
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 24.01.2018 kl. 19:00 
Sted: Formannskapssalen, Enebakk rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H) leder, Øivind Gundersen (AP) nestleder, Mads Gjevert 
Pettersen (AP), Anne Marit Næss (SP), Lena Mjerskaug (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Ingen 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ingen  
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR) møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 29.01.2018 
 
 
 
 
 

Thorbjørn Nerland/s./  Øivind Gundersen/s./ 
Leder  Nestleder 
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

2/18 17/00357-7 Undersøkelse av investeringsprosjekt Kirkebygda 
sentralrenseanlegg - Ny behandling 

3 

Eventuelt 
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Enebakk KU-2/18 
Undersøkelse av investeringsprosjekt Kirkebygda 
sentralrenseanlegg - Ny behandling 
 
Sekretariatets innstilling: 
1. Under forutsetning om tilleggsbevilgning fra kommunestyret til kjøp av 

revisjonstjenester fra eksterne, bes sekretariatet invitere minst tre selskap til å gi et 
tilbud om gjennomføring av undersøkelsen på grunnlag av kontrollutvalgets vedtatte 
mål og problemstillinger.  

2. Tilbudene skal vektes etter følgende fordeling:  
a. Pris/totalkostnad 60 %  
b. Kvalitet 40 %  

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  
Kommunestyret innvilger en budsjettramme på kr. 250 000 til ekstern undersøkelse 
av investeringsprosjektet Kirkebygda sentralrenseanlegg 

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 24.01.2018: 
Sekretær redegjorde for saken og korrespondanse med KS Advokatene vedrørende 
vurdering av revisors habilitet og uavhengighet, og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby redegjorde for investeringsprosjektet Kirkebygda 
sentralrenseanlegg med underliggende delprosjekt, forholdet mellom 
investeringsprosjektet og kommuneregnskapet, og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Lena Mjerskaug fremmet forslag om endret ordlyd i problemstilling nr.1 (endring i 
kursiv understreket): 
 
1) Har kommunen hatt en forsvarlig forprosjektering av prosjektet, herunder også de 

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

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette var problemstillingene for undersøkelsen 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? 
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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? 
 
Utvalget besluttet at Follo Distriktsrevisjon IKS skulle få oppdraget med å undersøke 
disse problemstillingene. 
 
Utvalget besluttet å be kommunestyret om bevilgning til ekstern vurdering av 
følgende problemstillinger: 
 
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?  

 
Votering: 
Utvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 24.01.2018: 
 
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:  
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: 
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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?  
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Eventuelt 

Ingen saker 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:55 
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