av prosjektet, herunder også de 12

delprosjektene? Var det der tatt høyde for behov for blant annet advokat-
/konsulentbistand for å erstatte manglende kommunale ressurser?

2) Hva har praksis vært for oppfølging av prosjektet før og etter «Reglement for
prosjektstyring» ble vedtatt i 2014 (reglementet hadde tilbakevirkende kraft på
igangsatte prosjekt)?

3) Har det vært manglende eller mangelfull prosjektledelse/-styring og oppfølging fra
kommunen/byggeleder og totalentreprenør av prosjektet? Hvis så, har dette medført
økonomiske og administrative konsekvenser for kommunen?

4) Hva er de økonomiske konsekvenser ifm. påløpte kostnader som ikke var opprinnelig
budsjettert, og er det andre kostnader som ikke fremkommer i prosjektregnskapet?

5) Hva er økonomisk differanse mellom kommuneregnskap og prosjektregnskap ift.
påløpte kostnader, og hva er årsaken til dette?

6) Har det vært tilfredsstillende rapportering til politisk nivå gjennom prosessen?

2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide forslag til prosjektplan til neste
møte.

3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
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 Side 2 av 2 

Kommunestyret innvilger en budsjettramme på kr. 75 000 til ekstern vurdering av Follo 
Distriktsrevisjon IKS sin habilitet og uavhengighet i forhold til investeringsprosjektet 
Kirkebygda sentralrenseanlegg, med følgende problemstilling: 

a) Er det forhold som fremkommer av undersøkelsen av investeringsprosjekt 
Kirkebygda sentralrenseanlegg som Follo Distriktsrevisjon IKS visste om eller burde 
ha kjent til?  

b) Hvis så, er dette forhold som revisor burde ha opplyst om overfor kontrollutvalget 
og/eller kommunen?  

 
 
Saken gjelder bestillingen av utarbeidelse av prosjektplan fra Follo Distriktsrevisjon 
IKS (FDR), dvs. vedtakets punkt 1 og 2. 
 
Vurdering: 
Vedlagt følger prosjektplan for undersøkelse av Kirkebygda sentralrenseanlegg, 
utarbeidet av Follo Distriktsrevisjon IKS, datert 30.1.2018. 
 
Metode og gjennomføring 
I prosjektplanen legger FDR opp til dokumentanalyse samt intervju med ledelse, 
ansatte i kommunen, prosjektledelse og politikere. 
 
I prosjektplanen legger FDR opp til å kunne ferdigstille rapporten for undersøkelsen i 
juni 2018 for fremleggelse til kontrollutvalget til behandling. 
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den formening at fremlagt prosjektplan er i henhold til 
kontrollutvalgets vedtak om mål og problemstillinger for undersøkelsen. 
  
Økonomiske konsekvenser: 
I prosjektplanen legger FDR opp til å budsjettere ca. 200 timer til gjennomføringen av 
undersøkelsen. 
Ifølge FDR vil ressursbruken til undersøkelsen være omfattet av det ordinære 
revisjonsoppdraget FDR har overfor Enebakk kommune med hensyn til kjøp av 
revisjonstjenester.  
 
Avslutning: 
Oppdragsansvarlig revisor bes komme i kontrollutvalgets møte og redegjøre for 
prosjektplanen samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 31.1.2018 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1 Bakgrunn for undersøkelsen 
 

Kommunestyret i Enebakk behandlet den 4. desember 2017 sak ”Økte kostnader Kirkebygda 

sentralrenseanlegg”. I innstilling til saken lå en økning av kostnadsrammen for renseanleggs-

prosjektet med kr 17,5 mill fra kr 140 mill til kr 157,5 mill. Kommunestyret fattet vedtak om 

å utvide rammen, men også å oversende saken til behandling i Kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalget i Enebakk behandlet saken første gang i møte 10. januar 2018 og andre gang 

i møte 24. januar 2018. Utvalget besluttet i dette møtet at Follo distriktsrevisjon IKS skulle 

gjennomføre undersøkelsene. 

 

 

2 Formål 
 

Formålet med undersøkelsen er å belyse sentrale forhold knyttet til gjennomføringen og 

rapporteringen av prosjektet Kirkebygda sentralrenseanlegg.   

 

 

3 Problemstillinger 
Kontrollutvalget har bedt revisjonen besvare følgende problemstillinger: 

 

” 

1) Har kommunen hatt en forsvarlig forprosjektering av prosjektet, herunder også de 12 

delprosjektene? Var det der tatt høyde for behov for blant annet advokat-/konsulentbistand 

for å erstatte manglende kommunale ressurser? 

 

2) Hva har praksis vært for oppfølging av prosjektet før og etter «Reglement for 

prosjektstyring» ble vedtatt i 2014 (reglementet hadde tilbakevirkende kraft på igangsatte 

prosjekt)? 

 

3) Har det vært manglende eller mangelfull prosjektledelse/-styring og oppfølging fra 

kommunen/byggeleder og totalentreprenør av prosjektet? Hvis så, har dette medført 

økonomiske og administrative konsekvenser for kommunen? 

 

4) Hva er de økonomiske konsekvenser ifm. påløpte kostnader som ikke var opprinnelig 

budsjettert, og er det andre kostnader som ikke fremkommer i prosjektregnskapet? 

 

5) Hva er økonomisk differanse mellom kommuneregnskap og prosjektregnskap ift. påløpte 

kostnader, og hva er årsaken til dette? 

 

6) Har det vært tilfredsstillende rapportering til politisk nivå gjennom prosessen?” 

 

: 

4 Metode og gjennomføring 
Metoden i prosjektet blir: 

 Dokumentanalyse  

 Intervju med ledelse, ansatte i kommunen, prosjektledelse, politikere  

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeide med undersøkelsen. 
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Det gis mulighet til å endre problemstillinger og avgrensninger hvis det oppstår uforutsette 

forhold som har betydning for undersøkelsen. Rapporten oversendes kontrollutvalget etter 

vanlige rutiner. 

 

 

5 Organisering og ressurser  
  

Prosjektleder: Steinar Neby 

Prosjektmedarbeidere: Bjørn Tore Nedregård, Camilla Lundby 

Prosjektperiode: Januar 2018 – Juni 2018  

Antall timer: Ca 200 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Enebakk kommune 

 

 

6 Framdrift 
 

Dato  Aktivitet 

31. januar 2018 Når prosjektbeskrivelse er utarbeidet 

1. februar 2018 Når prosjektbeskrivelsen er godkjent i KU 

Februar – april 2018 Når data er innhentet 

Mai 2018 Når rapport er utarbeidet og kvalitetssikret 

Mai 2018 Når rapport er sendt til høring 

Juni 2018 Når rapport er sendt KU m/ innstilling 
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