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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 22/18 Vurdering av Follo Distriktsrevisjon IKS sin revisjon av 
  Kirkebygda sentralrenseanlegg 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00357-29 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar rapport vedrørende vurdering av Follo Distriktsrevisjon IKS sin 
revisjon av Kirkebygda sentralrenseanlegg, til orientering. 

Vedlegg: 
BDO - Vurdering Follo distriktsrevisjons revisjon av sentralrenseanlegg (endelig) 

SAKSUTREDNING: 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok 24.1.18 under sak 2/18 Undersøkelse av 
investeringsprosjekt Kirkebygda sentralrenseanlegg - Ny behandling følgende: 

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:
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?

Enebakk kommunestyre vedtok 26.2.18 i sak 12/18 Undersøkelse av 
investeringsprosjektet Kirkebygda renseanlegg følgende: 

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?

Kr. 75.000 finansieres over disp.fondet. 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak ble det igangsatt en tilbudsinvitasjon til tre 
aktuelle revisjonsselskap. På forespørsel til Enebakk kommune ble det gitt 
tilbakemelding på at budsjettrammen var å forstå som kr 75.000,- inklusiv 
merverdiavgift. Da det ikke ble mottatt noen tilbud, ble det igangsatt en ny 
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tilbudsinvitasjon. Kontrollutvalget valgte å tolke budsjettrammen som kr 75.000,- 
ekskl. mva., da kjøp av denne type tjeneste gir grunnlag for mva. refusjon. 
 
Det ble mottatt ett tilbud fra BDO AS. Kontrollutvalget v/FIKS inngikk avtale med BDO 
AS om utførelsen av oppdraget. 
 
Rapporten  
BDO AS sin rapport, datert 26.september 2018 følger vedlagt. 
 
Sentrale funn  
Burde revisor ha kjent til forhold ved investeringen? 
I og med at det ser ut til at budsjettpraksis i Enebakk ikke periodiserer budsjettet 
tilstrekkelig over byggeprosjektenes anleggstid, vil det å kommentere ett års 
overskridelser ikke være naturlig. Revisor skal for øvrig ikke bemerke eller rapportere 
eventuelle budsjettavvik, men kontrollere at kommunen selv har 
rapportert/kommentert dette 
 
Det er likevel ikke gitt at revisor vil revidere på prosjektnivå. Heller ikke intern, 
administrativ rapportering som sådan vil nødvendigvis bli gjennomgått. Revisor 
opplyser at han ikke vær kjent med avviket, og at det vanskelig kan argumenteres for 
at revisor burde kjent til det ut fra god kommunal revisjonsskikk. 
 
For 2017 er også et par prosjekter kommentert spesifikt, men ikke 
sentralrenseanlegget. Som vi har sett av prosjektoversikten (skjema 2B), var det 
heller ikke vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap, gitt den budsjettpraksis 
som synes å være etablert. Det synes ikke naturlig at revisor kommenterer dette, 
men det er et tankekors at administrasjonen så kort og generelt kommenterer 
manglende framdrift mot plan som årsak til at bare ca. halvparten av årsbudsjettet 
blir brukt (totalt sett). Sett fra revisors ståsted er imidlertid avvikene kommentert i 
årsberetningen. 
 
 
Burde revisor ha opplyst om dette til kontrollutvalget og/eller kommunen? 
Revisor opplyser at han ikke var kjent med avvikene knyttet til sentralrenseanlegget 
før kommunestyrets behandling i møtet i desember 2017. Avvikene var i prinsippet 
knyttet til manglende internkontroll ved byggeregnskapene, og ikke til feil i 
årsregnskapet. I og med at sentralrenseanlegget ikke var valgt ut som et 
revisjonsobjekt, vil det altså være vanskelig å ha noen formening om prosjektet som 
kunne rapporteres videre. Etter vår vurdering er det ikke opplysninger om 
årsregnskap, årsbudsjett og årsberetning som revisor burde opplyst til 
kontrollutvalget eller kommunen, gitt den prioritering revisor har gjort. Denne 
prioriteringen kan vanskelig imøtegås med henvisning til god kommunal 
revisjonsskikk. 
 
 
Revisors uavhengighet og habilitet 
Det kan stilles spørsmål ved om et langt kunde-/ samarbeidsforhold mellom revisor 
og kommunen kan representere en fortrolighetstrussel. Vi har imidlertid ikke gått i 
dybden på en slik problemstilling da dette er håndtert på en normal måte fra revisors 
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side. Som nevnt ovenfor, kan vi også vanskelig se at slike eventuelle trusler skulle ha 
betydning for denne saken. 
 
Revisjonsberetningen 
Revisor har altså «rene» beretninger og positive konklusjoner for alle tre årene1, 
både når det gjelder årsregnskapet, budsjettet, årsberetningen og bokføringen. 
Revisor har ikke sett behov for å gjøre presiseringer eller ta forbehold, alternativt gi 
tilleggsopplysninger. Så vidt vi kan se er det ikke noe i saken om 
sentralrenseanlegget som burde gitt en annen konklusjon.  
 
Man skal være oppmerksom på at revisors konklusjoner på en kommunes 
årsregnskap er på et høyt vesentlighetsnivå som gjør at det skal «mye til» for at feil 
og mangler resulterer i revisjonsberetninger med presiseringer og forbehold, 
eventuelt tilleggsopplysninger. Revisor har altså i disse tilfellene ikke funnet grunnlag 
for det, og som vanskelig kan imøtegås uten å gjennomføre en fullstendig 
gjennomgang av revisors arbeid for de enkelte årene. 
 
Konklusjon 
BDO konkluderer med følgende: 
 
«Etter en samlet vurdering av revisors rolle og oppgaver etter revisjonsforskriften og god 
kommunal revisjonsskikk, gitt det faktum at vi ikke har foretatt en fullstendig gjennomgang, 
er:  

 Budsjettavvikene fremgår av regnskapet, og det er gitt kommentarer i årsberetningen. 
Revisor kan og må forvente at både kontrollutvalget og regnskapsbrukerne leser 
årsregnskapet og årsberetningen.  

 Kommunens budsjettpraksis er uheldig, både ved at man budsjetterer basert på 
urealistiske fremdriftsplaner, og ved at man omtaler avvik svært summarisk.  

 Det er ikke avdekket forhold som tilsier at revisor kjente til budsjettavvikene eller 
avvikene mellom intern og ekstern rapportering. Det er ikke revisors oppgave å 
kontrollere gjennomføringen av prosjekter. Revisor skal ikke, og kan ikke, være en del av 
den løpende kontrollen i kommunen.» 

 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at BDO AS har svart opp de problemstillinger som 
var skissert i kontrollutvalgets bestilling. 
 
Sekretariatet er av den formening at BDO sin rapport og konklusjon ikke gir grunnlag 
for videre oppfølging. 
 
Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget bør vurdere om rapporten skal 
oversendes kommunestyret, da som egen sak eller som del av saken vedrørende 
forvaltningsrevisjonsrapporten på Kirkebygda sentralrenseanlegg. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Oppdragsansvarlig i BDO AS 
eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget og redegjøre for rapporten 
samt kunne svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 

                                            
1 Det er her snakk om regnskapsårene 2015, 2016 og 2017. 
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Ås, 28.09.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1 PROBLEMSTILLING OG KRITERIER 

1.1 INNLEDNING 

Kontrollutvalget i Enebakk har ønsket en uavhengig vurdering av valgt revisors revisjon av 

Kirkebygda sentralrenseanlegg.  

1.1.1 Bakgrunn 

Bygging av Kirkebygda sentralrenseanlegg fikk en bevilgning i 2012 på 116 mill. Denne 

bevilgningen omfattet ikke budsjett for grunnervervelser, ulempeerstatninger, offentlige gebyrer 

og forventet prisstigning. I 2014 kom en tilleggsbevilgning på 24 mill., og i 2017 en ny 

tilleggsbevilgning på 17,5 mill., dvs. en samlet bevilgning på 157 mill. til sentralrenseanlegget. 

Budsjettet er i utgangspunktet fordelt over økonomiplanperioden, der årsbudsjettet gir uttrykk 

for forventet årlig utgift. I årsregnskap for Enebakk kommune framkommer de justerte 

budsjettene, men ikke på prosjektnivå.  

I prosjektet Kirkebygda har ekstern prosjektleder ført et byggeregnskap som er forelagt prosjekt- 

og byggekomiteen, fagutvalg TEK og formannskapet. Ifølge dette har det sett ut som om 

prosjektet har kontroll på utgiftene. Imidlertid har det ikke vært noen avstemming mellom 

byggeregnskap (internt regnskap) og kommunens investeringsregnskap (eksternt regnskap) med 

den følgen at byggeregnskapet ikke har vært fullstendig. Ved at kommunen ikke har hatt samlet 

oversikt over utgiftene, ble det i årsrapporten 2016 redegjort for påløpte investeringsutgifter på 

i alt 146 mill., mens det i realiteten på det tidspunktet var påløpt 156,6 mill. Ved 

kommunestyrets behandling av tilleggsbevilgningen i desember 2017 ble det lagt fram en oversikt 

over byggeregnskapet og opplyst om en differanse mot kommuneregnskapet på 9,64 mill. I tillegg 

ville det komme utgifter til detaljprosjektering på 1,4 mill. slik at differansen skulle vært på 

11 mill.  

Den manglende sammenheng mellom informasjon i byggeregnskap og årsregnskapet har forvirret 

administrasjon og politiske organer med hensyn til å forstå, eller ha mulighet til å forstå, hva 

som egentlig har vært påløpt på investeringsprosjektet. 

1.1.2 Begrensning 

Vårt arbeid og våre vurderinger bygger på de samtaler vi har hatt med rådmannen og revisor for 

Enebakk kommune og materialet som er stilt til vår disposisjon. Våre vurderinger er begrenset til 

denne informasjonen. I hovedsak er dette årsregnskap, årsberetninger, årsrapporter og 

revisjonsberetninger (2015-2017). I tillegg har vi sett på innkalling og sakspapirer til 

kontrollutvalget (2016-2018). Vi har forsøkt å verifisere deler av informasjonen vi har mottatt, 

men dette er på ingen måte å anse som en ordinær revisjon eller en forenklet revisorkontroll. 

Det presiseres derfor at BDO ikke har gjort en fullstendig gjennomgang av revisors arbeid og har 

ikke sett revisors arbeidspapirer. 

Vårt arbeid er gjennomført innenfor en begrenset tidsramme og tidsperiode, og omfanget og 

fullstendigheten av vurderingene som er foretatt, må ses i lys av dette. Vi kan ikke gå god for at 

alle relevante forhold er avdekket eller analysert. 

1.2 PROBLEMSTILLING 

Kontrollutvalget er opptatt av i to forhold:  

a) Burde revisor ha kjent til forhold ved investeringen? 

b) Hvis så, burde revisor ha opplyst om dette til kontrollutvalget og/eller kommunen? 

Problemstillingen er å se om revisor burde ha gitt opplysninger om disse forholdene i sine 

rapporter eller beretninger til kommunens organer. Slik vi forstår oppdraget, har dette lite med 

revisors habilitet eller uavhengighet å gjøre, og mer med revisors rapportering av vesentlige 

forhold. Vi har likevel gjort en summarisk vurdering av revisors habilitet nedenfor. 
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1.3 REVISORS OPPGAVER OG PLIKTER VED REGNSKAPSREVISJON  

Revisjonens opplysninger i denne saken gjelder dens rolle som regnskapsrevisor. Revisjonens 

innhold er i henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskrift) å  

1) vurdere om årsregnskapet (…) gir et uttrykk for den økonomiske virksomhet i 

regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet som er i overenstemmelse med god kommunal 

regnskapsskikk (§ 3 første ledd) 

2) se etter at (…) vesentlige avvik er redegjort for i årsberetningen (§ 3 første ledd pkt. a) 

3) vurdere om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med 

årsregnskapet (§ 3 første ledd, pkt. b) 

I forskriftens § 3 tredje ledd bestemmes det videre at revisor skal se etter at den 

revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med 

forsvarlig kontroll. 

Ifølge revisjonsforskriften1 skal revisor uttale seg om blant annet følgende forhold:  

• Om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og 

om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med regulert budsjett. 

• Om opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet, (…) 

• Om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene. 

Videre bestemmer forskriften at dersom årsregnskapet ikke gir de opplysninger som burde vært 

gitt, skal revisor presisere dette eller ta forbehold og eventuelt gi nødvendige 

tilleggsopplysninger i sin beretning.2 

2 FAKTABESKRIVELSE 

Ifølge budsjett- og regnskapsforskriften3 skal det i årsberetningen redegjøres for vesentlige avvik 

mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgningen til formålet i regulert budsjett. 

Administrasjonssjefen skal også vurdere tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen i slike 

tilfelle. Økonomirapporteringen på regnskapslinjenivå har for 2015-2017 vært:  

2.1.1 Regnskap investeringer 2015 

Investeringsregnskap Regnskap 2015 Revidert 

budsjett 2015 

Opprinnelig 

budsjett 2015 

Regnskap 2014 

 141 932 610 260 781 435 247 317 356 163 687 487 

Tabell 1 - Investeringsregnskap i 2015. 

I årsberetningen ble avviket mellom 141,9 mill. i regnskap og 260,8 mill. i budsjett kommentert 

som forsinkelse av prosjektene sammenlignet mot opprinnelig plan. 

2.1.2 Regnskap investeringer 2016 

Investeringsregnskap Regnskap 2016 Revidert 

budsjett 2016 

Opprinnelig 

budsjett 2016 

Regnskap 2015 

 144 450 439 281 339 955 249 274 883 141 932 610 

                                                             

1 Forskrift om revisjon § 5 fjerde ledd 
2 Forskrift om revisjon § 5 femte ledd 
3 Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 10 fjerde og femte ledd 
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Tabell 2 - Investeringsregnskap i 2016. 

I årsberetningen ble avviket mellom 144,5 mill. i regnskap og 281,3 mill. i budsjett kommentert 

som forsinkelse av prosjektene sammenlignet mot opprinnelig plan. 

2.1.3 Regnskap investeringer 2017 

Investeringsregnskap Regnskap 2017 Revidert 

budsjett 2017 

Opprinnelig 

budsjett 2017 

Regnskap 2016 

 260 741 927 470 457 940 455 982 781 144 450 439 

Tabell 3 - Investeringsregnskap i 2017. 

I årsberetningen ble avviket mellom 260,7 mill. i regnskap og 470.5 mill. i budsjett kommentert 

som forsinkelse av prosjektene sammenlignet mot opprinnelig plan. Dette året gis det også noen 

kommentarer til konkrete prosjekter, så som de nye skolene i Ytre Enebakk og nye 

omsorgsboliger i Enebakk. Det ble også informert om at nytt renseanlegg på Flateby er satt på 

vent. Også hovedplan vei er omtalt og kommentert at er forsinket. 

2.1.4 Budsjettpraksis 

Ser man på de tre refererte årene ovenfor, har det vært betydelig avvik mellom budsjett og 

regnskap. I 2015 var påløpt i regnskapet nesten bare halvparten av budsjettet (54 %), i 2016 

tilsvarende (51 %), og også i 2017 (55 %) av budsjettet. Det synes å være en praksis med å ikke 

korrigere budsjettene etter et realistisk anslag for forventede utgifter i året. Likevel opplyses 

det at selv om ubrukte bevilgninger overføres fra ett år til det neste, skal det være en vurdering 

av behov for overføringen. 

2.1.5 Revisjonsdialogen 

I oppstartsmøte (årlig) er temaet blant annet en overordnet risikovurdering, herunder 

mislighetsrisiko, og det informeres generelt om budsjettstyring og avvikshåndtering. 

Sentralrenseanlegget er ikke spesifikt omtalt, men kan være berørt i samtaler med 

økonomisjefen. 

2.1.6 Revisors kunnskap om manglende samsvar mellom byggeregnskap og kommuneregnskapet 

Revisor ble først kjent med manglende samsvar mellom byggeregnskap og kommuneregnskapet i 

kommunestyrets møte i desember 2017. Det har fra administrasjonens side ikke vært rapportert 

om risikoer i dette prosjektet, og informasjonen i kommuneregnskapet har vært korrekt. Når det 

gjelder avvikene mellom budsjett og regnskap, har ikke dette blitt rapportert fra revisjonens 

side for dette prosjektet spesifikt, men ifølge revisor gjøres det når vesentlige avvik avdekkes. 

I og med at revisor ikke har hatt kunnskap om avvikene mellom regnskapene (byggeregnskap og 

investeringsregnskap), har dette heller ikke vært tatt opp i egne brev eller henvendelser. 

2.1.7 Høring 

Utkast til rapport har vært forelagt rådmann og revisor som ikke har kommentarer til 

faktabeskrivelsen eller til framstillingen for øvrig. 
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3 VURDERING AV REVISORS 
OPPLYSNINGSPLIKT 

Som nevnt ovenfor, skal revisor uttale seg om hvorvidt disposisjoner er i henhold til 

budsjettvedtak, at årsregnskapets opplysninger om budsjettet stemmer med budsjettvedtaket, 

at årsberetningens opplysninger om årsregnskapet er konsistent med årsregnskapet, og at 

bokføringslovens regler er fulgt.  

3.1.1 Burde revisor ha kjent til forhold ved investeringen? 

Ser vi på regnskapslinjenivå, kfr. tabellene ovenfor, er det store besparelser på kommunens 

samlede investeringer for alle de tre årene (2015 – 2017). Dette gir således ingen grunn for 

revisor å undersøke eller kommentere nærmere eventuelle overskridelser.  

Ser vi på spesifikasjonen til investeringsregnskapet på prosjektnivå (skjema 2B), viser den 

følgende:  

2015: 

Prosjekt  

Regnskap 

2015 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

2014 

411207 4110 – Sentralrenseanlegg 3 604 111 14 869 545 14 869 545 32 911 289 

Tabell 4 - Regnskap og budsjett for sentralrenseanlegget i 2015. 

2016: 

Prosjekt  

Regnskap 

2016 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

2015 

411207 4110 – Sentralrenseanlegg 7 010 290 902 088 902 088 3 604 111 

Tabell 5 - Regnskap og budsjett for sentralrenseanlegget i 2016. 

2017: 

Prosjekt  

Regnskap 

2017 

Revidert 

budsjett 

Opprinnelig 

budsjett 

Regnskap 

2016 

411207 4110 – Sentralrenseanlegg 56 760 801 859 0 7 010 290 

Tabell 6 - Regnskap og budsjett for sentralrenseanlegget i 2017. 

For prosjektet sentralrenseanlegget viser oversiktene at det var store besparelser i 2015, stor 

overskridelse i 2016 og besparelse i 2017. Overskridelsen i 2016 er ikke en reell overskridelse, da 

det ser ut for at budsjettpraksis er slik at prosjektrammen i stor grad legges inn første året, men 

at det ikke er realisme i framdriften. Ser vi på summen av budsjett og regnskap disse tre årene, 

er budsjettet på 16,6 mill., mens regnskapet viser 10,6 mill. Spørsmålet kan stilles om revisor 

burde bemerket den store overskridelsen i 2016. I og med at det ser ut til at budsjettpraksis i 

Enebakk ikke periodiserer budsjettet tilstrekkelig over byggeprosjektenes anleggstid, vil det å 

kommentere ett års overskridelser ikke være naturlig. Revisor skal for øvrig ikke bemerke eller 

rapportere eventuelle budsjettavvik, men kontrollere at kommunen selv har 

rapportert/kommentert dette.  
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Enebakk kommunes investeringer ligger på ca. 140 – 260 mill. disse tre årene. 

Sentralrenseanlegget hadde et opprinnelig budsjett på 116 mill., og er således en betydelig 

investering i kommunen, også sett i lys av at denne kostnadsrammen fordeles over 

økonomiplanperioden. Det er likevel ikke gitt at revisor vil revidere på prosjektnivå. Heller ikke 

intern, administrativ rapportering som sådan vil nødvendigvis bli gjennomgått. Revisor opplyser 

at han ikke vær kjent med avviket, og at det vanskelig kan argumenteres for at revisor burde 

kjent til det ut fra god kommunal revisjonsskikk.  

Revisor skal også se etter at årsberetningens opplysninger om årsregnskapet er konsistente. Som 

nevnt ovenfor under faktabeskrivelsen, har administrasjonen svært kort kommentert på 

regnskapslinjenivå for alle tre årene at samlede besparelser skyldes forsinket framdrift 

sammenlignet med opprinnelig plan. For 2017 er også et par prosjekter kommentert spesifikt, 

men ikke sentralrenseanlegget. Som vi har sett av prosjektoversikten (skjema 2B), var det heller 

ikke vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap, gitt den budsjettpraksis som synes å være 

etablert. Det synes ikke naturlig at revisor kommenterer dette, men det er et tankekors at 

administrasjonen så kort og generelt kommenterer manglende framdrift mot plan som årsak til at 

bare ca. halvparten av årsbudsjettet blir brukt (totalt sett). Sett fra revisors ståsted er imidlertid 

avvikene kommentert i årsberetningen. 

3.1.2 Burde revisor ha opplyst om dette til kontrollutvalget og/eller kommunen? 

Som nevnt skal revisor uttale seg om forhold som feil eller mangelfulle i rapportene om 

årsregnskap, budsjett og årsberetning. I avsnittet ovenfor er det redegjort for hva som burde 

være kjent for revisor. Der gis det uttrykk for at store avvik mellom budsjett og regnskap mest 

sannsynlig bunner i en praksis der budsjettene ikke er realistiske vurdert mot framdriftsplan, og 

at årsberetningen er meget sparsom med konkrete kommentarer til budsjettavvik.  

Revisor opplyser at han ikke var kjent med avvikene knyttet til sentralrenseanlegget før 

kommunestyrets behandling i møtet i desember 2017. Avvikene var i prinsippet knyttet til 

manglende internkontroll ved byggeregnskapene, og ikke til feil i årsregnskapet. I og med at 

sentralrenseanlegget ikke var valgt ut som et revisjonsobjekt, vil det altså være vanskelig å ha 

noen formening om prosjektet som kunne rapporteres videre. Etter vår vurdering er det ikke 

opplysninger om årsregnskap, årsbudsjett og årsberetning som revisor burde opplyst til 

kontrollutvalget eller kommunen, gitt den prioritering revisor har gjort. Denne prioriteringen kan 

vanskelig imøtegås med henvisning til god kommunal revisjonsskikk. 

3.1.3 Revisors uavhengighet og habilitet 

Aktuelle trusler mot revisors uavhengighet og habilitet er:  

• Egeninteresse 

• Egenkontroll 

• Partsrepresentasjon 

• Fortrolighet 

• Press 

BDO har ikke oppfattet at problemstillingen primært gjelder uavhengighet og habilitet hos 

revisor. Ser vi på truslene beskrevet ovenfor, er det likevel vår oppfatning at det er få, om noen, 

spesifikke trusler i denne saken. Det kan stilles spørsmål ved om et langt kunde-/ 

samarbeidsforhold mellom revisor og kommunen kan representere en fortrolighetstrussel. Vi har 

imidlertid ikke gått i dybden på en slik problemstilling da dette er håndtert på en normal måte 

fra revisors side. Som nevnt ovenfor, kan vi også vanskelig se at slike eventuelle trusler skulle ha 

betydning for denne saken. 
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4 REVISJONSBERETNINGEN 

Revisor avgir revisjonsberetning til årsregnskapet hvert år. Når det gjelder årsregnskapet, er 

denne bekreftende på at årsregnskapet er avgitt samsvar med regelverket og god kommunal 

revisjonsskikk for alle årene.  

Ut over det skal revisor uttale seg om «øvrige forhold» i revisjonsberetningen. Når det gjelder 

konklusjon om budsjett, er også denne positiv alle tre årene i betydning at revisor bekrefter at 

disposisjonene som ligger til grunn for regnskapet, i det alt vesentligste stemmer med 

årsbudsjettet og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

Revisor skal også uttale seg om årsregnskapets opplysninger i årsberetningen. Revisor 

konkluderer alle tre årene med at dette er konsistent.  

Til slutt skal revisor uttale seg om kommunens registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger, og revisor bekrefter for alle tre årene at det er gjort i henhold til lov og 

god bokføringsskikk. 

Revisor har altså «rene» beretninger og positive konklusjoner for alle tre årene, både når det 

gjelder årsregnskapet, budsjettet, årsberetningen og bokføringen. Revisor har ikke sett behov for 

å gjøre presiseringer eller ta forbehold, alternativt gi tilleggsopplysninger. Så vidt vi kan se er 

det ikke noe i saken om sentralrenseanlegget som burde gitt en annen konklusjon.  

Man skal være oppmerksom på at revisors konklusjoner på en kommunes årsregnskap er på et 

høyt vesentlighetsnivå som gjør at det skal «mye til» for at feil og mangler resulterer i 

revisjonsberetninger med presiseringer og forbehold, eventuelt tilleggsopplysninger. Revisor har 

altså i disse tilfellene ikke funnet grunnlag for det, og som vanskelig kan imøtegås uten å 

gjennomføre en fullstendig gjennomgang av revisors arbeid for de enkelte årene.  

5 KONKLUSJON 

Etter en samlet vurdering av revisors rolle og oppgaver etter revisjonsforskriften og god 

kommunal revisjonsskikk, gitt det faktum at vi ikke har foretatt en fullstendig gjennomgang, er:  

• Budsjettavvikene fremgår av regnskapet, og det er gitt kommentarer i årsberetningen. 
Revisor kan og må forvente at både kontrollutvalget og regnskapsbrukerne leser 
årsregnskapet og årsberetningen. 

• Kommunens budsjettpraksis er uheldig, både ved at man budsjetterer basert på 
urealistiske fremdriftsplaner, og ved at man omtaler avvik svært summarisk. 

• Det er ikke avdekket forhold som tilsier at revisor kjente til budsjettavvikene eller 
avvikene mellom intern og ekstern rapportering. Det er ikke revisors oppgave å 
kontrollere gjennomføringen av prosjekter. Revisor skal ikke, og kan ikke, være en del av 
den løpende kontrollen i kommunen. 

 

* * * 
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Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er 

avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vil ikke 

kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart. 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda

  sentralrenseanlegg 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00357-30 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapporten Kirkebygda
sentralrenseanlegg, til orientering.

2. Kommunestyret viser til revisors anbefalinger i rapporten og ber rådmannen
iverksette følgende tiltak:

a. Systemer og rutiner for å avstemme byggeregnskap mot kommunens
løpende regnskapsføring skal være på plass.

b. Enebakk kommune bør videreutvikle sin prosjektmodell i tråd med
anerkjent metodikk. Faser, beslutningspunkter, roller og ansvar må være
tydelig.

c. Når avvik mellom et investeringsprosjekts budsjett og regnskap
konstateres, bør rådmann snarest utarbeide sak om tilleggsbevilgning til
kommunestyret.

d. Kommunens årsrapport bør i større grad også omhandle
investeringsregnskapet. Flerårige prosjekter bør gis fyldigere kommentarer.

3. Kommunestyret ber rådmann gi en tilbakemelding til kontrollutvalget om
oppfølgingen av anbefalingene innen seks måneder.

Avgjørelsesmyndighet: 
Enebakk kommunestyre 

Vedlegg: 
EnebakkSentralrenseanleggRevisjonsrapport, SentralrenseanleggEndringerRapport 

Vedtak i saken sendes til: 
Enebakk kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 

Bakgrunn for saken 
Enebakk kommunestyre vedtok 4.12.17 i sak 96/17 Økte kostnader 
Sentralrenseanlegget følgende: 

1. Kostnadsrammen for prosjekt 411207 Sentralrenseanlegg på 140 mill. kroner økes med
inntil 17,5 mill. kroner.

2. Bevilgningen finansieres med økt låneopptak.
3. Saken sendes til behandling i Kontrollutvalget.



23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg - 17/00357-30 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg : Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg

 Side 2 av 6 

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.  

 
 

Kontrollutvalget godkjente prosjektplanen 1.2.18 i sak 6/18. 
 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten 
Forvaltningsrevisjonsrapporten er utarbeidet av Follo Distriktsrevisjon IKS, datert 
28.9.18. 
 
Avgrensning og forutsetninger  
En utdypende analyse av prosjektreglementet har FDR IKS forutsatt faller utenfor 
oppdraget. FDR IKS har begrenset denne delen av rapporten til å peke på en del 
forhold revisjonen tror kan forbedres og som revisjonen mener kommunen bør jobbe 
videre med. 
 
Hovedfunn 
Follo distriktsrevisjons hovedfunn er: 

a. Forprosjektet fremstår først og fremst som en beskrivelse av den tekniske 
fremdriften og byggingen av renseanlegget. Forprosjektet angir hvilken 
kostnad som er beregnet, men sier lite om usikkerhet knyttet til anslagene. 
Prisreguleringer er heller ikke omtalt.  

b. Revisjonen har ikke funnet at det er en sterk sammenheng mellom den 
innledende planleggingen av prosjektet og de kostnadsoverskridelser som 
påløp etter hvert. 

c. Oppfølgingen av prosjektet ble ikke vesentlig endret etter at Reglement for 
prosjektstyring i Enebakk kommune ble innført i mai 2014. Det var lite fokus på 
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prosjektorganisering og prosjektmetodikk. Fokus var primært på å få 
gjennomført arbeidet.  

d. Prosjektreglementet har svakheter. Ved videreutvikling av prosjektreglementet 
kan Enebakk kommune ha nytte av å se til Direktoratet for forvaltning og ikt 
(Difi) sin Prosjektveiviseren. Rapporten gir noen innspill til dette. 

e. Byggeregnskapet ble ikke avstemt mot kommunens regnskap, noe som 
medførte en betydelig underrapportering av kostnadene knyttet til prosjektet 
fra prosjektledelsen. 

f. En liten prosjektorganisasjon uten en klar nestleder i prosjektet, bidro til å 
gjøre hele prosjektet svært sårbart da prosjektleder falt fra. 

g. Prosjektbevilgningen på 116 mill. kr omfattet ikke budsjett for 
grunnervervelser, ulempeerstatninger, offentlige gebyrer og forventet 
prisstigning. 

h. Organiseringen av kostnadsoppfølgingen på prosjektet var kritikkverdig.  
i. I sak Kirkebygda Sentralrenseanlegg, tilleggsbevilgning vedtok Enebakk 

kommunestyre 3.11.2014 å høyne kostnadsrammen for prosjektet fra 116 mill. 
kr til 140 mill. kr. Rådmannen ba i tillegg om "fullmakt til å fullføre prosjektet 
også om prosjektkostnadene går inntil 5 % over dette nivået", noe 
kommunestyret ikke aksepterte. På dette tidspunkt forelå det allerede 
indikasjoner på at disse beløpene ikke var tilstrekkelige.  

j. Sak om tilleggsbevilgning som kom i desember 2017, kunne og burde ha vært 
lagt frem tidligere. 

k. Kommunens regnskapsrapportering av enkeltprosjekter har vært uoversiktlig, 
noe som har vanskeliggjort en god oppfølging av påløpte 
investeringskostnader.  

l. Fordelingen av gitt bevilgning på underprosjekter har i rapporteringen vært 
upresis og har vanskeliggjort en god økonomistyring og kontroll. 

m. Informasjonen som ble gitt i note til regnskapet i 2015 og 2016 om større 
investeringsprosjekter, burde ha omfattet alle delprosjektene, slik praksis er fra 
2017. 

n. Enkelte feilposteringer mellom prosjektene i kommuneregnskapet kunne 
gjennom avstemming mot byggeregnskapet og tettere kommunikasjon med 
prosjektledelsen ha vært oppdaget og korrigert tidligere. 

o. I årsrapporten 2016 er de totale kostnadene for prosjektet med alt inkludert 
oppgitt til ca. 146 mill. kr. Dette avvek med 10,6 mill. kr fra faktisk 
regnskapsførte beløp på det tidspunktet (156,6 mill. kr).  

p. Prosjektrapportering i tertialrapporter har vært gjort av ansatte i kommunen 
som ikke har vært direkte involvert i prosjektet. Dette har bidratt til at 
delprosjekter som tidligere er meldt avsluttet, er blitt utelatt i 
tertialrapporteringen. 

 
Revisjonens anbefalinger 
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Enebakk kommune å vurdere følgende tiltak: 

a. Systemer og rutiner for å avstemme byggeregnskap mot kommunens løpende 
regnskapsføring skal være på plass. 

b. Enebakk kommune bør videreutvikle sin prosjektmodell i tråd med anerkjent 
metodikk. Faser, beslutningspunkter, roller og ansvar må være tydelig. 

c. Når avvik mellom et investeringsprosjekts budsjett og regnskap konstateres, 
bør rådmannen snarest utarbeide sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret.  
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d. Kommunens årsrapport bør i større grad også omhandle 
investeringsregnskapet. Flerårige prosjekter bør gis fyldigere kommentarer. 

 
Øvrige kommentarer  
Prosjektreglementet  
FDR IKS mener at prosjektreglementet har svakheter. En utdypende analyse av 
reglementet som sådan faller imidlertid utenfor oppdraget.  
 
FDR IKS vil trekke frem enkelte forhold som revisjonen mener kommunen bør se 
nærmere på:  

 Det er mange likartede roller som har et ansvar. Eksempler på det er 
Prosjektleder TEK, Prosjektansvarlig kommunalsjef og Prosjektansvarlig 
(programmeringsleder).  

 Beslutningspunktene er uklare. For hver fase bør det være et beslutningspunkt 
før prosjektet videreføres inn i neste fase.  

 Roller og ansvar er for en stor del ikke definert. Hva vil det f. eks. si å 
kvalitetssikre, som er et ansvar flere har, bl.a. administrativt lederforum og 
"vedkommende" fagutvalg.  

 Flere vedlegg til prosjektreglementet er ikke utarbeidet. Som eksempel viser 
Delegeringsreglementet til at ansvar og fullmakter til prosjekt- og byggekomitéen 
framgår av prosjektreglementet. Prosjekt- og byggekomitéen skal involveres ved 
kvalitetssikring under prosjekteringsfasen, kostnadoverskridelser under 
gjennomføringen, kontraheringer, tertialrapportering og ved større avvik alt etter 
prosjekt. Noe generelt ansvar er ikke beskrevet.  

 Rådmannen har i notat til prosjekt- og byggekomitéen (20.4.2018) argumentert 
med at kompleksitet, endringer i lovverk, nye standarder med mer, gjør det 
vanskelig og lite hensiktsmessig å utforme rutiner og maler på en del områder. 
Revisjonen viser til det som er sagt over om Prosjektveiviseren.  

 Kommunen bruker ikke begrepene styringsgruppe, prosjektgruppe eller 
prosjekteier, noe som er vanlig. Det vises heller ikke til noe mandat for oppdraget 
som ofte benyttes for å gi føringer for arbeidet.  

 Dokumentet bærer preg av at roller og prosedyrer blandes i beskrivelsen av hver 
prosjektfase. Dette gir et uryddig inntrykk.  

 Rollen "byggherrerådgiver" finnes ikke i reglementet.  
 
Kommunen bør rydde opp i begrepsbruken, som bør tilpasses et mer tydelig 
prosjektspråk. Slik det fremstår, er for mange involvert uten at det er klart hvilket 
ansvar de har.  
 
Alle som involveres i ulike faser i prosjektet bør gi en positiv merverdi til prosjektet, 
ellers har det begrenset verdi. Reglementet bør også tydeliggjøre et fokus på 
prosjektets gevinster. 
 
Rapportering  
Gjennom denne forvaltningsrevisjonen er det identifisert områder der revisjonen 
mener kommunen har et forbedringspotensial knyttet til sin regnskapsrapportering i 
tertialrapporter og årsregnskap:  

 Kommunens regnskapsrapportering av delprosjekter har vært uoversiktlig og 
vanskeliggjort en god oppfølging av påløpte investeringskostnader. Delprosjekter 
som hører til samme bevilgning bør presenteres samlet eller på en lett 
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identifiserbar måte, slik at leseren kan få en helhetlig oversikt over de 
investeringer som er gjort, hvilke beløp som er investert og hvor mye som 
gjenstår av bevilgningsrammen.  

 Delprosjekter som er avsluttet, bør ikke utelates i rapporteringen når prosjektet 
det er en del av ikke er avsluttet.  

 Når et prosjekt har ligget an til å være underfinansiert i forhold til pådratte 
kostnader, har kommunen i tertialrapportene ikke vært tydelig på dette i 
kommentarfeltet. Kommunen har flere ganger rapportert kr 0 som forventning ved 
kommende årsskifte, ved å forutsette at tilleggsbevilgning vil dekke merforbruket.  

 Fordelingen av gitt bevilgning på underprosjekter har i rapporteringen tidvis vært 
upresis og har vanskeliggjort en god økonomistyring og kontroll.  

 Informasjonen som ble gitt i note til regnskapet i 2015 og 2016 om større 
prosjekter, kunne med fordel ha omfattet alle delprosjektene, slik praksis er 
innarbeidet fra 2017.  

 Dersom kommunen velger å bruke skyggeregnskap til løpende rapportering av 
investeringsprosjekter, må disse avstemmes regelmessig mot kommunens 
ordinære regnskap. 

 
Rådmannens høringsuttalelse 
Rådmannens høringsuttalelse forelå ikke i opprinnelig rapport, datert 3.9.18. 
Rådmannen signaliserte at hun ville komme med en uttalelse. Etter konferering med 
utvalgets leder og nestleder fant en det mest hensiktsmessig å avlyse behandlingen 
av rapporten i møte 10.9.18 for å sikre en forsvarlig høringsrunde for rådmann. På 
denne bakgrunn ble hele kontrollutvalgets møte 10.9.18 avlyst.  
I vedlagt rapport, er rådmannens høringsuttalelse, datert 26.9.18, innarbeidet. 
 
Endringer i rapporten 
Rådmannens høringsuttalelse har medført noen endringer i rapporten. Oversikt over 
disse endringene følger vedlagt. 
 
Andre forhold 
Forholdet til anskaffelsesregelverket 
Rapporten viser svakheter/utfordringer ved kommunens etterlevelse av regler for 
offentlige anskaffelser, herunder utarbeidelse av kontraktsgrunnlag, vekting av 
tildelingskriterier, reelle kostnader i forhold til kontraktssum etc., for hvert av 
delprosjektene (se rapportens kapittel 7) 
 
En klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) på bakgrunn av at 
oppdragsgiver ikke har foretatt en forsvarlig vurdering av anskaffelsens verdi 
fremsettes av en med saklig interesse (part/tilbyder), jfr. Forskrift 15.november 2002 
nr. 1288 om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Det forutsetter imidlertid at 
aktuelle tilbydere vurderer prosjektet fortløpende etter hvert som prosjektet 
igangsettes og gjennomføres i henhold til budsjettet fremsatt i anbudskonkurransen.  
 
Et sentralt punkt her er klagefristen på 6 måneder, jfr. forskriftens § 6 annet ledd.  
De forhold som gir grunnlag for klage, vil gjerne dukke opp etter som prosjektet 
fremskrider i tid, og da gjerne etter klagefristens utløp. 
 
I realiteten vil det muligens ikke forekomme klager til KOFA på nevnte grunnlag i 
etterkant av anbudskonkurransene ved større budsjettoverskridelser.  
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I tillegg er dette blitt vanskeliggjort i og med Enebakk kommunes fragmentering av 
oppdraget; uklare avtaleforhold mellom prosjektleder og kommunen samt ulike 
opplysninger vedrørende den økonomiske status for prosjektene gjennom 
prosjektregnskap i forhold til kommunens regnskap. 
 
For kommunens vedkommende vil det være lite aktuelt å informere KOFA der man 
ser at budsjettoverskridelsene skyldes en ikke forsvarlig vurdering av anskaffelsens 
verdi. 
 
Sekretariatets vurdering  
Sekretariatet er av den formening at revisjonen i den fremlagte rapporten har svart 
opp kontrollutvalgets mål og problemstillinger for undersøkelsen.  
Sekretariatet foreslår å presisere anbefalingene ved å endre «vurdere» til 
«iverksette» samt gi rådmann en frist på tilbakemelding innen seks måneder. Dette 
vil kunne sammenfalle med avleggelsen av årsrapport og årsregnskapet for 2018.  
 
Sekretariatet er av den formening at rapporten åpner for tre aktuelle 
forvaltningsrevisjonsprosjekt:  

For det første gjelder det prosjektstyring (og/eller investeringsbeslutninger) 
for investeringer i henhold til gjeldende prosjektreglement.  

For det andre gjelder det økonomistyring, herunder investeringsbeslutninger 
og økonomirapportering spesielt for investeringsprosjekt, i henhold til gjeldende 
økonomireglement.  

For det tredje gjelder det offentlige anskaffelser ved større 
investeringsprosjekt, herunder rutiner og praksis ved utlysning av konkurranse for 
investeringsprosjekt samt etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser for 
denne type kontrakter. 
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte og presentere rapporten samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 04.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1 I KORTE TREKK 

1.1 Bakgrunn 

I saksfremlegg for Enebakk kommunestyre i desember 2017 anbefalte rådmannen at prosjekt-

bevilgningen knyttet til nytt sentralrenseanlegg med transportanlegg i Enebakk ble økt med 

ytterligere inntil 17,5 mill. kr, for å dekke påløpte og gjenstående kostnader/prisstigning. 

 

Behovet for en slik tilleggsbevilgning kom som en overraskelse på politikerne i Enebakk 

kommune, da rapporteringen til bl.a. prosjekt- og byggekomitéen hadde gitt uttrykk for at 

prosjektet skred frem som forventet og at man hadde god kontroll på kostnadene.   

 

Denne forvaltningsrevisjonsrapporten belyser sentrale sider ved investeringsprosjektet, 

herunder årsaker til at den løpende regnskapsrapporteringen på prosjektet ikke reflekterte 

kommunens faktiske bokførte kostnader. 

 

Follo distriktsrevisjon IKS er oppmerksom på at Kirkebygda sentralrenseanlegg med 

transportanlegg har vært et teknisk krevende investeringsprosjekt som har kommet vel i havn. 

Fokus i denne forvaltningsrevisjonen er imidlertid økonomistyringen av prosjektet. 

 

1.2 Sammendrag 

Follo distriktsrevisjons hovedfunn er: 

a. Forprosjektet fremstår først og fremst som en beskrivelse av den tekniske fremdriften 

og byggingen av renseanlegget. Forprosjektet angir hvilken kostnad som er beregnet, 

men sier lite om usikkerhet knyttet til anslagene. Prisreguleringer er heller ikke omtalt.  

b. Revisjonen har ikke funnet at det er en sterk sammenheng mellom den innledende 

planleggingen av prosjektet og de kostnadsoverskridelser som påløp etter hvert. 

c. Oppfølgingen av prosjektet ble ikke vesentlig endret etter at Reglement for prosjekt-

styring i Enebakk kommune ble innført i mai 2014. Det var lite fokus på prosjekt-

organisering og prosjektmetodikk. Fokus var primært på å få gjennomført arbeidet.  

d. Prosjektreglementet har svakheter. Ved videreutvikling av prosjektreglementet kan 

Enebakk kommune ha nytte av å se til Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) sin 

Prosjektveiviseren. Rapporten gir noen innspill til dette. 

e. Byggeregnskapet ble ikke avstemt mot kommunens regnskap, noe som medførte en 

betydelig underrapportering av kostnadene knyttet til prosjektet fra prosjektledelsen. 

f. En liten prosjektorganisasjon uten en klar nestleder i prosjektet, bidro til å gjøre hele 

prosjektet svært sårbart da prosjektleder falt fra. 

g. Prosjektbevilgningen på 116 mill. kr omfattet ikke budsjett for grunnervervelser, 

ulempeerstatninger, offentlige gebyrer og forventet prisstigning. 

h. Organiseringen av kostnadsoppfølgingen på prosjektet var kritikkverdig.  

i. I sak Kirkebygda Sentralrenseanlegg, tilleggsbevilgning vedtok Enebakk kommune-

styre 3.11.2014 å høyne kostnadsrammen for prosjektet fra 116 mill. kr til 140 mill. kr. 

Rådmannen ba i tillegg om "fullmakt til å fullføre prosjektet også om prosjektkost-

nadene går inntil 5 % over dette nivået", noe kommunestyret ikke aksepterte. På dette 

tidspunkt forelå det allerede indikasjoner på at disse beløpene ikke var tilstrekkelige.  

j. Sak om tilleggsbevilgning som kom i desember 2017, kunne og burde ha vært lagt 

frem tidligere. 

k. Kommunens regnskapsrapportering av enkeltprosjekter har vært uoversiktlig, noe som 
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har vanskeliggjort en god oppfølging av påløpte investeringskostnader.  

l. Fordelingen av gitt bevilgning på underprosjekter har i rapporteringen vært upresis og 

har vanskeliggjort en god økonomistyring og kontroll. 

m. Informasjonen som ble gitt i note til regnskapet i 2015 og 2016 om større investerings-

prosjekter, burde ha omfattet alle delprosjektene, slik praksis er fra 2017. 

n. Enkelte feilposteringer mellom prosjektene i kommuneregnskapet kunne gjennom 

avstemming mot byggeregnskapet og tettere kommunikasjon med prosjektledelsen ha 

vært oppdaget og korrigert tidligere. 

o. I årsrapporten 2016 er de totale kostnadene for prosjektet med alt inkludert oppgitt til 

ca. 146 mill. kr. Dette avvek med 10,6 mill. kr fra faktisk regnskapsførte beløp på det 

tidspunktet (156,6 mill. kr).  

p. Prosjektrapportering i tertialrapporter har vært gjort av ansatte i kommunen som ikke 

har vært direkte involvert i prosjektet. Dette har bidratt til at delprosjekter som 

tidligere er meldt avsluttet, er blitt utelatt i tertialrapporteringen. 

 

1.3 Konklusjoner 

1.3.1 Forsvarlig forprosjektering av prosjektet? 

Revisjonen peker på områder som kunne ha kommet tydeligere frem i forprosjektet. Dette 

gjelder særlig vurdering av usikkerhet. Kommunestyrets vedtak ga rådmannen fullmakt til å 

engasjere nødvendig konsulentbistand til å gjennomføre prosjektet. Samlet sett var forpro-

sjekteringen forsvarlig. 

 

1.3.2 Praksis for oppfølging av prosjektet før og etter nytt reglement for 

prosjektstyring 

Retningslinjer for gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunal regi (2009) gjaldt til 

2014, men gjennomføringen av investeringsprosjektet har bare i mindre grad fulgt disse 

retningslinjene.   

 

Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune gjaldt fra 9.5.2014. Reglementet ble i liten 

grad lagt til grunn for gjennomføringen av sentralrenseanleggsprosjektet. 

 

1.3.3 Prosjektstyring og -oppfølging   

Regnskapsansvaret for totalprosjektet har vært fragmentert og uklart ved rapportering til 

prosjekt- og byggekomité. En uklar arbeids- og ansvarsfordeling for økonomien i prosjektet 

bidro til svak økonomistyring og at merforbruket ble avdekket sent. 

 

Byggherrerådgiver og kommuneledelsen har hatt ulikt syn på hvem som har hatt prosjekt-

lederansvaret etter sommeren 2015 og rekkevidden av dette ansvaret. 

 

Det totale fraværet av avstemminger mellom kommuneregnskapet og byggeregnskapet har 

vært avgjørende for at prosjekt- og byggekomitéen og kommunens politikere er blitt forledet 

til å tro at de påløpte kostnadene var lavere enn det kommuneregnskapet faktisk viste. 

 

1.3.4 Kostnader som ikke har vært budsjettert 

Flere større kostnadsposter var ikke inkludert i opprinnelig budsjett. Dette gjaldt bl.a. grunn-

ervervelser, ulempeerstatninger, offentlige gebyrer og forventet prisstigning. Prosjektregle-
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mentets krav om at det skulle tas høyde for usikkerhet i budsjettet, ble ikke fulgt. Prosjekt-

reglementets krav om justering for prisstigning ble heller ikke fulgt opp årlig.  
 

1.3.5 Forskjeller mellom kommuneregnskap og prosjektregnskap   

De økonomiske differansene mellom kommuneregnskap og prosjektregnskap er identifisert 

og forklart. Den viktigste årsaken til differansene er manglende avstemminger av prosjekt-

regnskapet mot kommunens bokførte kostnader.   

 

1.3.6 Rapportering til politisk nivå 

Investeringer knyttet til sentralrenseanlegget med transportanlegg har i kommunens tertial-

rapporter og årsregnskap i hovedsak blitt presentert på en dekkende måte. Et forbedringspunkt 

er likevel å gi en helhetlig oversikt over komplekse investeringsprosjekter, spesielt når 

prosjektet deles opp i en rekke delprosjekter/entrepriser.  

 

Fraværet av avstemminger mellom det benyttede byggeregnskapet og kommunens offisielle 

regnskap har gjort at den løpende rapporteringen til politisk nivå fra prosjektleder ikke har 

vært tilfredsstillende.  

 

1.4 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Enebakk kommune å vurdere følgende tiltak: 

a. Systemer og rutiner for å avstemme byggeregnskap mot kommunens løpende 

regnskapsføring skal være på plass. 

b. Enebakk kommune bør videreutvikle sin prosjektmodell i tråd med anerkjent 

metodikk. Faser, beslutningspunkter, roller og ansvar må være tydelig. 

c. Når avvik mellom et investeringsprosjekts budsjett og regnskap konstateres, bør 

rådmannen snarest utarbeide sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret.  

d. Kommunens årsrapport bør i større grad også omhandle investeringsregnskapet. 

Flerårige prosjekter bør gis fyldigere kommentarer. 

 
 

/s/         

Steinar Neby   

Revisjonssjef       
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 

vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."    

 

Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rap-

porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kom-

munerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001; 2011), 

som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger 

denne standarden.  

 

Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal 

være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."  

2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans 

(gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennom-

føres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rapport-

utkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av datagrunn-

laget.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  
 

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kommunestyret i Enebakk behandlet den 4.12.2017 sak Økte kostnader Kirkebygda sentral-

renseanlegg. I innstilling til saken lå en økning av kostnadsrammen for renseanleggsprosjek-

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

utvide rammen, men også å oversende saken til behandling i kontrollutvalget.  
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Kontrollutvalget behandlet saken første gang i møte 10.1.2018 og andre gang 24.1.2018. 

Utvalget vedtok at Follo distriktsrevisjon IKS skulle gjennomføre undersøkelsene. 

 

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

rapporteringen av prosjektet Kirkebygda sentralrenseanlegg.   

 

Kontrollutvalget har bedt revisjonen besvare seks 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 prosjektsty-

ring' 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?" 

 
2.3 Avgrensninger og forutsetninger 

En utdypende analyse av prosjektreglementet har vi forutsatt faller utenfor vårt oppdrag. Vi 

har begrenset denne delen av rapporten til å peke på en del forhold vi tror kan forbedres og 

som vi mener kommunen bør jobbe videre med.   

 

2.4 Informasjon om revidert enhet 

Enebakk kommune har 10 945 innbyggere (1.1.2018). Befolkningsvekst siste år var 0,2 % 

(landsgjennomsnitt 0,9 %). Enebakk kommune hadde driftsinntekter på 740,5 mill. kr i 2017. 

Investeringer i anleggsmidler utgjorde 260,7 mill. kr.  

 

Rådmannens ledergruppe består av seks personer. Kommunens personell utfører 573 årsverk. 
Administrasjonen er organisert i sentraladministrasjon og tre avdelinger (kommunalområder), som 

er inndelt i 31 resultatenheter: 
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2.5 Metode 

Datakilder er kommunens dokumenter, regnskap og informanter. Revisor har intervjuet  

personer i og utenfor kommunen som har hatt en tilknytning til investeringsprosjektet. 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført med følgende fremdrift:  

 

Dato: Aktivitet: 

24.1.2018: Enebakk kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjon av sentralrenseanlegget.  

16.4.2018: Oppstartsmøte med rådmann og kommunalsjef for teknikk og samfunn (TEK). 

Mars –  

august 

2018: 

Datainnhenting – samtaler og mail-korrespondanse med: 

 Enebakk kommunes økonomisjef, regnskapssjef, controller, enhetsleder 

for eiendomsforvaltning & kommunalteknikk (EKT) og overingeniør m.fl., 

samt representanter for prosjekt- og byggekomité. 

 ÅF Advansias direktør og tidligere byggeleder. 

 Guard Systems produksjonsdirektør. 

 Advokatkontoret Berngaard/Sandbek AS. 

20.6.2018: Møte med byggherrerådgiver Asplan Viak AS. 

25.7.2018: Møte med eiendomsforvaltning & kommunalteknikk, Enebakk kommune. 

Aug.2018: Korrespondanse med administrasjonen. Faktaverifisering (kap. 7.3) med 

økonomikontoret. 

23.8.2018: Møte med rådmannen der sentralrenseanlegget var ett av flere punkter. 

29.8.2018: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 

17.9.2018: Rådmannen sendte "Innspill feil og mangler til revisjonsrapport Kirkebygda 

renseanlegg". Faktarelaterte innspill er stort sett tatt til følge i revisjonsrap-

porten, men ikke der revisjonen har en annen vurdering av saksforholdet. 

18.9.2018: Justert revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 
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28.9.2018: Revisjonsrapport sendt til Enebakk kommunes kontrollutvalg via Follo 

interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 

11.10.2018: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 

 

Vi takker for godt samarbeid med Enebakk kommune. Rådmannens uttalelse er vedlagt. 
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3 FORSVARLIG FORPROSJEKTERING AV PROSJEKTET? 

Problemstilling nr. 1: 

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

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

erstatte manglende kommunale ressurser? 

 

3.1 Revisjonskriterier 

Kravet om forsvarlighet følger av kommuneloven § 23, 2. ledd, om administrasjonssjefens 

ansvar for "å påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet". 

Det er rimelig å vurdere forprosjektet mot de retningslinjer som gjaldt da forprosjektet ble 

utarbeidet. Enebakk kommune fulgte på det tidspunkt Retningslinjer for gjennomføring av 

utbyggingsprosjekter i kommunal regi (2009). Dette ble erstattet av Reglement for prosjekt-

styring i Enebakk kommune i 2014.  

 

Retningslinjene fra 2009 beskriver ansvarsfordelingen ved utbyggingsprosjekter, herunder 

hvem som har ansvar innenfor fire definerte prosjektfaser:  

 Programmeringsfasen, hvor det utarbeides byggeprogram, inklusive kostnadsoverslag, 

finansieringsplan og en oversikt over driftskonsekvensene. 

 Prosjekteringsfasen som omfatter skisseprosjekt, forprosjekt, hovedprosjekt og 

detaljprosjekt.  

 Kontraheringsfasen, herunder valg av entreprenør.  

 Produksjonsfasen med hovedfremdriftsplan. 

 

 
Forprosjektet skal bl.a. inneholde: 

 en revidert kostnadsberegning, 

 en revidert finansieringsplan, 

 en oversikt over driftskonsekvensene, 

 en korrigert fremdriftsplan, 

 forslag til entrepriseform. 

 

Usikkerheten for kostnadsberegningen ved avslutning av forprosjektfasen bør ligge innenfor 

+/- 10 %. Dette tar kun høyde for kalkyleusikkerheten, ikke endrede forutsetninger.  

 

I kommunestyrets vedtak etter behandling av forprosjektet (23.3.2010), inngår en fullmakt for 

administrasjonen til å engasjere "nødvendig konsulentbistand for gjennomføring av detaljpro-

sjektering av sentralrenseanlegget og overføringsledninger for avløp fra tidligere renseanlegg 

Ytre Enebakk og Kirkebygda til det nye sentralrenseanlegget".  

 

Revisjonskriterier lagt til grunn: 

 Forprosjektet skulle bl.a. inneholde en revidert kostnadsberegning, en revidert 

finansieringsplan, oversikt over driftskonsekvensene, en korrigert fremdriftsplan og 

Programmering Prosjektering Kontrahering Produksjon 
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forslag til entrepriseform. 

 Kommunen hadde fullmakt til å hente inn nødvendig kompetanse for å kunne 

gjennomføre prosjektet på en tilfredsstillende måte. 

 

3.2 Observasjoner/funn 

Asplan Viak AS leverte skisseprosjektet Avløpsløsning Ytre Enebakk i april 2008. Skissepro-

sjektet besto av fire rapporter: 

 transportsystemer, 

 nytt sentralrenseanlegg, 

 utvidelse av Ytre Enebakk renseanlegg, 

 sammendragsrapport. 

 

På bakgrunn av skisseprosjektet vedtok kommunestyret 22.9.2008 å iverksette prosessen med 

å prosjektere et nytt sentralrenseanlegg i Enebakk, herunder utarbeide et forprosjekt som 

vurderte mulige alternativer til ny avløpsløsning. 

 

I tilbudet fra Asplan Viak AS av 21.8.2009, som ble lagt til grunn for kontrakten, bemerkes at 

utarbeidelse av byggeregnskap skulle inngå i leveransen.  

 

Forprosjektet ble ferdig i januar 2010, og omfattet følgende rapporter for Enebakk sentral-

renseanlegg: 

 Forprosjekt transportsystem, 

 Forprosjekt renseanlegg,  

 Forprosjekt pumpestasjoner, 

 Sammendrag av forprosjekt. 

 

Sammendraget av forprosjektet ble behandlet av kommunestyremøte 22.3.2010 (sak 25/10). 

Følgende vedtak ble fattet:  

1. "Nytt sentralrenseanlegg avløp plasseres på Barbøl. 

2. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å forhandle og inngå avtale om 

erverv tomt til det nye sentralrenseanlegget med grunneier.  

3. Det engasjeres konsulentbistand for oppstart og gjennomføring av reguleringsarbeidet 

for tomt nytt sentralrenseanlegg og for gang-/sykkelveg langs fv.120. 

4. Administrasjonen engasjerer nødvendig konsulentbistand for gjennomføring av 

detaljprosjektering av sentralrenseanlegget og overføringsledninger for avløp fra 

tidligere renseanlegg Ytre Enebakk og Kirkebygda til det nye sentralrenseanlegget. 

5. Hvis anbudskostnaden overstiger prosjektert kostnad, skal saken legges frem til ny 

behandling." 

 

Arbeidet omfattet syv delprosjekter. Forprosjektet vurderte kostnadene ved to mulige 

anleggsplasseringer, Burstad og Barbøl, hvorav det siste ble anbefalt. Kostnadene var angitt 

som investerings- og driftskostnader. Den anbefalte løsningen hadde en beregnet investe-

ringskostnad på 116 mill. kr:  
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Nytt sentralrenseanlegg med pumpesta-

sjoner og overføringsledninger 

Investering 

(kr) 

Ledningsnett 39,7 mill. 

Pumpestasjoner 15,0 mill. 

Sentralrenseanlegg 61,3 mill. 

Totalt 116,0 mill. 

 

Av forprosjektet fremgår at budsjettet inkluderer ombygging av gamle renseanlegg, kultur-

minneregistreringer og fremføring av høyspentforsyninger m.v. 

 

I tillegg var det beregnet årskostnader på 11,5 mill. kr. Årskostnader var beregnet som sum 

investeringskostnader fordelt over anleggenes levetid (avskrivning) og med 5 % kalkulasjons-

rente, drifts- og vedlikeholdskostnader. 

 

Forprosjektet sa ikke noe om forventet prisutvikling, indeks e.l. Det er vanlig praksis i 

bransjen at kontrakter inngås etter standarder som inneholder bestemmelser om regulering av 

kontraktssum på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter og lignende. Dette var 

også tilfellet for de kontrakter som ble inngått i dette prosjektet. Eksempelvis ble det avtalt i 

kontraktene både med byggeleder og byggherrerådgiver at prisen skulle indeksreguleres etter 

reglene i NS 3405 – punkt 4.1 Totalindeksmetoden.   

 

Grunnundersøkelser var på dette tidspunkt ikke foretatt. Forprosjektet angir mulige kvikk-

leireområder og innslag av stein og fjell på enkelte ledningsstrekk. Forprosjektrapporten 

forutsetter at grunnundersøkelser vil ligge innenfor rammebevilgning.  

 

Forprosjektet angir ikke kostnader til innleie av advokat og konsulenter for å erstatte 

manglende kommunale ressurser. Asplan Viak som byggherrerådgiver har i møte med 

revisjonen oppgitt at de beregnet prosjekteringskostnaden til 5 % av totalinvesteringen, noe 

som tilsvarer om lag 5,8 mill. kr.  

 

Videre fremdrift av prosjektet ble angitt, bl.a. i vedlegg til forprosjektet for sentralrense-

anlegget (utgave B). I oppsummeringen av forprosjektet er det likevel ikke gitt noen tidslinje 

eler fremstilling av faser som prosjektet ville følge. 

 

3.3 Vurderinger 

Forprosjektet fremstår først og fremst som en beskrivelse av den tekniske fremdriften og 

byggingen av renseanlegget. Det redegjøres for hvordan renseanleggets hovedelementer skal 

bygges for å tilfredsstille tekniske krav til dette.  

 

Kommunestyrets vedtak i 2010, punkt 4 "Administrasjonen engasjerer nødvendig konsulent-

bistand for gjennomføring…", la ikke begrensninger på rådmann om bruken av ekstern 

innleid ekspertise. Vedtaket i kommunestyret ga rådmannen fullmakt til å engasjere 

nødvendig konsulentbistand til å gjennomføre prosjektet. 

 

Forprosjektet angir hvilken kostnad som er beregnet, men sier lite om usikkerhet knyttet til 

anslagene. Prisreguleringer er heller ikke omtalt.  

 

Retningslinjene legger relativt stor vekt på organisasjonsmodellene for de ulike fasene. 
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Forprosjektet beskriver ikke hvordan kostnadsstyringen skal ivaretas, ei heller hvordan selve 

regnskapsføringen og -oppfølgingen skal foregå. Ansvarsfordelingen mellom kommunen, 

byggherrerådgiver og byggeleder når det gjelder prosjektregnskap og rapportering er ikke 

entydig. 

 

Retningslinjene angir at usikkerheten for kostnadsberegningen ved avslutningen av forpro-

sjektfasen bør ligge innenfor +/- 10 %. For dette investeringsprosjektet er usikkerheten knyttet 

til kostnadsoverslaget ikke berørt. Hvilke vurderinger som er gjort i forhold til usikkerhet 

rundt kostnadsestimatene, er derfor uklart. I sammendraget er det vist til enkelte kjente 

utfordringer ved deler av prosjektet, bl.a. ombyggingen av eksisterende pumpestasjoner mens 

anleggene fortsatt vil ta i mot avløpsvann.   

 

I ettertid kan det trekkes frem forhold som underbygger at en noe større innsats i tidlig fase av 

prosjektet kunne ha spart kommunen for en del konsulentbruk senere. Trasevalg og tekniske 

løsninger kunne ha vært valgt og beregnet tidligere. Utgifter til bl.a. byggesaksgebyrer kunne 

ha vært estimert bedre. 
 

Revisjonen kan likevel ikke se at det er en sterk sammenheng mellom den innledende 

planleggingen av prosjektet og de kostnadsoverskridelser som påløp etter hvert. 
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4 PRAKSIS FOR OPPFØLGING AV PROSJEKTET FØR OG ETTER NYTT 

REGLEMENT FOR PROSJEKTSTYRING 

 

Problemstilling nr. 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)? 

 

4.1  Revisjonskriterier 

 Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune skal legges til grunn fra 19.5.2014. 

 Før denne datoen gjaldt Retningslinjer for gjennomføring av utbyggingsprosjekter i 

kommunal regi (2009).  

 

4.2 Observasjoner/funn 

Enebakk kommune vedtok i 2014 Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune.  

Reglementet gjaldt fra vedtakets dato 19.5.2014, også for pågående prosjekter. Det erstattet 

Retningslinjer for gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunal regi. 

 

Etter det nye reglement skal kostnadsoverslaget inneholde en usikkerhetsreserve på 20 % 

utover erfaringstall som prosjektet baserer seg på. Det presiseres videre at kostnads-bereg-

ningen skal innehold alle relevante kostnader, også kostnader til infrastruktur, uteområder, 

offentlige gebyrer, inventar osv. 

 

Det nye prosjektstyringsreglementet har en passus (s. 13) om at alle prosjektbevilgninger skal 

justeres i f.t. prisstigningen i årene frem til hele prosjektet er kontrahert. Reglementet fastslår 

videre at regnskapet føres hos økonomikontoret, som før. 

 

Når det kommer til rapportering, sier det nye reglementet at hovedpunkter i rapporteringen 

skal være fremdrift i arbeidet og økonomi. Dette er likt som i det forrige reglementet. 

 

Rapporteringen skal skje til prosjekt- og byggekomité, fagutvalg, formannskap og kommune-

styre i den ordinære tertialrapporten. I det forrige reglementet sto det at dette skulle skje 

regelmessig. 

 

Ved større avvik på prosjektets innhold, fremdrift eller økonomi skal det etter nytt reglement 

rapporteres umiddelbart til prosjekt- og byggekomitéen. Dette er eksplisitt beskrevet under 

avviksrapporteringen. 

 

Det nye prosjektreglementet fastslår også at det er prosjektleders ansvar å foreta løpende 

kostnadskontroll. Dette utdypes ved følgende tillegg: "Det er viktig å kontrollere framdriften 

av prosjektet som helhet og de enkelte deloppgavene, særlig i prosjekter hvor kommunen har 

et hel- eller delansvar for samordning av entreprenører, for å unngå ekstrakostnader som følge 

av avvik og endringer." 

 

Det nye prosjektstyringsreglementet har avslutningsvis bestemmelser for sluttrapportering. 



23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg - 17/00357-30 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg : EnebakkSentralrenseanleggRevisjonsrapport

Follo distriktsrevisjon IKS: Kirkebygda sentralrenseanlegg – Enebakk kommune 

 

16 

For prosjekter over 5 mill. kr skal dette fremlegges med særskilt sluttrapport med fullstendig 

prosjektregnskap, samt en kort prosjektevaluering. 

 

4.3 Vurderinger  

Revisjonen kan ikke se at oppfølgingen av prosjektet ble vesentlig endret etter at det nye 

prosjektreglementet ble innført i mai 2014. Flere av de involverte i prosjektet gir uttrykk for at 

organiseringen var mangelfull og at prosjektet var "for stort for kommunen". Høyt arbeids-

press og utskiftinger av ansatte i prosjektet førte til lite fokus på prosjektorganisering og 

prosjektmetodikk, og mer fokus på å få gjennomført arbeidet.  

 

Vi mener dessuten at reglementet har svakheter. En utdypende analyse av reglementet som 

sådan faller imidlertid utenfor vårt oppdrag. Vi begrenser oss til å peke på en del forhold som 

vi tror kan forbedres. 

 

Kommunens gjeldende prosjektreglement beskriver et forløp over fem faser: 

  
Til hver fase beskrives hva som skal gjøres, ansvar, hvem som skal gjøre hva og hvordan.  

 

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har utgitt Prosjektveiviseren (2009), som inneholder 

prosjektmodell som følges av statsetater. Det er ikke gitt tilsvarende føringer for prosjekt-

arbeid i kommunene. Prosjektveiviseren er basert på den internasjonalt anerkjente prosjekt-

ledelsesmetoden PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments), og må forstås som et 

uttrykk for beste praksis på området i dag. I tilknytning til modellen inngår også tilpasning av 

prosjektbegreper, integrering av veiledere og retningslinjer og kobling mot prosesser som 

sikrer gevinstoppnåelse, foruten maler, skjemaer og retningslinjer som kan tilpasses 

kommuners behov.  

 

Det er ikke noe i veien for at Enebakk kommune kan bruke den prosjektstyringsmodellen 

kommunen har valgt, selv om denne skiller seg noe fra andre. Vi tror likevel at Enebakk 

kommune kan ha mye å hente i Prosjektveiviseren når kommunens prosjektreglement videre-

utvikles. 

 

Revisjonen vil trekke frem enkelte forhold som vi mener kommunen bør se nærmere på: 

 

 Det er mange likartede roller som har et ansvar. Eksempler på det er Prosjektleder 

TEK, Prosjektansvarlig kommunalsjef og Prosjektansvarlig (programmeringsleder).
1
  

 

 Beslutningspunktene er uklare. For hver fase bør det være et beslutningspunkt før 

prosjektet videreføres inn i neste fase. 

 

                                                           
1
 Avdeling teknikk og samfunn forkortes TEK i organisasjonskartet (jf. s. 8), men TES i Reglement for 

prosjektstyring i Enebakk kommune.  

Behovsfase Forprosjekt Prosjektering Gjennomføring Avslutning 
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 Roller og ansvar er for en stor del ikke definert. Hva vil det f. eks. si å kvalitetssikre, 

som er et ansvar flere har, bl.a. administrativt lederforum og "vedkommende" 

fagutvalg.  

 

 Flere vedlegg til prosjektreglementet er ikke utarbeidet. Som eksempel viser Delege-

ringsreglementet til at ansvar og fullmakter til prosjekt- og byggekomitéen framgår av 

prosjektreglementet. Prosjekt- og byggekomitéen skal involveres ved kvalitetssikring 

under prosjekteringsfasen, kostnadoverskridelser under gjennomføringen, kontrahe-

ringer, tertialrapportering og ved større avvik alt etter prosjekt. Noe generelt ansvar er 

ikke beskrevet. 

 

 Rådmannen har i notat til prosjekt- og byggekomitéen (20.4.2018) argumentert med at 

kompleksitet, endringer i lovverk, nye standarder med mer, gjør det vanskelig og lite 

hensiktsmessig å utforme rutiner og maler på en del områder. Revisjonen viser til det 

som er sagt over om Prosjektveiviseren. 

 

 Kommunen bruker ikke begrepene styringsgruppe, prosjektgruppe eller prosjekteier, 

noe som er vanlig. Det vises heller ikke til noe mandat for oppdraget som ofte benyttes 

for å gi føringer for arbeidet. 

 

 Dokumentet bærer preg av at roller og prosedyrer blandes i beskrivelsen av hver 

prosjektfase. Dette gir et uryddig inntrykk. 

 

 Rollen "byggherrerådgiver" finnes ikke i reglementet. 

  

Kommunen bør rydde opp i begrepsbruken, som bør tilpasses et mer tydelig prosjektspråk. 

Slik det fremstår, er for mange involvert uten at det er klart hvilket ansvar de har.  
 

Alle som involveres i ulike faser i prosjektet bør gi en positiv merverdi til prosjektet, ellers 

har det begrenset verdi. Reglementet bør også tydeliggjøre et fokus på prosjektets gevinster. 

 

Rådmannen har overfor kommunestyret fremholdt at administrasjonen allerede har tatt konse-

kvensen av lærdommen fra sentralrenseanleggsprosjektet inn i det neste store prosjektet, ny 

Ytre Enebakk skole. "Prosjektet gjennomføres etter vedtatt prosjektstyringsreglement." Dette 

innebærer bl.a.: 

 Byggeleder og prosjektleder er gitt full tilgang til kommunens regnskapssystemer, slik 

at de kan følge opp prosjektet både her og i byggeregnskapet.  

 Det er også disse som attesterer og kontérer alle regninger i kommunens regnskaps-

system.  

 Det er gjennomført en streng budsjettdisiplin.  

 Kommunalsjefen følger prosjektet mye tettere enn det som var tilfelle for sentralrense-

anlegget med delprosjekter. Byggherremøter gjennomføres hver 14. dag, der kommu-

nalsjefen deltar; løpende utfordringer i prosjektet diskuteres.  

 Det er etablert en administrativ styringsgruppe som behandler brukerrelaterte utford-

ringer. 

 
Dette kan være fornuftige grep, men de går utenfor gjeldende prosjektreglement:  

 Etter reglementet er prosjektleder ansvarlig for gjennomføringen. Byggeleder er ikke 
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nevnt i reglementet.  

 Reglementet gir ingen føringer for hvordan kommunalsjefen skal følge mye tettere. 

Det er uklart hva dette betyr. Hvilke rolle har han? 

 Byggherremøter er ikke omtalt i reglementet. Er dette et prosjektstyre? Hvem leder 

dette? Hva er ansvar og fullmakter? 

 Administrativ styringsgruppe er ikke omtalt i reglementet. 

 
Revisjonen har inntrykk av at kommunen innfører en rekke nye rutiner og roller som ikke er 

en del av prosjektreglementet.  Dette øker kompleksiteten i reglementet og kan tilrettelegge 

for dårligere styring.  
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5 PROSJEKTSTYRING OG -OPPFØLGING 

Problemstilling nr. 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? 

 

5.1 Revisjonskriterier 

 Enebakk kommunes økonomireglement skal følges. 

 Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune skal følges fra 19.5.2014. 

 

5.2 Observasjoner /funn 

5.2.1 Prinsipper for økonomiforvaltning i Enebakk kommune 

Formålet med økonomireglementet i Enebakk kommune er å:  

 Klargjøre arbeids- og ansvarsfordeling i økonomisaker. 

 Bidra til en forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen. 

 Bidra til god økonomistyring. 

 Tilrettelegge for at de folkevalgte skal få tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. 

 Sikre at økonomireglene i kommuneloven med tilhørende forskrifter følges. 

 

Økonomireglementet i Enebakk kommune legger opp til at kommunens økonomiforvaltning 

skal kjennetegnes av:  

 Mål- og resultatstyring: De folkevalgte skal gis et godt beslutningsgrunnlag i 

handlingsprogram- og budsjettprosessen. 

 Rammestyring: Kommunens økonomistyring skal preges av helhetsfokus, forutsigbar-

het og budsjettdisiplin. 

 Internkontroll: Det skal arbeides kontinuerlig med en hensiktsmessig internkontroll. 
  

All myndighet som i økonomireglementet delegeres fra kommunestyret til rådmannen, kan 

rådmannen delegere videre. 

 

I henhold til økonomireglementet skal kommunalsjefene regnskapsrapportere etter 1. og 2. 

tertial til sine utvalg. Dersom en avdeling har investeringsaktiviteter, skal gjenstående investe-

ringsmidler oppgis og faren for overskridelse av prosjektbudsjetter vurderes. De samme krav 

gjelder for rapportering til formannskap og kommunestyre, som økonomisjefen regnskaps-

rapporterer for hele kommunen. 
 

5.2.2 Prosjektorganisering 

Prosjektleder for Kirkebygda sentralrenseanlegg med transportanlegg var fra prosjektstart 

tidligere kommunalsjef for teknisk avdeling, Thorleif Sjøli. Han ble avløst av enhetsleder 

Tommy Ellingsen 1.1.2013, da førstnevnte gikk av med pensjon. Ved Ellingsens brå bortgang 

7.7.2015 overtok kommunalsjef for teknikk og samfunn Tore Hauger som kommunens 

prosjektleder. 

 

I rådmannens saksfremlegg til kommunestyret desember 2017 fremgikk det at prosjektet i den 
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senere tid hadde vært styrt av innleid prosjektleder. Kommunalsjef har overfor revisjonen 

oppgitt at i den perioden han har hatt ansvar for prosjektet, så har byggherrerådgiver Kjell 

Terje Nedland fra Asplan Viak AS blitt benyttet som ekstern prosjektleder. Også økonomi-

sjefen har i mail til revisjonen av 13.4.2018 oppgitt at oppfølgingen av underprosjektene ble 

gjort gjennom byggeregnskapet til ekstern prosjektleder. 

 

Byggherrerådgiver Nedland i Asplan Viak har på sin side understreket at han aldri har hatt 

rollen som prosjektleder. Han viser til at han to ganger er blitt spurt om å påta seg denne 

rollen, men at han begge ganger har takket nei.   
 

Byggherrerådgiver har uttalt (mail 15.6.2018) at han aldri, med ett unntak, har presentert tall 

for politikerne. Det er det kommunens prosjektleder som skal ha gjort, først Sjøli og deretter 

Ellingsen.  
 

I konkurransegrunnlaget for byggeledelse utarbeidet av Asplan Viak fremgår følgende organi-

sasjonskart for prosjektet: 

 
Kilde: Konkurransegrunnlaget for byggeledelse, Asplan Viak, 12.9.2012. 

 

Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk (KYEV) er tiltenkt en sideordnet funksjon i forhold 

til byggeleder. Det samme er byggherrerådgiver. 

 

5.2.3 Organisering av regnskapsføring 

Både Retningslinjer for gjennomføring av utbyggingsprosjekter i kommunal regi (frem til mai 

2014) og Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune angir at regnskapet føres hos 

økonomikontoret. Det fremgår ikke av reglementet hvem som skal føre regnskapet, men det 

skal skje hos økonomikontoret. 

 

Kommunens kontrakt med byggherrerådgiver Asplan Viak AS bygger på selskapets tilbud av 

21.8.2009. Her fremgår det at byggeregnskap inngår i Asplan Viaks leveranse. Tilbudet 

estimerer mellom 100 og 400 timer til utarbeidelse av byggeregnskap og vurdering av 

tilleggsarbeider, avhengig av omfanget på tilleggsarbeider.  

 

I kontrakten om byggeledelse mellom Enebakk kommune og Kåre Hagen AS (ÅF Advansia 

AS) av 6.12.2012 fremgår det at konkurransegrunnlaget for byggeledelse for nytt Kirkebygda 

sentralrenseanlegg med overføringsanlegg, utarbeidet av Asplan Viak AS, skal legges til 

grunn. Følgende står om ansvar og byggeregnskap:  
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"Byggeleders ansvar er å følge opp inntil 8 forskjellige entreprenører i henhold til arbeids-

beskrivelse i kapittel 3.3, slik at arbeidene utføres til avtalt tid og pris, og koordinere 

arbeidene der det er overlappinger. […] Byggeleder skal påse at arbeidene blir kontrollert i 

henhold til kontraktene, og utarbeide byggeregnskap og håndtere avviksmeldinger." 

 

Begge kontraktene angir altså at byggeregnskap skal utarbeides. 

 

Det fremgår av referatet fra kontraktsforhandlingene med Kåre Hagen AS (ÅF Advansia AS) 

og Enebakk kommune av 6.12.2012 at byggeledelsen for strekningene Krona – Gjølstad 

(Barbøl) og Barbøl – Myra (Tømmerbråten) ikke skulle være en del av byggelederoppdraget 

til Kåre Hagen AS, da byggeledelsen for disse strekningene ville bli ivaretatt av vannverket 

(KYEV).  

 

Kommunalsjef for teknikk og samfunn har sendt en redegjørelse for prosjektorganiseringen til 

revisjonen, der følgende beskrives under ansvar og myndighet:  

"For byggherrerådgiver: 

 Sørge for at det ble ført byggeregnskap for alle prosjektene. 

For byggeleder:   

 Føre byggeregnskap 

 Skrive kvartalsrapporter om økonomi og fremdrift for alle prosjektene." 

 

Byggherrerådgiver Asplan Viak AS har i mail til revisjonen av 16.8.2018 oppgitt at det ikke 

finnes noen ytterligere skriftlige avtaler som regulerer regnskapsføringen av prosjektet. 

Nedland uttaler: "Vi ble enige om at Kåre Hagen skulle ha byggeregnskapet, og at vi skulle 

holde oversikt over konsulenthonorarer knyttet til prosjektet, mens Enebakk kommune hadde 

oversikt over andre utgifter, som gebyrer, anleggsbidrag, tomtekostnader etc." 

 

Rådmannen viste i saksfremlegget for kommunestyret i desember 2017 til at: "…styringen av 

dette prosjektet har vært basert på et byggeregnskap som byggelederfirmaet ÅF Advansia har 

holdt oversikt over. Dette omfatter 10 entrepriser som Enebakk kommune var byggherre for. I 

tillegg har Asplan Viak, som har vært byggherrerådgiver i prosjektet, holdt oversikt over 

kostnader til konsulenter som er benyttet til regulering, detaljprosjektering, byggeledelse og 

byggherrerådgivning. 

 

Det viser seg at en del kostnader har blitt belastet kommuneregnskapet direkte, uten at dette er 

fanget opp i byggeregnskapet. […] Videre omfatter det kommunens kostnader til rørstrek-

ningene hvor Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk var byggherre for felles anleggspro-

sjekter. De økonomiske oversiktene som har blitt presentert for rådmann og prosjekt- og 

byggekomitéen har vært basert på byggeregnskapet, og har derfor ikke fanget opp disse 

kostnadene." 

 

Redegjørelsen for kommunestyret begrunner valgt styringsstruktur som følger: "Grunnen til at 

byggeregnskapet blir brukt til styring av prosjekter, og ikke kommuneregnskapet, er at i 

byggeregnskapet blir kostnader lagt inn i det øyeblikket de blir bestilt, mens de i kommune-

regnskapet først blir registrert når fakturaen er mottatt. Kommunens regnskapsprogram 

inneholder ingen modul hvor det kan føres byggeregnskap. Det blir imidlertid svært uheldig å 

føre et byggeregnskap utenfor kommuneregnskapet når ikke alle kostnader blir registrert i 

byggeregnskapet." 
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5.2.4 Attestasjon og anvisning 

I kommuneregnskapet til Enebakk kommune er det krav om at det kun er personer med 

attestasjonsrett som kan attestere en utgift, mens en annen person med anvisningsrett skal 

anvise utgiften. Attestasjonsrett tildeles av enhetsleder. 

 

Etter økonomireglementet er en attestasjon en bekreftelse på at varen eller tjenesten er levert 

med rett kvalitet, antall, enhetspris og sum vederlag. Fakturaen skal samsvare med bestilling, 

kontrakt eller tilbud. Etter attestasjon sendes faktura til anvisning og bokføring. 

 

Generell anvisningsmyndighet tilligger rådmannen. Rådmannen og kommunalsjefene kan 

delegere anvisningsmyndighet. Etter økonomireglementet pkt 9.3.4 har anviser et selvstendig 

ansvar for at bilaget er i orden, beløpet er korrekt og bokført på rett konto, samt at budsjett-

midler til formålet foreligger. Opplysninger fra attesterer kan vanligvis legges til grunn, men 

anviser har likevel ansvar for å foreta de undersøkelser som er nødvendige. Foreligger ikke 

alle betingelser, må anvisningen nektes. 

 

Økonomireglementet er ikke delt inn i beløpsmessig hierarki slik at beløp over en viss 

størrelse må godkjennes av en tredje person eller en person på et høyere nivå. 

 

Ved revisjonens gjennomgang av prosjektet er det konstatert en praksis hvor bevilgningen på 

underprosjektene er blitt delt ut etter hvor mye som er påløpt på underprosjektene. Dette 

skjedde rent administrativt. Underprosjektene ble derfor sjelden eller aldri rapportert med 

avvik, eventuelt at det ble henvist til prosjekt 4706.   

 

Gjennom intervjuer med ansatte er vi gjort kjent med at noen ansatte som har vært satt opp 

med rettigheter i fullmaktsregisteret, selv har følt at de har manglet kunnskap om kostnadene 

som skulle anvises. Én ansatt har anvist fakturaer for over 9,6 mill. kr uten å være del av pro-

sjektet. Vedkommende presiserer at dette skjedde når prosjektleder/anviser var fraværende, og 

det ble gjort i samråd med de involverte i prosjektet (som ikke hadde nødvendige rettigheter i 

regnskapssystemet). Det bør tillegges at det i dette tilfellet ikke er fremkommet noe i ettertid 

som tilsier at fakturaene var feil. 
 

Ved vår gjennomgang av prosjektet er vi gjort kjent med at den administrative rapporteringen 

i tertialrapportene på prosjektet har ligget til en person som ikke har vært delaktig i prosjektet. 

Dette forklarer hvorfor et delprosjekt som ble avsluttet i 2013, falt ut av videre prosjekt-

rapportering, til tross for at det inngikk i bevilgningen som var gitt til hovedprosjektet. 

 

5.3 Vurderinger 

Rådmann uttaler at administrasjonen har erfart at den ved oppstart av prosjektet ikke etablerte 

en tilstrekkelig prosjektorganisasjon (jf. PS-sak 84/14). Prosjektet burde vært bemannet med 

en assisterende prosjektleder i tillegg til prosjektleder. Det hadde da vært større kapasitet for 

oppfølging fra kommunens side. Revisjonen er enig i denne vurderingen. 

 

Det faktum at det har vært tre forskjellige prosjektledere i byggeperioden, har utvilsomt 

påvirket styringen av prosjektet negativt og bidratt sterkt til at kostnadskontrollen ble svekket 

og at en mistet totaliteten i rapporteringen.  

 

Det har vært svært ulike oppfatninger om rekkevidden av byggherrerådgivers rolle. Bygg-
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herrerådgiver understreker selv at han aldri har påtatt seg noe prosjektlederansvar, mens 

kommuneadministrasjonen gir uttrykk for at dette ansvaret var overført. 

 

Byggherrerådgiver har gjennom avtalen som senere ble gjort med byggeleder Kåre Hagen 

AS, definert seg selv bort fra ansvaret for å føre byggeregnskapet. Kun muntlige avtaler 

regulerer avgrensningen mellom "regnskapsførerne". Fragmenteringen av regnskapsansvaret 

for prosjektet mht. rapportering har åpenbart vært svært uheldig. Ingen i prosjektet har tatt 

ansvar for å avstemme kommunens regnskap mot prosjektregnskapet. Ingen har tatt hoved-

ansvar underveis for å sikre at alle deler av prosjektet er tatt med i rapporteringen. 

 

Selv i notatet til kommunestyret av 22.9.2017 har byggherrerådgiver glemt at detaljprosjekte-

ringen av prosjektet ble ført på en egen prosjektkonto, 411301, i kommunens regnskap. Denne 

er derfor ikke med i oppstillingen som viser forskjellen mellom kommuneregnskapet og 

byggeregnskapet. 

 

Prosjektreglementet stiller krav om at regnskapet skal føres hos økonomikontoret. Kommunen 

har ført sitt regnskap, men det er ikke dette prosjektregnskapet som har vært rapportert 

løpende til politikerne. Når et ufullstendig regnskap har vært grunnlaget for rapportering og 

administrativ styring, er det åpenbart at oppfølgingen fra politisk hold har blitt svært 

vanskelig.   

 

I møte med revisjonen har også byggherrerådgiveren gitt uttrykk for at prosjektet i realiteten 

også ble for stort for ham. 

 

Rådmannen uttaler at Asplan Viak har holdt oversikt over kostnadene til byggherrerådgiv-

ning. Dette indikerer en uheldig arbeidsdeling og mangelfull kontroll. 

 

Bestemmelsene i kommunens økonomireglement knyttet til attestasjon og anvisning synes 

ikke alltid å ha blitt fulgt etter sin intensjon. Det selvstendige ansvaret som påhviler personer 

som er tildelt en attestasjons- og anvisningsmyndighet, må vies økt oppmerksomhet. 
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6 KOSTNADER SOM IKKE HAR VÆRT BUDSJETTERT 

Problemstilling nr. 4: 

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

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

 

6.1 Revisjonskriterier 

Spørsmålet om andre kostnader som ikke fremkommer av byggeregnskapet, besvares i  

i kapittel 7 om forskjeller mellom kommuneregnskapet og prosjektregnskapet. I dette 

kapittelet ses det nærmere på økonomiske konsekvenser av kostnader som ikke opprinnelig 

var budsjettert. 

 

I kapittelet belyses spørsmålet om hva som ble tillagt prosjektet av merkostnader som ikke 

opprinnelig var planlagt, samt økonomiske konsekvensene av dette. 

 

Kommunen er pålagt å følge kommunelovens bestemmelser om budsjettering, herunder 

Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner). Kommunens økonomireglement 

stiller krav til når og hvordan en budsjettjustering skal finne sted for investeringsprosjekter 

som går med overskridelser. 

 

I kommunens prosjektreglement stilles det krav til hvordan risiko og usikkerhet skal ivaretas i 

gjennomføringen. 

 

Følgende revisjonskriterier legges til grunn:  

 Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) skal følges. 

 Kommunens reglementer for styring av prosjekter skal følges. 

 Kommunens økonomireglement skal følges. 

 

6.2 Forskriftskrav og vedtatte reglementer 

Definisjonen på investeringsbudsjett finnes i Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og 

fylkeskommuner) § 2. Det følger videre av § 5 og § 6 hva investeringsbudsjettet for 

kommunen skal omfatte og dets innhold. 

 

Enebakk kommunes økonomireglement pkt 4.2.3 fastslår at ved overskridelser på investe-

ringsprosjekter på beløp høyere enn 500 000 kr, skal rådmann fremme en sak som redegjør 

for årsaken og komme med forslag til tilleggsbevilgning. Overskrideleser inntil 500 000 kr 

foreslås inndekket i sluttregnskapet. 

 

Kommunens prosjektstyringsreglement angir hvordan kostnadsberegningene i de ulike fasene 

av prosjektet skal ta høyde for usikkerhet/tillegg. Reglementet fra 2014 fastslår at kostnads-

beregningen i forprosjektfasen skal påplusses 20 % usikkerhet/tillegg. I gjennomføringsfasen 

kan satsen reduseres til 10 % for nybygg og 15 % for rehabilitering. Dersom kostnadene etter 

at alle kontraheringer er gjennomført viser en kostnadsøkning over 10 % utover den generelle 

prisstigningen, skal det utarbeides ny sak. Dersom budsjettjustering ikke kan gjøres ved økte 

tilskudd, skal saken fremmes med forslag om gjennomføring av kostnadsreduserende tiltak 

eller økning av bevilgningen til prosjektet. Det siste betyr at saken må vedtas av kommune-

styret. 
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"Som et ledd i arbeidet med den årlige budsjett og handlingsplan justeres alle prosjektbevilg-

ninger i f.t. prisstigningen i årene fram til hele prosjektet er kontrahert", heter det i Reglement 

for prosjektstyring i Enebakk kommune (2014) (inngår i Delegeringsreglement, s. 38).   

 

Ved større avvik på prosjektets økonomi, skal det rapporteres umiddelbart til prosjekt- og 

byggekomité. 

 

6.3 Investeringsbudsjettet 

Det første budsjettet for sentralrenseanlegget med transportanlegg som ble lagt frem for 

politisk behandling i kommunestyret i Enebakk i 2010, hadde en totalramme på 116 mill. kr. 

Budsjettet var bygget opp slik: 

 

1. Pumpestasjoner Påslag Beløp (kr) 

Ombygging Ytre Enebakk renseanlegg  1 650 000 

Ombygging Kirkebygda renseanlegg  2 210 000 

Øvrige pumpestasjoner  7 230 000 

Sum  11 090 000 

Rigg og drift 5 % 554 500 

Anbudssum  11 644 500 

Prisstigning før byggestart 

Prisstigning i byggetida 

Uforutsett 15 % 1 746 675 

Entreprisekostnad  13 391 175 

Honorarer, adm. gebyrer mv. 10 % 1 119 118 

Totalkostnad eks grunnerverv  14 730 293 

Tilkobling av el-kraft  300 000 

Total 1  15 030 293 

 

2. Ledningsnett/transportsystem   Beløp (kr) 

Ytre Enebakk – Eksisterende ledninger  930 000 

P03 Kopås – Tømmerbråten  4 634 500 

Tømmerbråten  – Barbøl  6 651 000 

Barbøl SRA – Saltvetåa  2 455 000 

Overføring Kirkebygda – Sentralrenseanlegget  3 245 000 

Utslippsledning Øyeren  7 640 000 

Avkloakkering eksisterende områder  4 235 500 

Sum  29 791 000 

Rigg og diverse 10 % 2 979 100 

Anbudssum  32 770 100 

Prisstigning før byggestart 

Prisstigning i byggetida 

Uforutsett 10 % 3 277 010 

Entreprisekostnad  36 047 110 

Honorarer, adm. gebyrer mv. 10 % 3 604 711 

Totalkostnad eks grunnerverv  39 651 821 

 

Undersøkelser knyttet til kulturminneregistreringer ble i forprosjektet omtalt som en kostnad 
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som kommunen måtte bekoste. Akershus fylkeskommune anslo at et arbeid over 20 uker ville 

beløpe seg til ca. 577 500 kr. Vi oppfatter at dette beløpet ikke er inkludert i tallene over. 

 
3. Sentralrenseanlegget Påslag Beløp (kr) 

Rigg og drift  2 380 000 

Grunnarbeider  1 395 000 

Betongarbeider  6 795 000 

Mur- og pussarbeider  1 790 000 

Tømrer- og snekkerarbeider  2 035 000 

Dører og vinduer  1 075 000 

Malerarbeider   980 000 

Stål- og metallarbeider  810 000 

Bygningsmessige arbeider for tekniske anlegg  1 000 000 

Sum bygningsmessige entreprisekostnader  18 260 000 

Maskininstallasjoner  14 500 000 

Elektriske installasjoner  4 500 000 

Høyspent forsyning  400 000 

Sentral driftskontroll  3 000 000 

VVS  3 900 000 

Utomhusarbeider  4 490 000 

Sum  49 050 000 

Rigg og drift av byggeplass 10 % 4 905 000 

Prosjektering 5 % 2 452 500 

Diverse 5 % 2 452 500 

Uforutsett 5 % 2 452 500 

Totalt  61 312 500 

 
Kostnadene som ble kalkulert for sentralrenseanlegget inkluderte prosessbygg og personal-

avdeling, grunnarbeider inkludert bortkjøring av overskuddsmasser, fundamentering direkte 

på eksisterende masser og anleggsbidrag for høyspentforsyning. 

 

I forhold til innredninger er det angitt i forprosjektet at det er regnet med minikjøkken med 

skap, foldevegg, kokeplate og kjøleskap i spiserom/møterom. I laben er det tatt med spesial-

innredning i rustfritt stål.   

 

Under elektriske installasjoner ligger brannalarmanlegg og innbruddsalarmanlegg med 

adgangskontroll og skallsikring. 

 

Kostnadene for utomhusarbeider ble kalkulert med 4,49 mill. kr for Barbøl. Dette inkluderer 

bl.a. opprustning og asfaltering av vei fra fylkesvei og frem til renseanlegget.  

 

Prisnivået i desember 2009 er lagt til grunn. 

 

Forprosjektet presiserte at følgende kostnader ikke er med i budsjettet:  

 grunnerverv,  

 finansieringskostnader, 

 prisstigning frem til byggestart i byggetida, 
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 avgifter. 

 
Asplan Viak AS understreket i forprosjektet at det på den tiden var vanskelig å kostnads-

beregne slike anlegg, pga. den usikre markedssituasjonen etter finanskrisen. Selskapet skrev 

(s. 61): "Vi har prøvd å ta høyde for det i kalkylen, men det er ikke til å komme bort fra at 

usikkerheten er relativt stor og vesentlig større enn for få år siden." 

 

Totalt for hele anlegget er investeringen budsjettert som følger: 

 

Sentralrenseanlegg og pumper/ledninger – total investering (2010) Beløp (kr) 

Pumpestasjoner 15 030 293 

Ledningsnett 39 651 821 

Sentralrenseanlegget 61 312 500 

Sum 115 994 614 

Avrundet sum 116 000 000 

 
Kommunestyret vedtok 26.3.2012 (sak 24/12) en kostnadsramme på 116 mill. kr. Ved behov 

utover bevilget ramme eller forsinkelser ble administrasjonen bedt om å fremme ny sak. 

 

6.4 Vesentlige endringer i prosjektet 

Prosjekt Kirkebygda sentralrenseanlegg med transportanlegg er et prosjekt som har vært svært 

omfattende og som har gått over lang tid. Dette har – ikke uventet – ført til at det har blitt 

foretatt noen endringer underveis som også har fått økonomiske konsekvenser. Noen av de 

viktigere endringene har vært som følger: 

 

 Det ble lagt en overføringsledning med en ekstra pumpestasjon (Krona 2) fra Krokeng 

til Barbøl, for å spare driftskostnader for å pumpe avløpet fra Ekebergdalen fra Preståa 

pumpestasjon og 70 høydemetre opp til Barbøl. Asplan Viak har beregnet at denne 

endringen kostet kommunen om lag 2,5 mill. kr. 

 Ledningsanlegget fra Barbøl til Preståa ble først prosjektert langs vannkraftledningen 

til kraftstasjonen ved Preståa, for å spare kostnader. Dette anlegget måtte omprosjekte-

res og i stedet legges ned under Saltvetåa. Det medførte ekstra kostnader til ompro-

sjektering og ny konkurranse, samt en utredning om naturkvaliteter langs Saltvetåa. 
Aplan Viak har beregnet dette ekstraarbeidet til ca. 1,0 mill. kr. 

 En avskjærende ledning fra hovedledningen i Gjeveldsrudveien ble lagt forbi Mjær 

barnehage til Bjerke pumpestasjon. Dette gjorde at man sparte kostnader til oppgrade-

ring av Elvestua pumpestasjon, samt kostnader til fremtidig pumping av avløpsvann 

fra Elvestua pumpestasjon til Ytre Enebakk renseanlegg. 

 Sentralrenseanlegget med alle pumpestasjonene krevde et moderne driftskontroll-

system som var basert på en nyere og mer avansert Scada-plattform enn det 

kommunen først hadde lagt til grunn. Tilbudet fra Guard Systems, som også omfattet 

Flateby RA, lød på 3,47 mill. kr. I budsjettet lå det 3,0 mill. kr. 

 I kommuneregnskapet er det på art 02700 Konsulenttjenester, regnskapsført 12,0 mill. 

kr. I tillegg er det på prosjekt 4706 med artskode 02300 Byggetjenester ført 7,7 mill. 

kr, hvorav en stor andel er honorarer til innleide rådgivere/ingeniører/arkitekter mv. 

Budsjett for prosjektering, honorarer mv. utgjorde opprinnelig 5–10 % av 116 mill. kr 

eller rundt 7,2 mill. kr. Høyere konsulentkostnader er derfor en vesentlig forklaring til 

kostnadsøkningen. 
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 Kommunen er blitt fakturert mye for rådgivning/konsulenttjenester, og langt mer enn 

det som opprinnelig var budsjettert. I opprinelig kontrakt med byggherrerådgiver var 

det for eksempel avtalt et tidsforbruk på maksimalt 4 800 timer til en timepris på 850– 

900 kr per time.  Dette gir en maks pris i favør av Asplan Viak på 4,32 mill. kr. I følge 

Asplan Viaks kontaktperson har selskapet fakturert Enebakk kommune om lag 5,5 

mill. kr (per juni 2018). 

 Ombygging av Preståa pumpestasjon kostet 130 000 kr, ifølge Asplan Viak. 

 Utgifter til ekstra inventar og låsesystemer er kostnadsført med 68 955 kr. 

 Utgifter til advokatbistand i forbindelse med flere konflikter med entreprenøren for 

sentralrenseanlegget er kommet til. Advokatfirmaet som hadde saken mot Eik Entre-

prenør, har fakturert totalt 277 615 kr eks. mva. (merverdiavgift; per 1.7.2018). 

 

Sak Kirkebygda Sentralrenseanlegg, tilleggsbevilgning, som kommunestyret behandlet 

3.11.2014 (sak 84/14), viste til at prisstigningen i perioden mars 2010 til mars 2015 utgjorde 

drøye 16,1 %. Med tillegg av nødvendige endringer og tillegg ble det oppgitt at prosjektet 

ville ende på 140 mill. kr. Rådmannen foreslo å øke bevilgningen til 140 mill. kr, noe 

kommunestyret vedtok. Rådmannen ba i tillegg om "fullmakt til å fullføre prosjektet også om 

prosjektkostnadene går inntil 5 % over dette nivået", noe kommunestyret ikke vedtok.  

 

Økonomikontoret har gitt uttrykk for at den først ble kjent med avviket på prosjektet i 

forbindelse med årsavslutningen 2016. Det ble gitt beskjed til avdeling for teknikk og 

samfunn om behov for å fremlegge en søknad om tilleggsbevilgning for kommunestyret. 

Denne saken ble behandlet i desember 2017. Grunnen til at det tok så lang tid før kommune-

styret fikk saken, var et behov for å få en mer komplett oversikt over gjenstående forventede 

kostnader, opplyser kommunalsjef. Administrasjonen utarbeidet et notat om at saken om 

merforbruk var forsinket; notatet ble 21.9.2017 sendt til prosjekt- og byggekomitéen (PBK) 

og utvalg for teknikk og utvikling (TEK). 

 

6.5 Vurderinger 

Opprinnelig budsjett på 116,0 mill. kr angir at følgende kostnader ikke var med:  

 grunnerverv,  

 finansieringskostnader, 

 prisstigning frem til byggestart i byggetida, 

 avgifter. 

 

Prosjektbevilgningen på 116 mill. kr omfattet altså ikke budsjett for grunnerverv, ulempe-

erstatninger, offentlige gebyrer og forventet prisstigning. Alle disse komponentene var påreg-

nelige og burde ha vært hensyntatt allerede da de første bevilgningene ble gitt. 

 

En kan få inntrykk av at kostnader til høyspent-fremføring og fornminneregistreringer var 

uteglemt i det opprinnelige budsjettet. I saksfremlegget fra 2010 (2010/39) går det imidlertid 

tydelig frem at disse kostnadene var inkludert i opprinnelig investeringskostnad, 116,0 mill. 

kr, for Barbøl-alternativet. 

 

Økonomireglementet angir at Reglement for prosjektstyring skal følges for investeringspro-

sjekter. Det betyr at prosjektbevilgningene årlig skal justeres i forhold til prisstigningen i 

årene frem til hele prosjektet er kontrahert. En slik prisjustering ble ikke gjort årlig i dette 

prosjektet. 
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Kostnader til konsulenter er blitt vesentlig høyere enn først budsjettert. For flere av 

konsulentene er det opprinnelige anslaget for maksimal tidsbruk overskredet. 

 

Prosjektreglementet stiller krav om at det skal tas høyde for usikkerhet. Dette var et punkt 

som var lite diskutert i de første kalkyler som ble lagt frem og som opprinnelig budsjett heller 

ikke la til grunn. Da saken ble lagt frem for ny behandling i 2014, foreslo rådmannen å legge 

til 7 mill. kr (5 %) i reserve for å ta høyde for usikkerhet, men fikk ikke kommunestyrets 

aksept for dette. 

 

Saken om tilleggsbevilgning ble lagt frem for kommunestyret i november 2014. På det 

tidspunktet forelå det allerede flere indikasjoner på at en ramme på 140 mill. kr ikke ville 

være tilstrekkelig. 
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7 FORSKJELLER MELLOM KOMMUNEREGNSKAP OG 

PROSJEKTREGNSKAP   

Problemstilling nr. 5: 

Hva er økonomisk differanse mellom kommuneregnskap og prosjektregnskap ift. påløpte 

kostnader, og hva er årsaken til dette?  

 

7.1 Revisjonskriterier 

 Det skal være samsvar mellom kommuneregnskapet og prosjektregnskapet. 

 

Hvilke kostnader er ført i kommuneregnskapet og ikke i prosjektregnskapet, og vice versa? 

Hva er årsaken til differansene mellom de to regnskapene? 

 

7.2 Regnskapsmessig differanse 

For Enebakk kommunestyret ble det til behandlingen den 4.12.2017 fremlagt en oppstilling 

fra byggherrerådgiver Asplan Viak der det ble vist til en differanse på 9,64 mill. kr mellom 

Enebakk kommunes kommuneregnskap og det såkalte byggeregnskapet til ÅF Advansia.  

 

I denne oppstillingen var imidlertid ikke deltaljprosjekteringen som var ført i Enebakk 

kommunes regnskap tatt med. Differansen for hele prosjektet burde på dette tidspunkt ha vært 

presentert med 1,408 mill. kr mer, altså til sammen 11,049 mill. kr.  

 

Følgende regnskapstall forelå da: 

 

 Beløp per sept. 2017 (kr) 

Byggeregnskapet 145,044 mill. 

Kommuneregnskapet  156,092 mill. 

Differanse 11,049 mill. 

 

Saksfremlegget peker på flere forhold som forklarer avviket på de ulike delprosjektene, 

herunder at to av delprosjektene rett og slett er uteglemt i byggeregnskapet. 

 

På prosjektet er det bokført over 21,7 mill. kr i konsulenthonorarer mv. Fordi byggeregn-

skapet ikke har vært avstemt mot kommuneregnskapet, har en rekke godkjente kostnader i 

kommuneregnskapet ikke blitt fanget opp i byggeregnskapet. 

       

7.3 Nærmere om de enkelte delprosjektene 

For regnskapsføring av den nye avløpsløsningen opprettet Enebakk kommune hoved-

prosjektet 411207 Sentralrenseanlegg og 12 underprosjekter.  

 

Entreprisen E5.2 Overføringsanlegg Ytre Enebakk ble sommeren 2015 trukket ut av 

prosjektet rapporteringsmessig. Det er regnskapsført på prosjekt 411303 Fornying lednings-

nett, og inngår ikke i det presenterte byggeregnskapet.    
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7.3.1 Kirkebygda sentralrenseanlegg; prosjekt 411207 

 

 
 

Enebakk kommune har regnskapsført 67 165 406 kr på prosjektkonto 411207 Sentralrense-

anlegget. ÅF Advansia har på sin side kun presentert 63 759 831 kr, altså 3 405 576 kr lavere 

kostnader, i sitt regneark. 

 

Forklaringen til forskjellen ligger først og fremst i at byggeregnskapet til ÅF Advansia kun 

omfatter kostnader med direkte tilknytning til totalentreprenør Eik Entreprenør AS og ikke 

øvrige kostnader som er pådratt ved byggingen av anlegget.  

 

De største bokførte kostnadene fra ulike leverandører som ikke er tatt med i byggeregnskapet, 

er følgende (sum av enkeltposter over 10 000 kr): 

 

Art/type Leverandør Beløp (kr) 

Hovedentrepreprise Eik entreprenør AS 1 442 273 

Prosjektering Sweco Norge AS 1 381 665 

Styringssystemer Guard Systems/Guard Automation AS 1 548 812 

Byggeledelse ÅF Advansia AS 398 388 

Byggeledelse Kåre Hagen AS* 186 661 

Byggherrerådgivning Asplan Viak AS 162 609 

Prosjektledelse Enebakk kommune 116 466 

Stømtilkobling Energi 1/ Børter E-verk 347 605 

Ulempeerstatning mv. M. Barbøl 208 600 

Avløpsrensing Sterner Biotek AS 120 250 

Inventar/utstyr/låser mv. A.J. Produkter AS/Kjellgaard AS m.fl. 204 715 

Ombygging kjemdos.  41 365 

Grunnundersøkelser mv. Multiconsult 60 000 

Smartboard Evercom AS 27 614 

Oppmåling/byggesaksgebyr/ 

fornminneregistreringer mv. 

Statens kartverk/Enebakk kommune/ 

Norsk sjøfartsmuseum/Akershus fylke mv. 

 

238 067 

Nettruter ØIKT AS 20 298 
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Kranselag og juridisk 

rådgivning 

  

27 030 

Enkeltposter  < 10 000 kr  147 284 

Totalsum 1  6 675 701 
* Kåre Hagen AS ble kjøpt opp av selskapet ÅF Advansia i 2013. 

 

Disse postene må dels sees i sammenheng med kostnader medtatt i byggeregnskapet, men 

som ikke er bokført av Enebakk kommune på dette prosjektet. To regninger (minst) fra Eik 

Entreprenør på til sammen 940 948 kr er i kommunen bokført på prosjektkode 4706 Avløps-

løsning Ytre Enebakk. 

 

Poster tatt med i byggeregnskapet, men ikke av Enebakk kommune her, er: 

 

Art/type Leverandør Beløp (kr) 

Bortkjøring av overskudds-

masse 

Eik entreprenør AS  

970 000* 

Prisstigning Eik entreprenør AS 767 738 

Kryssarbeid Thorud Eik entreprenør AS 986 130 

Endringsmeldinger/fjerning 

av vegetasjon/mellomlagring 

Eik entreprenør AS  

415 801 

Sum Eik entreprenør AS 3 139 669 

Oppgradering av nettstasjon Energi 1 130 456 

Totalsum 2  3 270 125 

Differanse totalsum 1 og 2  3 405 576 
* Dette var omtvistet og grunnlaget for at Eik entreprenør AS tok ut stevning av Enebakk kommune. Forlik ble 

inngått i 2018.  

 

Det bemerkes for øvrig at det i tildelingskriteriene for valg av leverandør (punkt IV.2.1) i 

kunngjøringen i Doffin er oppgitt: 

1. Total pris    Vekting 70 

2. Oppdragsgjennomføring mv. Vekting 30 

3. Prosessløsning   Vekting 10 

 

Dette gir en vektingssum på 110 i stedet for 100. 
 

7.3.2 Detaljprosjekt avløpsløsning Ytre Enebakk; prosjekt 411301 

Dette underprosjektet er opprettet i 2013 og dekker kostnader til eksterne konsulenter som har 

utarbeidet detaljprosjekt for avløpsløsningen. Da Asplan Viak AS utarbeidet Sammenligning 

av byggeregnskap og kommuneregnskap for Kirkebygda sentralrenseanlegg med transport-

anlegg (22.9.2017), unnlot de imidlertid å ta med dette underprosjektet. 

 

Følgende er rapportert: 
 

Prosjekt 411301 Detaljprosjektering Beløp (kr) 

Regnskapsført av Enebakk kommune                 1 408 146  

Rapportert av prosjektledelse                                -    

Differanse                 1 408 146  
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Byggherrerådgiver tilkjennega i møte med revisjonen i juni 2018 at han ikke hadde tenkt over 

at detaljprosjekteringen var ført på en egen prosjektkonto og inngikk i totalbevilgningen.    

 
Kostnadene som er påløpt for dette underprosjektet fordeler seg på følgende konsulenter: 

 

  Sweco Grøner     1 377 501 kr 

Asplan Viak AS         14 370 kr  

Multiconsult AS         16 275 kr 

  Sum      1 408 146 kr 

 

Detaljprosjekteringen er i kunngjøring på Doffin 12.12.2012 oppgitt å ha en verdi på 

2.020.000 kr, og at kontrakten er tildelt Sweco Norge AS. Fakturaer for detaljprosjektering er 

også bokført direkte på delprosjektene. 

  

7.3.3 Krona – Barbøl; prosjekt 411304  

På ledningsstrekningen fra Krona til Barbøl og strekningen Holt – Tømmerbråtan er det også 

lagt nye vannledninger. Kontraktsmøte mellom Enebakk kommune og Kirkebygden og Ytre 

Enebakk vannverk (KYEV) ble avholdt 11.3.2013. Det ble bestemt at entreprisene for disse to 

parsellene skulle KYEV stå ansvarlig for, men med finansieringsbidrag fra Enebakk 

kommune ved at kommunen skulle dekke bl.a. rørmateriell for avløpsledningene.  

 

Enebakk kommunes regnskap 

viser her at det er kostnadsført 

1 850 593 kr. Byggeregnskapet 

har ikke medtatt dette prosjektet.  

 

Revisjonens ekstra gjennomgang 

av prosjektkostnadene på denne 

strekningen tydet også på at 

Enebakk kommune var blitt 

dobbeltfakturert 24 260 kr eks. 

mva av KYEV i mai og juni 2015. 

Dette er fulgt opp av kommunen i 

juli 2018; KYEV har beklaget, og 

kommunen er blitt kreditert 

beløpet. 

 

 

7.3.4 Holt – Tømmerbråten; prosjekt 411401  

Denne entreprisen har KYEV stått ansvarlig for. Enebakk kommunes andel av kostnadene 

utgjør 2 146 773 kr. Byggeregnskapet har ikke omfattet dette prosjektet. 

 

7.3.5 E1 Krokeng – Krona; prosjekt 411402  

Ledningsanlegget Krokeng – Krona ble tildelt entreprenøren Fossum anlegg AS etter anbuds-

runde på Doffin. Fire tilbud ble mottatt. Kontrakten ble tildelt 28.1.2014 og hadde en verdi på 

3 711 356 kr eks. mva. Arbeidet omfattet boring under elven Igna, nedgraving av pumpe- og 

spillvannsledninger og utgraving for pumpestasjon Krona 2 med avslutningsarbeider. 
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Renovert pumpestasjon på Krokeng. 

 

Kommuneregnskap og ÅFs prosjektregnskap viser følgende kostnader: 

  

 Beløp (kr) 

Kontraktssum 3 711 356 

Godkjente tilleggsarbeider 544 886 

Totalt byggeregnskap E1 Ledningsanlegg Krokeng – Krona 4 256 242 

Bokført Enebakk kommune 411402 4 352 057 

Differanse 95 814 

 

Forskjellen på 95 814 kr består av følgende kostnader: 

 

Art/type Beløp (kr) 

Delbetalinger kjøp av tomtegrunn  72 000 

Juridisk bistand tomtekjøp  7 363 

Tilknytningskostnader pumpehuset   16 451 

Sum  95 814 

 

7.3.6 E2 Utslippsledning landdel; prosjekt 411411 

Dette arbeidet omfattet etablering av en 1 540 meter lang ledningstrasè bestående av utløps-

ledning, dykkerledning, pumpeledning og trekkerør. Deler av traseen inkluderte boring i fjell 

og løsmasser. I tillegg er det etablert et trykkbasseng og en ventilkum. Entreprisen omfattet 

også graving, støp og tilbakefylling for etablering av ny pumpestasjon ved Preståa ved 

Øyeren. 

 

Det kom inn fire tilbud. Kontrakten for dette arbeidet ble tildelt PEAB den 13.5.2014.  

 
Regnskapet til Enebakk kommune viser at det på dette prosjektet er ført 4 544 168 kr, mens 

det i tillegg skulle ha vært ført fire fakturaer fra PEAB på til sammen 5 167 244 kr, som er 

ført på et annet PEAB-delprosjekt, prosjekt 411403 Kopås – Tømmerbråten. I tillegg har 

kommunen bokført kjøp av tomteareal og ulempeerstatning til Magne Barbøl, samt diverse 

øvrige kostnader.  
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Avstemmingen ser slik ut: 

 

Prosjekt 411411 E2 Utløpsledning landdel Beløp (kr) 

Bokført av Enebakk kommune (EK) 4 544 168 

PEAB-fakturaer ført på annet PEAB-prosjekt av EK 5 167 244 

Sum bokført av Enebakk kommune 9 711 412 

Regnskapsført i byggeregnskap 8 904 741 

Differanse 806 671 

 

Differansen består av følgende poster: 

 

 Leverandør Beløp (kr) 

Renteposter ført i byggeregnskapet PEAB -4 447 

Ulempeerstatninger Magne Barbøl            381 800  

Kjøp av areal Magne Barbøl            286 700  

Møter og befaringer   Dagfinn Pederstad              20 000  

Anleggsbidrag  Follo Nett AS              47 702  

Tavle  Guard systems               10 730  

Ventiler og deler Brødr. Dahl m.fl.              64 184  

Sum  806 671 

 

7.3.7 E3 Kopås – Tømmerbråtan, prosjekt 411403 

Denne entreprisen dekker ledningsarbeidene fra Kopås til Tømmerbråtan. Arbeidet omfatter 

graving av ledningstrasè fra det gamle renseanlegget nedenfor Kopås sykehjem til Tømmer-

bråtan, samt boring og legging av nye vannledninger og kummer. 

 

Det er opplyst at i henhold til avtalen med KYEV skulle arbeidene dekkes helt av kommunen, 

bortsett fra rørmateriell for vannledningen. 

 

Delprosjektet er gjennomført av PEAB. 

 

Avstemmingen ser slik ut: 
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Prosjekt 411403 E3 Ledningsanlegg Kopås – Tømmerbråten Beløp (kr) 

Bokført av Enebakk kommune (EK) 19 515 553 

PEAB-fakturaer som tilhører annet PEAB-prosjekt  -5 167 244 

Energi 1-faktura ført på annet prosjekt av Enebakk kommune (411413) 669 826 

Sum bokført av Enebakk kommune 15 018 135 

Regnskapsført i byggeregnskap 14 888 103 

Differanse 130 032 

 

Differanse Leverandør Beløp (kr) 

Renteposter ført i byggeregnskapet PEAB -3 110 

PEAB: att. Driftsenheten ført i byggeregnskap  PEAB -99 233  

Tilleggsfakturaer PEAB 68 862 

Oppgraderings kloakktank mv. HF Anlegg og skog AS 11 250 

3. partskontroll PE-ledning Teknologisk Institutt 46 182 

Pumpestasjon l. V. 392 Brødr. Dahl AS              37 094 

Tilknytningsavgift strøm pumpestasjon                 7 011  

Anleggelse av pumpestasjon Strømsborg Elektro AS              14 007  

Asfaltering v/pumpestasjon NCC Roads              28 158  

Øvrige kostnader Div.              19 809  

Sum  130 032  

 
I tildelingskunngjøringen på Doffin av 10.4.2014 fremgår det at kontrakten har en samlet 

verdi på 19 786 055 kr, og at det var innkommet to tilbud. 

 

7.3.8 E4 Utslippsledning sjødel; prosjekt 411412  

Dette arbeidet omfattet 3 700 meter 

utslippsledning langs Saltvedtåa og 

Preståa, hvorav ca. 1 770 meter styrt 

boring under elvene. Ledningen er 

avsluttet med dypvannsutslipp i 

Øyeren. Opprinnelig søknad 

omhandlet utslipp på 50 meters 

dybde ca. 1 200 meter fra land. 

Senere, 25.1.2015, ble det søkt om 

redusert utslippsdyp fra 50 til 20 

meter. Dette ble ikke fullt ut imøte-

kommet av Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, men fylkesmannen 

godtok endring til 25 meter med 

krav til tiltak for å oppnå god 

innblanding av avløpsvannet i 

dyplaget. 
        Preståa ut mot Øyeren. 

 

Kommunen mottok to tilbud. Kontrakten ble tildelt 10.9.2014 til ØPB Subsea AS.  

 

Avstemmingen for dette delprosjektet ser slik ut: 

 



23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg - 17/00357-30 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg : EnebakkSentralrenseanleggRevisjonsrapport

Follo distriktsrevisjon IKS: Kirkebygda sentralrenseanlegg – Enebakk kommune 

 

37 

Prosjekt 411412 E4 Utslippsledning sjødel Beløp (kr) 

Bokført av Enebakk kommune (EK) 15 150 918 

Regnskapsført i byggeregnskap 15 004 713 

Differanse  146 205 

 

Differansen består av følgende poster som ikke er ført i byggeregnskapet: 

 

Art/type Leverandør Beløp (kr) 

Løpende detaljprosjektering mv. Sweco 92 497 

El-tilknytning nytt pumpehus Ignaveien Energi 1 28 077 

Saksbehandlingskostnader Fylkesmannen Oslo/Akershus 5 600 

Øvrige kostnader Div. 20 030              

Sum   146 205  

 

ØPB Subsea AS ble for øvrig meldt konkurs 22.2.2017. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumpestasjonen ved Ignaveien med Saltvedtåa i bakgrunnen. 

 

7.3.9 E5 Ledningsanlegg Mjær – Ytre Enebakk renseanlegg; prosjekt 411604  

Entreprisen E5 ble på et gitt tidspunkt bestemt delt i to, og det er bare E5.1 som er rapportert 

som en del av prosjektregnskapet. Byggeleder har også fulgt opp E5.2 Overføringsanlegg Ytre 

Enebakk, men dette prosjektet er i kommunens regnskap ført på prosjekt 411303 Fornying 

ledningsnett med ca. kr 3 mill. og inngår ikke i rapporteringen av kostnader vedrørende ny 

avløpsløsning.  

 

Arbeidet med E5.1 er utført av Per Nordhagen Entreprenørforretning AS. Avstemmingen ser 

slik ut: 

 

Prosjekt 411604 E5 Ledningsanlegg Mjær – Ytre Enebakk RA Beløp (kr) 

Bokført av Enebakk kommune (EK) 7 456 754 

Regnskapsført i byggeregnskap 7 560 066 

Differanse - 103 312   
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Differansen består av kostnader ført i byggeregnskapet som gjelder brannstasjonen, samt to 

andre poster i byggeregnskapet og en i Enebakk kommune: 

 

Art/type Beløp (kr) 

Boring og grunnundersøkelser som gjelder brannstasjonen -52 925  

Trekkekum   -44 651  

 Bend og avvinklinger pe-ledning grøft -15 501  

 Bistand kabeltrekking 9 765              

Sum -103 312  

 
7.3.10 T1 Nye pumpestasjoner: Tømmerbråtan, Krona og Preståa pumpestasjo-

ner; prosjekt 411413  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preståa pumpestasjon. 

 

I forbindelse med den nye avløpsløsningen måtte det bygges tre nye kloakkpumpestasjoner. 

Disse ble kunngjort på Doffin som en felles entreprise, med andre gangs utlysning 10.7.2014. 

Det kom inn to tilbud, og kontrakten ble tildelt Xylem Water Solution Norge AS 11.9.2014. 

 
Enebakk kommune har i utgangspunktet regnskapsført 5,06 mill. kr på dette prosjektet. 

Sammenlignet med byggeregnskapet er det en faktura fra Energi-1 som byggeleder har tatt 

med på prosjekt 411403 E3 Kopås – Tømmerbråtan, men som Enebakk kommune har ført på 

dette prosjektet. Regningen gjelder tilkoblingsbidrag, og det synes som føringen i kommunen 

er mest korrekt. Fakturaene fra AxFlow fremstår derimot som feilposterte, da de refererer seg 

til bl.a. renovering av pumpestasjonen på Krokeng, altså prosjekt 411414. 

 

Entreprenør for T1 er i hovedsak utført av Xylem Water Solution Norge AS.  

 

Prosjekt 411413 T1 Nye pumpestasjoner Beløp (kr) 

Bokført av Enebakk kommune (EK) 5 061 452 

Energi 1-faktura ført av byggeleder på prosjekt 411403 - 669 826 

Axflow-fakturaer tilhører prosjekt 411414 - 1 263 727 

Sum bokført Enebakk kommune 3 127 899 

Regnskapsført i byggeregnskap  2 885 822 

Differanse 242 077   
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Differansen består av kostnader ført av Enebakk kommune, men ikke medtatt i byggeregn-

skapet: 

 

Art/type Leverandør Beløp (kr) 

Ombygging og utskiftning av pumper PS Preståa Xylem Water Solution   128 270 

Styringssystem Guard Systems 113 807 

Sum  242 077   

 

7.3.11 T2 Renovering Bjerke, Svenskerud, Bekkelaget, Krokeng og Elvestova 

pumpestasjoner; prosjekt 411414 

Renovering av de fem avløpspumpestasjonene ble kunngjort på Doffin den 22.8.2014. Denne 

kontrakten ble tildelt AxFlow AS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enebakk kommune har regnskapsført 3 014 105 kr knyttet til ombygging av disse fem 

pumpestasjonene. Det var opprinnelig ført ytterligere 1 320 684 kr, men dette ble korrigert i 

2017 da kommunen ble gjort oppmerksom på at en av de bokførte fakturaene gjaldt ombyg-

ging av pumpestasjon på Bunn, som ikke er en del av dette prosjektet. Denne kostnaden ble 

ompostert til prosjekt 411407 Oppgradering pumpestasjoner.  

 

Prosjekt 411414: T2 Renovering eksisterende pumpestasjoner Beløp (kr) 

Bokført av Enebakk kommune (EK) 3 014 105 

AxFlow-faktura som gjelder prosjekt 411604 Ytre Enebakk RA - 739 629 

Axflow-fakturaer bokført på prosjekt 411413 Nye pumpestasjoner 1 263 727 

Sum bokført Enebakk kommune 3 538 203 

Regnskapsført i byggeregnskap  3 074 789 

Differanse 463 414   

 

Differansen består av kostnader ført av Enebakk kommune, men ikke medtatt i byggeregn-

skapet: 

 

Art/type Leverandør Beløp (kr) 

Sluttfaktura AxFlow AS 241 694 

Ombygging styring pumpestasjoner Guard systems 196 837  

Oppgradering Svenskerud PS Energi 1 24 883 

Sum  463 414   

 

Det bemerkes at fakturaen fra Energi 1, fakturanr. 502484, er feilført mht. mva.  
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7.3.12 Utjevningsbasseng Ytre Enebakk renseanlegg; prosjekt 411604 

Prosjekt 411604 Ytre Enebakk renseanlegg Beløp (kr) 

Bokført av Enebakk kommune (EK) 2 767 835 

Axflow-fakturaer bokført på prosjekt 411414 739 629 

Sum bokført Enebakk kommune 3 507 464 

Regnskapsført i byggeregnskap 3 199 426 

Differanse 308 038   

 

Differansen består av kostnader ført av Enebakk kommune, men ikke medtatt i byggeregn-

skapet: 

 

Art/type Leverandør Beløp (kr) 

Takrenner, snøfangere  67 284 

Flytting kjemikalier Østfold Høytrykk 35 530 

Ombygging/styring  Guard Automation 161 994  

Rengjøring basseng og sandfangere Brødr. Stenskjær 43 230 

Sum  308 038   

 
 

 
Renseanlegget i Ytre Enebakk. 

 

7.3.13 Avløpsløsning Ytre Enebakk; prosjekt 4706  

Enebakk kommune har regnskapsført til sammen 22 104 594 kr på prosjektkonto 4706 

Avløpsløsning Ytre Enebakk. Oppstillingen fra byggherrerådgiver Asplan Viak AS benytter 

betegnelsen "Konsulenter, offentlige bidrag mv".  

 

Asplan Viak har oppgitt at de har gått ut fra 21,51 mill. kr i sine oppstillinger, men deres 

sammensetning av dette beløpet og hvilke poster som er uteglemt i forhold til kommunens 

regnskap, er ikke blitt fremlagt. Differansen mellom disse to delregnskapene har derfor ikke 

latt seg avstemme. 
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Oppstillingen til Asplan Viak: Beløp (kr) 

Konsulenttjenester (byggherrerådgiver, detaljprosjektering, byggeledelse) 14,573 mill. 
Guard Systems   1,500 mill. 

Delsum 16,073 mill.  
Off. behandling inkl. Akershus Fylkeskommune/Arkeologi 1,300 mill. 
Grunnerverv, sanering renseanlegg, tillegg SRA 1,833 mill. 
Grunnerstatninger VA-traseer 0,600 mill. 
Energitilkoblinger anleggsbidrag 1,704 mill. 

SUM 21,510 mill. 

 

Enebakk kommune har ført en lang rekke kostnader på denne prosjektkontoen, herunder 

kostnader som ikke entydig har vært henførbare til et konkret delprosjekt. 

 

 
 

Følgende kostnadsarter er benyttet av Enebakk kommune: 

 

Art Kostnadsart Beløp (kr) 

00100 – 00990 Lønnskostnader 121 953  

01950 Avgifter, gebyrer, lisenser 941 294 

02300 Påkostning byggetjeneste nybygg 7 727 338 

02700-02701 Konsulenttjenester 10 487 758 

02800, 04290, 04700 Grunnerverv, ulempeerstatning, overføring til 

andre/private 

2 826 251 

Sum  22 104 594 

 

Det foreligger kostnadsposter på prosjektkontoen som fremstår som så nært knyttet til de 

enkelte delprosjektene, at det kunne ha gitt bedre informasjon dersom de var blitt bokført på 

de respektive delprosjektene. Dette gjelder for eksempel anleggsbidrag for ny strømforsyning 

til Bekkelaget pumpestasjon som er regnskapsført med 459 917 kr. Det er også bokført 

239 225 kr som gjelder reguleringsplan for kommunaltekniske anlegg fra Bjerklund til Krona.  
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Kostnadene som er ført på denne prosjektkontoen er meget sammensatte og utgjør til sammen 

et stort beløp. Ut fra artene som har vært benyttet, fremstår skillet mellom art 02300 Bygge-

tjenester og art 02700 Konsulenter som lite skarpt. Kommunens kjøp av for eksempel bygg-

herrerådgivningstjenester fra Asplan Viak er frem til 2013 ført med artskode 2300 med til 

sammen 0,98 mill. kr. Fra 2013 og senere er artskoden 02700 Konsulenter benyttet. Med 

denne arten er det på konto 4706 ført 2,23 mill. kr i favør av Asplan Viak. Grunnen til at 

byggherrerådgivningen er ført med ulike artskoder, er trolig at forskjellige prosjektledere har 

tolket Kostra-veilederen ulikt i ulike regnskapsår. Regnskapssjefen har opplyst at det neppe er 

noen spesifikk vurdering som ligger bak dette valget. 

 

På konto 4706 er det i 2014 og 2015 ført fire større fakturaer i forbindelse med prosjektering 

fra Sweco med til sammen 2,05 mill. kr på art 02700 Konsulenter. Kostnader knyttet til 

detaljprosjekteringen ble frem t.o.m. 2013 ført på konto 411301, da med art 02300 Bygge-

tjenester (1,38 mill. kr). Opprinnelig avtale med Sweco var oppgitt til en verdi av 2,02 mill. 

kr. 

 

Også fakturaer for byggeledelse fra ÅF Advansia er bokført på prosjektkonto 4706. Bruk av 

artene 02300 og 02700 varierer også her, uten at grunnen er opplagt. Bilag merket med 

Byggeledelse, Kåre Hagen eller ÅF Advansia er kostnadsført med til sammen 2,4 mill. kr på 

denne kontoen. 

 

Flere fakturaer fra firmaet Kåre Hagen AS (byggeledelse) er merket med prosjekt 411207 

(Sentralrenseanlegget) som kostnadssted. Likevel er kostnaden hos kommunen bokført på 

prosjekt 4706.  

 

7.3.14 E5.2; prosjekt Omlegging VA Ytre Enebakk 

Entreprisen E5.2 Omlegging VA Ytre Enebakk, som 

byggeleder ÅF Advansia hadde ansvar for å følge opp, 

ble sommeren 2015 besluttet trukket ut av rapporte-

ringen for sentralrenseanlegget med transportanlegg. 

Byggherrerådgiver har uttalt at daværende prosjektleder 

oppga at dette i stedet skulle føres og rapporteres på 

prosjekt 411303 Fornying ledningsnett. 

 

I rapporteringen fra august 2015 er det kalkulert med 

kostnader for 3,1 mill. kr knyttet til dette arbeidet. 

Disse kostnadene er fra 2015 i stedet blitt ført på 

prosjekt 411303 Fornying ledningsnett, som har et 

annet budsjett enn sentralrenseanlegget med lednings-

anlegg. 

 

Fra revisjonens ståsted kan det se ut som deler av denne entreprisen gjelder legging av nye rør 

ned mot Bjerke pumpestasjon og fremstår, i hvert fall til en viss grad, som en del av den nye 

avløpsløsningen for Ytre Enebakk. Ved at det ble anlagt en avskjærende ledning fra hoved-

ledningen i Gjeveldsrudveien til Bjerke pumpestasjon, sparte kommunen kostnader til 

oppgradering av Elvestua pumpestasjon som lå i prosjektet, samt kostnader til fremtidig 

pumping av avløpsvann fra Elvestua pumpestasjon til Ytre Enebakk renseanlegg med utjev-

ningsbassenger. Anleggelsen av det avskjærende røret forbi Mjær barnehage til Bjerke 

pumpestasjon var ikke med i opprinnelig plan, men ble vurdert under prosjektets gang. 
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7.4 Vurderinger 

Årsaken til at det er differanser mellom kommunens regnskapstall og de tallene som er blitt 

presentert for politikerne løpende, synes å være at byggeleder ÅF Advansia og byggherre-

rådgiver Asplan Viak har hatt en annen forståelse av økonomirapporteringen på prosjektet enn 

det politikerne har forutsatt. 

 

ÅF Advansia sin avtale med kommunen var å føre byggeregnskap og følge opp de 

entreprisene som de var byggeleder for. Det betyr at ÅF Advansia har rapportert på "sine" 

prosjekter, som altså ikke omfattet bl.a. de to ledningstraseene som KYEV var byggherre for. 

De har heller ikke rapportert på detaljprosjekteringen og andre kostnader, som for eksempel 

konsulenter, utenfor deres entrepriser. 

 

Asplan Viak har uttalt at de skulle holde oversikt over konsulenthonorarer knyttet til prosjek-

tet, mens Enebakk kommune skulle holde oversikt over andre utgifter som gebyrer, anleggs-

bidrag, tomtekostnader etc. Asplan Viaks avtale med kommunen av 16.9.2009 inkluderte dog 

utarbeidelse av byggeregnskap og vurdering av tilleggsarbeider.  

 

Det faktum at det er et ufullstendig byggeregnskap som er benyttet ved rapportering til politi-

kerne, og ikke kommunens faktisk bokførte kostnader og komplette prosjektregnskap, frem-

står som svært villedende. Politikerne har vært tydelige på at bevilgningen til prosjektet totalt 

sett skulle overholdes, ref. vedtak 26.3.2012 (24/12) og 3.11.2014 (84/14). 

 

Regelmessige avstemminger av kommunens investeringsregnskap mot byggeregnskapet til 

konsulentene ville ha gitt prosjektledelsen og konsulentene mulighet til å presentere fullsten-

dige tall løpende. Et byggeregnskap eller annet skyggeregnskap som inkluderer konsulenter, 

som er avstemt mot kommunens investeringsregnskap, er ikke blitt utarbeidet. 

 

Følgende større poster er med på å forklare forskjellen: 

  

 To av parsellene til prosjektet hvor Kirkebygda og Ytre Enebakk vannverk sto for 

oppfølgingen av entreprisene, var ikke tatt med i byggeregnskapet. Dette utgjorde ca. 

4 mill. kr. 

 

 Detaljprosjekteringen var ikke medtatt i byggeregnskapet. Dette utgjorde 1,4 mill. kr. 

 

 For flere av delprosjektene er det kun kostnader fra selskapet som har hatt entreprisen 

som er tatt med – ikke øvrige kostnader. Således er bl.a. kjøp av tomtegrunn, styrings-

systemer, oppkobling av strøm og diverse konsulenttjenester mv. ikke inkludert i 

byggeregnskapet på de respektive delprosjektene. 

 

 Kostnader til konsulenter har vært langt høyere enn det som løpende er blitt presentert. 
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8 RAPPORTERING TIL POLITISK NIVÅ 

Problemstilling nr. 6: 

Har det vært tilfredsstillende rapportering til politisk nivå gjennom prosessen?  

 

8.1 Revisjonskriterier 

For å svare ut problemstillingen er det formålstjenlig å skille mellom den rapporteringen som 

har funnet sted fra kommuneadministrasjonen ved økonomikontoret og rapporteringen som 

har skjedd fra prosjekt-/byggeledelse.  

 

Følgende revisjonskriterier er utledet: 

 Kommunen skal hvert kalenderår utarbeide årsregnskap etter de bestemmelser som 

følger av kommunelov med forskrifter. 

 Alle kjent utgifter skal være tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når 

årsregnskapet avsluttes.  

 God kommunal regnskapskikk skal legges til grunn ved utarbeidelse av årsregnskap, 

årsrapporter og tertialrapporter. 

 Kommunens prosjektreglement skal følges, herunder tertial- og avviksrapportering. 

 

8.2 Observasjoner kommuneregnskap 

8.2.1 Økonomikontorets oppfølging 

Økonomikontoret har poengtert at det har et overordnet ansvar for oppfølging av at prosjekt-

ledere holder seg innenfor vedtatt kostnadsramme. Dersom kostnadsrammen overskrides, skal 

prosjektleder utforme sak om tilleggsbevilgning til politisk behandling. Det er full rapporte-

ring på investeringsprosjektene både ved 1. og 2. tertial, samt i årsregnskapet. I tillegg 

gjennomgås alle investeringsprosjekter i ledergruppen i forbindelse med budsjettarbeidet, i 

følge økonomisjefen. 

 

Økonomikontoret har opplyst at kontoret verken har hatt opplysninger om byggeregnskapet 

eller rapportering fra byggeleder til politisk nivå: "Denne rapporteringen har foregått ved 

hjelp av regneark som eksterne innleide konsulenter har hatt ansvar for og ikke økonomi-

avdelingen." 

 

Administrasjonen har forholdt seg til de fakturaer og bilag som er blitt attestert og anvist av 

bemyndigede personer og belastet kommuneregnskapet med prosjektkoder. Etter det revisjo-

nen har brakt i erfaring har det vært lite kommunikasjon mellom prosjekt-/byggeledelse og 

økonomikontoret i prosessen. Konsulentene som har holdt i byggeregnskapene og fulgt opp 

entreprenørene, har heller ikke hatt tilhold på herredshuset. 

 

På bakgrunn av hva som er blitt bokført i Enebakk kommune, har økonomikontoret utarbeidet 

tertialrapporter og årsregnskap der regnskapsførte påløpte kostnadene til sentralrenseanlegget 

med tilhørende delprosjekter er blitt presentert.   

 

8.2.2 Prosjektregnskap i Enebakk kommune 

Etter forespørsel fra prosjektledere i avdeling for teknikk og samfunn (TEK) oppretter 

økonomikontoret underprosjekter i Visma, men budsjettet blir liggende på hovedprosjektet 
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inntil økonomikontoret får beskjed om å dekke det inn. Praksis i kommunen har vært at 

prosjekter i investeringsregnskapet gis en prosjektkode med seks siffer. Unntaksvis etableres 

prosjekter med fire (tre) siffer. De to første sifrene angir sektor, de to neste hvilket år 

prosjektet er etablert, mens de to siste er løpenummer.  

 

Denne praksisen fremstår som lite leservennlig, da det ikke er enkelt å se av prosjektrapporte-

ringen hvilke prosjekter/delprosjekter som hører sammen. Det har også vært praksis i 

Enebakk kommune ikke å rapportere prosjekter som en har ansett som avsluttet. Således har 

enkelte av delprosjektene knyttet til sentralrenseanlegget blitt utelatt i tertialrapportene, til 

tross for at hovedprosjektet ikke har vært ferdigstilt og de utelatte delprosjektene har inngått i 

den felles bevilgningen som har vært gitt av kommunestyret. Dette gjelder bl.a. prosjekt 

411301 Detaljprosjektering avløpsløsning Ytre Enebakk, som ble ferdigstilt i 2013, prosjekt 

411401 Holt – Tømmerbråten fra 2014 og prosjekt 411304 Krona – Barbøl fra 2013. 

 

8.2.3 Tertialrapporter 2015 

Tertialrapporten for 1. tertial 2015 viser at det er påløpt 110,4 mill. kr i prosjektet. Tertial-

meldingen har imidlertid ikke medtatt prosjekt 411301 og prosjekt 411304. For disse to 

utelatte delprosjektene var det påløpt over 3,1 mill. kr per april 2015. 

 

I tertialrapporten for 2. tertial 2015 er ikke delprosjektene knyttet til sentralrenseanlegget med 

overføringsledninger spesifisert; det er kun angitt en samlet sum på 123,256 mill. kr. I 

kommentarfeltet er det angitt at fremdriften er i henhold til plan.  

 

Det må bemerkes at i bevilgningsfeltet i meldingen er det angitt at prosjektet har en ramme på 

144,357 mill. kr og at det således er en rest på 21,101 mill. kr til prosjektet. Det er uvisst 

hvorfor bevilgningsbeløpet ble satt til 144,357 mill. kr og ikke 140,0 mill. kr, som var 

kommunestyrets vedtak. 

 

8.2.4 Årsregnskap og årsrapport 2015 

Årsregnskapet for 2015 viser årets investeringer spesifisert i regnskapsskjema 2B – Investe-

ringsregnskapet. Til sammen presenteres elleve av delprosjektene i spesifikasjonen, som 

samsvarer med delprosjektene der det var regnskapsmessige bevegelser i 2015 eller 2014.  

 

I note 9 til årsregnskapet 2015 har kommunen presentert sine største pågående investerings-

prosjekter. Følgende informasjon gis: 

 

"Oversikt over investeringer innen nybygg og anleggsinvesteringer av en viss størrelse. 

 

Investeringsprosjekter 
Oppstarts-

år 

Antatt 
ferdig-

stillelseår 

Regnskaps-
ført 

tidligere år 
Regnskaps-

ført i år 

Sum 
regnskaps-

ført 

      225 Ny skole Ytre Enebakk 2015 2018   14 545 179      1 121 597      15 666 776  

2901 Enebakkhallen og Kultursal 2013 2015   56 676 165         697 688      57 373 853  

411207 Sentralrenseanlegget 2012 2015   56 494 246      3 604 111      60 098 357  

431201 Brannstasjon Ytre Enebakk 2015 2016         472 133      1 783 755         2 255 888  

451301 EPC-tiltak kommunale bygg 2014 2016         488 113   37 101 706      37 589 819  

" 
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Det fremgår av det som er rapportert i noten at kommunen har valgt å presentere kun investe-

ringen knyttet til etableringen av selve sentralrenseanlegget og ikke transportanleggene. 

 

Sentralrenseanlegget er bare en del av den samlede avløpsløsningen for Ytre Enebakk; en 

rekke andre delprosjekter hørte naturlig med til prosjektet. En samlet presentasjon av alle 

delprosjektene på dette tidspunkt ville ha gitt bedre – mer helhetlig – informasjon.  

 

Ved utgangen av 2015 hadde kommunen regnskapsført til sammen 137,86 mill. kr på de ulike 

delprosjektene. Investeringene var som følger: 

Investeringsprosjekt 

Akkumulert 
beløp (kr) 

31.12.2015 

411207 - Sentralrenseanlegg 60 098 357 

411301 - Detaljprosjektering avløpsløsning YE 1 408 146 

411304 - Krona - Barbøl 1 830 994 

411401 - Holt - Tømmerbråten 2 076 597 

411402 - Krokeng - Krona 4 352 057 

411403 - Tømmerbråten-Kopås 15 356 489 

411411 - Utløpsledning landdel SRA E2 3 041 068 

411412 - Utløpsledning sjødel SRA E4 14 948 494 

411413 - Nye PST T1PST 4 422 688 

411414 - Renovering PST T2REN 4 334 789 

411501 - E5.1 Mjær - Ytre RA 7 040 155 

411604 - Utjevningsbasseng YE RA 0 

4706      - Avløpsløsning Ytre Enebakk 18 946 650 

Sum 137 856 484 

 

Årsberetningen for 2015 omtaler i liten grad investeringer gjort innenfor kommunalteknikk. 

Enhet for eiendomsforvaltning og kommunalteknikk skriver i årsrapporten (s. 94): "Det er 

blitt arbeidet mye med prosjektet knyttet til overføring av avløpet fra Ytre Enebakk til Kirke-

bygda og bygging av nytt sentralrenseanlegg på Kirkebygda. Prosjektet har vært omfattende. 

Tiltaket innebærer at utslipp av renset avløpsvann ikke lenger slippes ut til det sårbare 

Mjær/Vannsjø-vassdraget. Dette muliggjør videre utvikling av Ytre Enebakk." 

 

Prosjektet gis ingen nærmere omtale under investeringsprosjekter dette året. 

 

8.2.5 Tertialrapporter 2016 

Rapporteringen i tertialrapportene for 2016 og 2017 har følgende avvik mot kommunens 

regnskap:   
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Figuren viser de totale regnskapsførte investeringer på alle delprosjektene tilknyttet sentralrenseanlegget mot 

summen av investeringer på de delprosjektene som er medtatt i tertialrapportene. 

 

Tertialrapporten for 1. tertial 2016 er på syv sider og inneholder 130 prosjekter. Delprosjek-

tene som omfattes av bevilgningen til renseanlegget med transportløsninger fordeler seg over 

to sider, men har i likhet med tidligere rapportering ingen entydig referanse som knytter dem 

sammen. Detaljprosjekteringen, som ble sluttført i 2013, er ikke medtatt i tertialrapporten, noe 

som forklarer avvikene for begge tertialrapportene for 2016. Summen av de rapporterte 

delprosjektene i tertialrapporten utgjør 150,0 mill. kr i 1. tertial 2016 og 153,9 mill. kr i 2. 

tertial 2016.  

 

Enebakk kommunes økonomikontor ble i 2016 oppmerksom på at totalprosjektet hadde gått 

ut over bevilgningen på 140 mill. kr. Økonomisjefen har senere opplyst at det først var i 

forbindelse med regnskapsavslutningen 2016 at økonomikontoret oppdaget dette. Det ble da 

gitt beskjed til avdeling for teknikk og samfunn om at det måtte skrives politisk sak om 

tilleggsbevilgning.  

 

Da revisjonen hadde møter med rådmannen og økonomiledelsen høsten 2016, ble overskridel-

sen ikke nevnt av rådmann eller økonomisjef. På konkret spørsmål om risiko knyttet til 

pågående aktiviteter og muligheter for manglende måloppnåelse, ble sentralrenseanlegget 

ikke nevnt. 

 

Kommunalsjef for teknikk og samfunn har i møte med revisjonen våren 2018 opplyst at 

administrasjonen valgte å vente med å utarbeide sak for kommunestyret om tilleggsbevilg-

ning, da prosjektet fremdeles ikke var helt ferdigstilt og man ønsket å være sikker på hvor stor 

tilleggsbevilgningen måtte være for å bli tilstrekkelig. 

 

8.2.6 Årsregnskap og årsrapport 2016 

Årsregnskapet for 2016 følger malen fra 2015; årets investeringer er spesifisert i regnskaps-

skjema 2B Investeringsregnskapet. Til sammen presenteres tolv av delprosjektene i spesifika-

sjonen, som samsvarer med delprosjektene der det var regnskapsmessige bevegelser i 2016 

eller 2015.  

 

I note 9 til årsregnskapet 2016 har kommunen igjen presentert sine største pågående investe-

ringsprosjekter, som er de samme som er omtalt i årsregnskapet for 2015. Informasjon gitt for 

sentralrenseanlegget er som følger: 
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"Oversikt over investeringer innen nybygg og anleggsinvesteringer av en viss størrelse. 

 

Investeringsprosjekter 
Oppstarts-

år 

Antatt 
ferdig-

stillelsesår 

Regnskaps-
ført 

tidligere år 
Regnskaps-

ført i år 

Sum 
regnskaps-

ført 

… 

411207 Sentralrenseanlegget 2012 2016 60 098 357      7 010 290      67 108 647  

…" 

 

Kommunen har igjen valgt å presentere investeringen i selve sentralrenseanlegget og ikke de 

samlede investeringer som ligger til denne bevilgningen. 

 

Akkumulert var det på dette tidspunkt regnskapsført følgende i Enebakk kommunes regnskap: 

Investeringsprosjekt 
Akkumulert 
31.12.2016 

411207 - Sentralrenseanlegg 67 108 647 

411301 - Detaljprosjektering avløpsløsning YE 1 408 146 

411304 - Krona-Barbøl 1 850 594 

411401 - Holt - Tømmerbråten 2 146 772 

411402 - Krokeng-Krona 4 352 057 

411403 - Tømmerbråten-Kopås 19 515 553 

411411 - Utløpsledning landdel SRA E2 4 503 000 

411412 - Utløpsledning sjødel SRA E4 15 064 552 

411413 - Nye PST T1PST 4 792 652 

411414 - Renovering PST T2REN 4 334 789 

411501 - E5.1 Mjær - Ytre RA 7 456 754 

411604 - Utjevningsbasseng YE RA 2 505 842 

4706     - Avløpsløsning Ytre Enebakk 21 642 730 

Sum 156 682 088 

 

Revisor har anbefalt kommunen å endre sin praksis slik at samtlige prosjekter som hører til et 

hovedprosjekt blir presentert i noten. Dette rådet er tatt til følge i årsregnskap 2017. 

 

Årsberetningen for 2016 omtaler ikke sentralrenseanlegget. Under overskriften "Vesentlige 

avvik i investeringsregnskapet" er det pekt på at avvikene i forhold til investeringsutgifter i 

hovedsak knyttes til forsinkelser av prosjektene i forhold til opprinnelig plan. 

 

I årsrapporten for 2016 er følgende rapportert under investeringsprosjekter (s. 135): 

 

"Kirkebygda Sentralrenseanlegg med transportanlegg i 2016 (flere nr)  

Kirkebygda sentralrenseanlegg var i drift fra september 2015, og ble overtatt 21.10.2015. Alle 

ledningsanleggene var ferdige og ble overtatt i 2015, og det som gjensto til 2016 var ombyg-

ging av Ytre Enebakk renseanlegg til fordrøyningsmagasin hvis det skulle komme for mye 

avløpsvann fra Ytre Enebakk. Dette anlegget ble ferdig i løpet av 2016, men er ennå ikke 

testet og formelt overtatt, da det ikke har vært behov for fordrøyning av avløpsvann fra Ytre 

Enebakk så langt.  

 

I 2016 har det blitt utbedret noen mangler på renseanlegg og pumpestasjoner, og en del FDV-
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dokumentasjon har blitt levert. Anleggene er ved årsskiftet 2016–17 ferdig bygget. Budsjettet 

for anleggsarbeidene var i 2010 på kr 116 mill., og totalt har arbeidene kommet på ca. kr 124 

mill. Totale kostnader med alt inkludert er ca. kr 146 mill.  

 

Eik Entreprenør har stevnet kommunen for retten for to krav på til sammen ca. kr 1 mill. som 

kommunen ikke vil betale, mens Enebakk kommune vil stille motkrav mot entreprenøren på 

ca. kr 320 000 for ekstra kostnader pga. mangler ved renseanlegget." 

 

Informasjonen i andre avsnitt fra årsrapporten om at totale kostnader med alt inkludert er ca. 

146 mill. kr, avviker fra faktisk regnskapsførte beløp med 10,6 mill. kr. 

  

8.2.7 Tertialrapporter 2017 

For 1. tertial 2017 er investeringene knyttet til sentralrenseanlegget med overføringsledninger 

presentert tilsynelatende samlet under prosjekt 411207 Sentralrenseanlegg og overføringsled-

ninger med til sammen 151,76 mill. kr. I denne rapporten er imidlertid prosjekt 411304 i 

tillegg rapportert separat med 1,85 mill. kr, slik at samlet rapportert investeringskostnad per 

april 2017 er 153,61 mill. kr. 

 

Revisjonen har fått fremlagt underlag som spesifiserer hva som inngår i de rapporterte 

beløpene. Vi konstaterer at tertialrapportene konsekvent ikke har med prosjekt 411301 

Detaljprosjekteringen. Heller ikke delprosjekt 411401 Holt – Tømmerbråten er medtatt i 

meldingen. Disse er til sammen regnskapsført med 3,55 mill. kr, slik at det per april 2017 

samlet er regnskapsført 157, 2 mill. kr.  

 

Når det gjelder tertialrapporten for 2. tertial 2017, så viser denne en nedgang i totalkostnad til 

153,0 mill. kr. Her er som tidligere prosjekt 411301 Detaljprosjektering ikke tatt med; denne 

utgjør 1,408 mill. kr. Prosjekt 411401 er tatt med igjen med 2,15 mill. kr. I denne rapporte-

ringen er imidlertid prosjekt 411304 Krona – Barbøl, utelatt. Denne er regnskapsført med 1,85 

mill. kr. Det er regnskapsført 156,2 mill. kr i Enebakk kommunes regnskap på dette 

tidspunktet.  

 

Det bemerkes at det er gjort en ompostering av en faktura i perioden som gjaldt Bunn pumpe-

stasjon og ikke dette prosjektet. Korreksjonen utgjør 1,32 mill. kr og er med på å forklare 

nedgangen i regnskapsført beløp på prosjektet fra 1. tertial 2017. 

 

Tertialrapporten for 2. tertial 2017 angir et merforbruk, uten å kvantifisere beløpet samlet. I 

kommentarfeltet for prosjekt 411207 er det angitt følgende: "Det arbeides med en sak med 

forklaring på merforbruket, og forslag til tilleggsbevilgning." Dette må antas å være grunnen 

til at det i kolonnen for "Forventet rest pr 31.12.2017", til tross for stort merforbruk i 2. tertial 

2017, er lagt inn 0 kr som rest/underfinansiering.  

 

8.2.8 Årsregnskap og årsrapport 2017 

Årsregnskapet for 2017 følger malen fra de foregående årene, og investeringer for året er 

spesifisert i regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet. Tolv av delprosjektene presenteres i 

spesifikasjonen, som samsvarer med de delprosjektene hvor det var regnskapsmessige 

bevegelser i 2017 eller 2016.  

 

Nytt av året er at kommunen i note 9 til årsregnskapet 2017 har presentert en detaljert oversikt 
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over samtlige delprosjekter som vedrører sentralrenseanlegget, i tillegg til øvrige større 

pågående investeringsprosjekter. 

 

Informasjonen som er gitt for sentralrenseanlegget for 2017 er som følger: 

 

Investeringsprosjekt 
Regnskapsført 

tidligere år 
Regnskapsført 

i år 
Sum 

regnskapsført 

411207 - Sentralrenseanlegg 67 108 647 56 760 67 165 407 

411301 - Detaljprosjektering avløpsløsning YE 1 408 146 0 1 408 146 

411304 - Krona  - Barbøl 1 850 594 0 1 850 594 

411401 - Holt - Tømmerbråten 2 146 772 0 2 146 772 

411402 - Krokeng-Krona 4 352 057 0 4 352 057 

411403 - Tømmerbråten-Kopås 19 515 553 0 19 515 553 

411411 - Utløpsledning landdel SRA E2 4 503 000 41 168 4 544 168 

411412 - Utløpsledning sjødel SRA E4 15 064 552 86 366 15 150 918 

411413 - Nye PST T1PST 4 792 652 268 800 5 061 452 

411414 - Renovering PST T2 REN 4 334 789 -1 320 684 3 014 105 

411501 - E5.1 Mjær - Ytre RA 7 456 754 0 7 456 754 

411604 - Utjevningsbasseng YE RA 2 505 842 261 992 2 767 834 

4706      - Avløpsløsning Ytre Enebakk 21 658 783 445 811 22 104 594 

Sum 156 698 140 -159 787 156 538 353 

 

 

Nedgangen i prosjekt 411414 refererer seg til at det opprinnelig var ført en regning på dette 

delprosjektet for renovering av eksisterende pumpestasjoner tilknyttet den nye renovasjons-

løsningen, mens regningen gjaldt renovering av Bunn pumpestasjon, som ikke inngår i 

prosjektet, og ble ompostert.  

 

8.2.9 Rapporterte bevilgninger 

Prosjektrapporteringen til Enebakk kommune i tertialrapportene har foruten beløpene som er 

regnskapsført, også en kolonne som angir hvilken bevilgning som er gitt for prosjektet. I 

tilfellet med sentralrenseanlegget med transportanlegg har bevilgningen som har vært gitt av 

kommunestyret blitt inntatt som en sum og allokert ut av administrasjonen på de ulike delpro-

sjektene. Revisjonen har fått opplyst at denne allokeringen stort sett har skjedd ved årsskiftet 

og at budsjettbeløpene til en viss grad er allokert ut etter hvor mye som har vært regnskapsført 

på det enkelte delprosjekt. Av den grunn har mange av delprosjektene vist nøyaktig samme 

bevilging som det som har vært regnskapsført. Dette kommer også til uttrykk i regnskaps-

skjema 2B, der beløpet som er investert i 9 av 11 rapporterte delprosjekter for 2015 er 

identisk med regulert budsjett.   

 

Setter man opp en oversikt over alle delprosjektene som er blitt presentert i tertialrapportene 

og som hører til Kirkebygda sentralrenseanlegg med transportanlegg, så fremgår det imidler-

tid at summen av de tilhørende rapporterte bevilgningene ikke på noe tidspunkt verken utgjør 

116 mill. kr eller 140 mill. kr. Etter 1. tertial 2015 rapporteres det om en samlet bevilgning på 

hele 152,3 mill. kr fordelt på ni av delprosjektene.  

 

Oppgitte bevilgninger i tertialrapportene har følgelig gitt liten støtte til en god økonomistyring 
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av prosjektet for politikerne i kommunen.    

 

 
 

Kvalitetssikring av at totalbevilgning i Visma stemmer overens med det som er vedtatt 

politisk, er en funksjon som ligger til økonomisjefen, har han opplyst i mail til revisjonen. 

 

8.3 Observasjoner byggeregnskap 

Gjennom prosessen med etablering av ny avløpsløsning for Ytre Enebakk er det blitt 

utarbeidet et såkalt byggeregnskap: Kostnader for bygging av Kirkebygda SRA med 

overføringsanlegg. 

 

Byggeleder ÅF Advansia har holdt i dette og ført et løpende regnskap, herunder attestasjons-

regnskap og økonomisk oversikt på detaljnivå, på de enkelte entreprisene.  

 

Prosjektleder har, med bistand fra byggherrerådgiver, utarbeidet et regneark "Kostnadsover-

slag totale kostnader". Regnearket har vært basert på ÅF Advansias byggeregnskap og har til 

ulike tidspunkt gjennom prosessen vist hva som har vært avtalt, hva som har kommet til av 

kostnader som er pådratt, og en prognose med usikkerhet for totalkostnadene. 

 

De som har utarbeidet byggeregnskapet, har ikke hatt tilhold i herredshuset, og det har i følge 

regnskapssjefen ikke vært foretatt noen full avstemming mellom disse to regnskapene under-

veis. Det har vært enkeltspørsmål om leverandører, men ikke en full sammenstilling over hva 

kommunen har regnskapsført i forhold til prosjektregnskapet.  

 

Mellom kommunens reviderte regnskap og prognosene som har vært kommunisert basert på 

byggeregnskapet, fremgår følgende differanser: 
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Diagrammet viser store avvik mellom prognoser presentert av prosjektledelsen og de 

kostnader kommunen faktisk har regnskapsført. Økonomirapporteringen fra prosjektledelsen, 

slik den var frem til november 2016, belyses i det følgende. 

 

8.3.1 Byggeregnskap – rapportering april 2013 

Prosjektledelsens økonomirapportering fra april 2013 viser til følgende forventede kostnader 

fra forprosjektet: 

 

Anlegg Investering (kr)  

Ledningsnett 39,7 mill. 

Pumpestasjoner 15,0 mill. 

Sentralrenseanlegget 61,3 mill. 

Totalt 116,0 mill. 

 

Det er opplyst at budsjettallene inkluderer både forventede kostnader til kulturminneregistre-

ringer, ombygging av de gamle renseanleggene og fremføring av høyspentforsyning. 

 

I rapporteringen fra april 2013 er det oppgitt at prosjektledelsen på dette tidspunkt forventer 

lavere kostnader både for ledningsanleggene og pumpestasjonene enn i kostnadsoverslagene. 

Dette fordi antallet pumpestasjoner i forhold til forprosjektet var blitt redusert, og at det var 

blitt besluttet å sette inn en prefabrikkert pumpestasjon i stedet for å bygge om det gamle 

Kirkebygda renseanlegg. På dette tidspunktet forelå ikke tallene fra alle tilbudskonkurransene. 

 

Følgende kostnader ble presentert "fra revidert forprosjekt der også overføring fra Krokeng er 

tatt med": 

 

Ledningsanlegg avløpsledning Investering (kr)  

Ledning Ytre Enebakk RA – Bjerke PS 1,5 mill.  

Ledning Kopås – Myra PS (Tømmerbråten) 5,1 mill. 

Ledning Myra – Gjølstad  7,6 mill. 

Gjølstad – Enebakk RA 3,8 mill.  

Krokeng PS – Enebakk RA 8,8 mill.  

 80 000 000

 90 000 000

 100 000 000

 110 000 000

 120 000 000

 130 000 000

 140 000 000

 150 000 000

 160 000 000

ja
n

.1
4

ap
r.

1
4

ju
l.1

4

o
kt

.1
4

ja
n

.1
5

ap
r.

1
5

ju
l.1

5

o
kt

.1
5

ja
n

.1
6

ap
r.

1
6

ju
l.1

6

o
kt

.1
6

ja
n

.1
7

ap
r.

1
7

ju
l.1

7

Byggeledelsens
prognose for totale
investeringer
m/usikkerhet
(byggeregnskapet)

Regnskapsført av
Enebakk kommune



23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg - 17/00357-30 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg : EnebakkSentralrenseanleggRevisjonsrapport

Follo distriktsrevisjon IKS: Kirkebygda sentralrenseanlegg – Enebakk kommune 

 

53 

Enebakk RA – Kirkebygda RA – Øyeren 17,4 mill. 

Totalt 44,3 mill. 

 

Det opplyses at byggingen av sentralrenseanlegget i henhold til kontrakt vil koste: 

 

 Investering (kr) 

Sentralrenseanlegget 52,4 mill. 

 

I presentasjonen fra april 2013 er det videre oppgitt: "I forhold til det kostnadsoverslaget som 

ble forelagt politikerne i kommunestyremøte 22.3.2010 (sak 25/10) ligger vi per i dag godt an 

til å klare dette." 

 
8.3.2 Byggeregnskap – rapportering januar 2014 

Da økonomien i prosjektet ble presentert i januar 2014, ble det poengtert at byggekostnadene 

fra mars 2010 til desember 2013 hadde økt med 9,72 %, noe som tilsvarte en prisjustering for 

prosjektet fra 116,0 mill. kr til 127,0 mill. kr. 

  

Videre ble det uttalt at kostnadene for selve renseanlegget ville bli omtrent som budsjettert; 

pumpestasjonene ville bli noe billigere enn forutsatt, mens ledningsanleggene ble forventet å 

bli noe dyrere enn antatt, ettersom det var blitt lagt til arbeider som ikke opprinnelig var med i 

budsjettet da kommunestyret behandlet saken i mars 2010. 

 

De forventede kostnadsprognosene for ledningsanleggene var i januar 2014 oppgitt som 

følger (mot justert budsjett per juni 2011): 

 

Ledningsanlegg Budsjett totalt, 

2011 

(mill. kr) 

Budsjett EK 

andel, 2011  
(mill. kr)  

Prognose EK 

andel, jan. 2014 

(mill. kr) 

Ytre Enebakk RA – Bjerke PS 1,5  1,5  4,0  

Kopås – Tømmerbråten 12,2  5,4 13,0 

Tømmerbråten – Barbøl  18,3 7,7 0,0   

Barbøl – Enebakk SRA 5,1  3,8 2,0 

Krokeng PS – Enebakk SRA 8,8 8,8 6,3   

Enebakk SRA – Øyeren 17,4 17,4 30,0  

Til sammen 63,3 44,6 55,3 
EK: Enebakk kommune. 
 

For pumpestasjonene ble prognosen per januar 2014 lagt frem som følger: 

 

Pumpestasjoner Budsjett EK andel 

 (mill. kr) 
Prognose EK andel 

jan. 2014 (mill. kr) 

Ombygging Ytre Enebakk RA 2,6  2,6 

Ombygging Kirkebygda RA 2,9 2,9 

P01 Bjerk PS 0,9 0,9 

P02 Svenskerud 1,2 1,2 

P03 Bekkelaget 1,3 2,0 

P04 Kopås 2,3 0,0* 

P05 Myra (flyttet til Tømmerbråtan) 2,1 2,1 
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P07 Mysen 1,7 0,0* 

Til sammen 15,0 11,7 
* Pumpestasjonen ble sløyfet. 

 

For sentralrenseanlegget var prognosen som følger: 

 

 Budsjett EK andel 

(mill. kr) 
Prognose EK andel 

jan. 2014 (mill. kr) 

Sentralrenseanlegget 61,3 57,3  

 

I januar 2014 presenteres det altså en prognose om at det samlede anlegget vil koste 124,3 

mill. kr. Videre uttales: "Ut fra det vi vet i dag kommer kostnadene for renseanlegget til å bli 

omtrent som budsjettert." 

 

8.3.3 Byggeregnskap – rapportering mai 2014 

Økonomirapporten som ble lagt frem i mai 2014, inneholdt byggentreprisene og i tillegg 

forventede kostnader knyttet til offentlige behandlingsgebyrer, grunnerverv, grunnerstatninger 

og ikke minst kostnader til konsulenter. Konsulenttjenester ble presentert med en samlet 

forventet kostnad på 12,9 mill. kr: 

 

Firma/etat Funksjon i prosjektet Totalt ekskl. mva. 

Arken m.fl. Reguleringsplan  kr                799 951  

Akershus Fylkeskommune Arkeologiske undersøkelser  kr                225 101  

Svein Haug & Sønner Graving for arkeolog  kr                151 493  

Østenfjeldske Entreprenør Rydding av renseanleggstomt  kr                  23 400  

Multiconsult Geotekniske undersøkelser  kr                591 513  

Norconsult Fältgeoteknik Grunnundersøkelser  kr                130 381  

Øvre Romerike Prosjektering Geoteknisk ansvarsrett  kr                  20 000  

Fylkesmannen i O/A Utslippstillatelse  kr                  51 700  

KYEV Samarbeid om rørlegging  kr                  17 403  

Solli & Hoff Oppmåling Oppmåling   kr                  20 974  

Scan Survey  Oppmåling   kr                  63 867  

Asplan Viak  

Forprosjekt  kr                844 295  

Forprosjekt overføring fra Krokeng  kr                  18 829  

Forprosjekt trase øst for Holttjern  kr                  34 176  

Planprogram  kr                102 480  

Undersøkelse av biologisk mangfold  kr                  46 142  

Uavhengig kontroll av renseanlegg  kr                105 000  

Byggherrerådgivning  kr            3 251 564  

Sweco Ski Prosjektering ledningsanlegg  kr            4 321 350  

ÅF Advansia/Kåre Hagen Byggeledelse  kr            2 117 185  

Totalt konsulenttjenester mm.    kr          12 936 804  

 

Påløpte kostnader vedrørende konsulenter var per 1.5.2014 8,2 mill. kr, i følge byggeledelsen. 

 

Fremlagt prognose per mai 2014 for totalprosjektet var som følger: 
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Kostnadsart Entreprisekostnad 

for Enebakk 

kommune (mill. kr) 

Prognose Enebakk 

kommunes andel 
(mill. kr) 

Totalentreprise sentralrenseanlegget 

(Eik Entreprenør) 

52,4 65,0 

E1 Krokeng – Krona (Fossum Anlegg) 3,7 4,0 

E2 Utløpsledning landdel (PEAB) 8,0 8,6 

E3 Kopås – Tømmerbråten (PEAB) 19,7 16,6 

E4 Utløpsledning sjødel  14,9 17,2 

E5 Ledninger Ytre Enebakk 6,3 7,2 

E6 Krona – Barbøl (KYEV) 1,7 1,7 

E7 Holt – Tømmerbråten (KYEV) 1,0 1,0 

T1 Nye pumpestasjoner 2,8 3,0 

T2 Ombygging Ytre Enebakk RA 0,8 0,9 

T3 Ombygging pumpestasjoner 4,8 5,6 

T4 Driftskontrollsystem (Guard Systems) 0,3 0,3 

Sum byggentrepriser 116,5 131,1 

Konsulenter 8,4 12,9 

Offentlige behandlingsgebyr  0,9 

Grunnerverv  1,8 

Grunnerstatninger VA  0,4 

SUM 124,9 147,1 

 

Prognosen fra mai 2014 viste altså en investeringskostnad for Enebakk kommune på 147,1 

mill. kr. 

 

I oppstillingen fra mai 2014 ble det også vist til at prisstigningen fra mars 2010, da kalkylen 

utarbeidet i forprosjektet ble laget, til mars 2015 ville være 16,15 %, iht. til SSB byggekost-

nadsindeks, noe som ville tilsvare en prisstigning til 134,7 mill. kr i mars 2015. 

 

Et saksfremlegg til kommunestyret i november 2014 påpekte også at det hadde inntruffet 

uforutsette forhold og at det hadde vært behov for prosjektendringer. Noe er blitt rimeligere, 

og noe er blitt dyrere: "Det er utfra det vi vet per i dag utarbeidet tre prognoser for de totale 

prosjektkostnadene ved fullført prosjekt (se vedlegg status 3 av 26.05.2014):  

 

Prognose 1 'Kontraktsgrunnlag':           Tot 132,4 mill. (dvs 1,7 % under indeks) 

Prognose 2 'Kontraktsgrunnlag' m/endringer:   Tot 138,6 mill. (dvs 2,9 % over indeks) 

Prognose 3 'Kontraktsgrunnlag' m/usikkerhet 15 % Tot 147,7 mill. (dvs 9,7 % over indeks)" 

 

Saksfremlegget gir følgende vurdering: "Det skal ganske mye til før prosjektkostnadene når så 

høyt som prognose 3. Det foreslås derfor å øke bevilgningen til 140 millioner. Det er bare 4 % 

mer enn prisstigningen i perioden. Prosjektet er kommet langt og det er langt mindre usikker-

het enn ved oppstart. Det foreslås likevel at Rådmannen får fullmakt til å fullføre prosjektet 

uten ny politisk behandling dersom kostnadene øker inntil 5 % over dette nivået også, altså 

med inntil ytterligere 7 millioner."  

 

Kommunestyret vedtok 3.11.2014 å høyne kostnadsrammen til 140 mill. kr. Rådmannens 

forslag om "fullmakt til å fullføre prosjektet også om prosjektkostnadene går inntil 5 % over 



23/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg - 17/00357-30 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kirkebygda sentralrenseanlegg : EnebakkSentralrenseanleggRevisjonsrapport

Follo distriktsrevisjon IKS: Kirkebygda sentralrenseanlegg – Enebakk kommune 

 

56 

dette nivået", ble ikke vedtatt av kommunestyret.  

 

8.3.4 Byggeregnskap – rapportering oktober 2014 – august 2015 

Revisjonen har fått fremlagt et regneark som viser prosjektledelsens prognose over forventede 

konsulentkostnader til ulike tidspunkt. I tidsrommet oktober 2014 til august 2015 ble det 

rapportert en forventet økning fra 12,9 mill. kr til 16,9 mill. kr: 

 

Firma/etat Funksjon i prosjektet 

Totalt ekskl. 
mva. per  
okt. 2014 

Totalt ekskl. 
mva. per  
des. 2014 

Totalt ekskl. 
mva. per  
feb. 2015 

Totalt ekskl. 
mva. per  
aug. 2015 

Arken m.fl. Reguleringsplan  kr       799 951   kr       799 951   kr       799 951   kr       799 951  

Akershus Fylkeskommune Arkeologiske undersøkelser  kr       225 101   kr       225 101   kr       225 101   kr       225 101  

Svein Haug & Sønner Graving for arkeolog  kr       151 493   kr       151 493   kr       151 493   kr       151 493  

Østenfjeldske Entreprenør Rydding av renseanleggstomt  kr         23 400   kr         23 400   kr         23 400   kr         23 400  

Multiconsult Geotekniske undersøkelser  kr       591 513   kr       591 513   kr       591 513   kr       591 513  

Norconsult Fältgeoteknik Grunnundersøkelser  kr       130 381   kr       130 381   kr       130 381   kr       130 381  

Grunnteknikk  Geoteknisk ansvarsrett  kr         50 000   kr                  -     kr            7 980   kr            7 980  

Øvre Romerike Prosjektering Geoteknisk ansvarsrett  kr         16 590   kr         45 081   kr         45 081   kr         45 081  

Fylkesmannen i O/A Utslippstillatelse+mudringstillatelse  kr         72 300   kr         72 300   kr         72 300   kr         72 300  

KYEV Samarbeid om rørlegging  kr         17 403   kr         17 403   kr         17 403   kr         17 403  

Solli & Hoff Oppmåling Oppmåling   kr         20 974   kr         20 974   kr         20 974   kr         20 974  

Scan Survey  Oppmåling   kr         63 867   kr         63 867   kr         63 867   kr         63 867  

Asplan Viak  

Forprosjekt  kr       844 295   kr       844 295   kr       844 295   kr       844 295  

Forprosjekt overføring fra Krokeng  kr         18 829   kr         18 829   kr         18 829   kr         18 829  

Forprosjekt trase øst for Holttjern  kr         34 176   kr         34 176   kr         34 176   kr         34 176  

Planprogram  kr       102 480   kr       102 480   kr       102 480   kr       102 480  

Undersøkelse av biologisk mangfold  kr         74 788   kr         86 619   kr         86 619   kr         86 619  

Uavhengig kontroll av renseanlegg  kr         70 693   kr         72 465   kr         72 465   kr         72 465  

Byggherrerådgivning  kr    3 244 539   kr    3 347 494   kr    3 397 494   kr    3 440 437  

Sweco Ski Prosjektering ledningsanlegg  kr    4 141 350   kr    5 568 864   kr    5 712 589   kr    5 680 983  

ÅF Advansia/Kåre Hagen Byggeledelse  kr    2 169 184   kr    2 102 762   kr    2 231 982   kr    2 899 374  

Energi 1 Strømtilførsel  kr                  -     kr                  -     kr    1 526 162   kr    1 526 162  

Totalt konsulenttjenester mm.    kr 12 863 307   kr 14 319 448   kr 16 176 535   kr 16 855 264  

 

Prosjektledelsen ga følgende prognose for byggeregnskapet for "hele prosjektet": 

 

Entreprenør Entreprise 

Prognose 
Totalt ekskl. 

mva. per 
okt. 2014 

Prognose 
Totalt ekskl. 

mva. per  
des. 2014 

Prognose 
Totalt ekskl. 

mva. per  
feb. 2015 

Prognose 
Totalt ekskl. 

mva. per  
aug. 2015 

Eik Entreprenør Totalentreprenør renseanlegg  kr   65 000 000   kr   65 000 000   kr   62 000 000   kr   63 000 000  

Fossum Anlegg Entreprise E1 Krokeng - Krona  kr     3 711 356   kr     3 711 356   kr     4 131 764   kr     4 256 242  

PEAB Anlegg Entreprise E2 utløpsledning land  kr     8 605 365   kr     8 605 365   kr     8 605 365   kr     9 023 876  

PEAB Anlegg Entreprise E3 Kopås - Tømmerbr.  kr   16 211 430   kr   16 211 430   kr   20 168 576   kr   15 625 894  

ØPD Entreprise E4  utløpsledning sjø  kr   14 347 392   kr   14 347 392   kr   14 631 007   kr   15 731 007  
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Per Kr Fossum Entreprise E5.2 Omlegging VA YE  kr     7 232 000   kr     3 737 660   kr     3 878 857   kr     3 066 496  

Per Nordhagen 
Entreprise E5.1 ledninger Ytre 
Eneb.    kr     4 989 039   kr     4 989 039   kr     8 072 060  

Xylem Entreprise T1 nye pumpestasjoner  kr     2 995 208   kr     2 995 208   kr     2 786 240   kr     2 786 240  

AxFlow Entreprise T3 ombygging YE RA  kr        874 000   kr        874 000   kr        912 000   kr     2 409 398  

AxFlow Entreprise T2 ombygging pumpest.  kr     3 791 774   kr     3 791 774   kr     3 527 232   kr     3 527 232  

KYEV byggherre Entreprise E6 Krona - Barbøl  kr     1 696 276   kr     1 696 276   kr     1 696 276   kr     1 696 276  

KYEV byggherre 
Entreprise E7 Holt - 
Tømmerbråten  kr     1 033 959   kr     1 033 959   kr     1 033 959   kr     1 033 959  

Guard Systems Entreprise T4 driftskontrollsystem  kr        305 856   kr        729 056   kr        813 830   kr        813 830  

Totalt 
byggentrepriser    kr 125 804 616   kr 127 722 516   kr 129 174 146   kr 131 042 510  

Konsulenter    kr   12 863 307  kr 14 319 448  kr   16 176 535   kr   16 855 264  

Sum med konsulent-
kostnader:    kr 138 667 923   kr 142 041 964   kr 145 350 681   kr 147 897 774  

Offentlig behandling, 
grunnerstatninger:    kr     3 000 000   kr     3 000 000   kr     3 500 000   kr     3 500 000  

TOTAL     kr 141 667 923   kr 145 041 964   kr 148 850 681   kr 151 397 774  

 

Per august 2015 var det altså utarbeidet et anslag om at investeringskostnadene ville beløpe 

seg til over 151 mill. kr. Beløpene er hentet fra kolonnen i regnearket som betegnes Prognose 

m/usikkerhet. De øvrige prognosene reflekterer Opprinnelig plan og Plan med vedtatte 

endringer. Prognose m/usikkerhet bygger på anslag, tilbud eller rene prognoser. 

 

8.3.5 Byggeregnskap – rapportering september 2015 – november 2016 

Ut fra prosjektledelsens regneark skjer det flere endringer mellom august og september 2015 

som skaper en tydelig diskontinuitet i prosjektrapporteringen. Endringen forklares primært 

med prosjektleder Ellingsens brå bortgang i juli 2015. 

 

I rapporten Budsjett status nr. 5 (14.9.2015) uttrykkes følgende: 

  

 Entreprisen E5.2 Omlegging VA Ytre Enebakk, hvor det er kalkulert kostnader for 3,1 

mill. kr, trekkes ut av rapporteringen for den nye avløpsløsningen for Ytre Enebakk og 

blir fra da av rapportert som del av et annet prosjekt med et annet budsjett. Begrunnel-

sen for dette er uklar, da deler av denne entreprisen gjelder legging av nye rør ned mot 

Bjerke pumpestasjon og fremstår, i hvert fall til en viss grad, som en del av den nye 

avløpsløsningen for Ytre Enebakk. 

 Entreprise E6 Krona – Barbøl, med KYEV som byggherre og hvor det i august 2015 

var kalkulert kostnader for Enebakk kommune for 1,7 mill. kr, trekkes ut av rapporte-

ringen for den nye avløpsløsningen og blir fra da ikke rapportert som en del av total-

kostnaden for prosjektet. 

 Entreprise E7 Holt – Tømmerbråten, med KYEV som byggherre og hvor det i august 

2015 var kalkulert kostnader for Enebakk kommune for 1,0 mill. kr, trekkes også ut av 

rapporteringen for den nye avløpsløsningen og blir fra da heller ikke rapportert som en 

del av totalkostnaden for prosjektet. 

 Entreprise T4 Driftskontrollsystemet, hvor det i august 2015 var kalkulert kostnader 

på 0,7 mill. og hvor kontrakt var inngått med Guard systems, ble ikke rapportert. 

Denne kom først inn igjen i rapporteringen i april 2016. 

 Kalkulerte konsulentkostnader justeres ned fra 16,9 mill. kr til 13,0 mill. kr. 
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 Kalkulerte kostnader knyttet til grunnerverv, grunnerstatninger og energitilkobling 

mv. økes fra 3,5 mill. kr til 6,2 mill. kr. 

 

Til sammen medfører endringene i rapporteringen at prognosen for de samlede investeringer 

reduseres fra 151,4 mill. kr i august 2015 til 145,7 mill. i september 2015.  

 

Iht. til regnearket av 15.8.2015 skal det allerede være påløpt 14,3 mill. kr i konsulent-

honorarer på dette tidspunktet, mens rapporten per september 2015 benytter beløpet 12,0 mill. 

kr påløpt i konsulenthonorarer (prognose 2 – plan m/endringer). 

 

Rapporteringen som skjedde i november 2015, Budsjett status nr. 6, viste en ytterligere reduk-

sjon i kalkulerte kostnader. Da var den samlede investeringskostnaden blitt redusert til 141,5 

mill. kr. 

 

Rapporteringen per 28.4.2016, Budsjett status nr. 7, viste en ytterligere nedgang i samlede 

kostnader til 139,0 mill. kr. Entreprisen T4 Driftskontrollsystemet var da regnet inn med 1,5 

mill. kr. 

 

Den 28.4.2016 rapporterte byggherrerådgiver følgende: "Anleggene er så godt som ferdige, så 

vi har nå god oversikt over de totale kostnadene. De totale kostnadene blir omtrent som for-

utsatt i 2010, når prisstigning tas i betraktning, på tross av at det er kommet mye tilleggs-

arbeider som ikke var forutsatt."  

 

Asplan Viak skriver videre: "Alt i alt har dette blitt et godt prosjekt på tross av at vi har hatt 

en altfor liten byggherreorganisasjon for et så stort prosjekt, og at vi i perioder har vært helt 

uten prosjektleder." 

 

Revisjonens gjennomgang av kommuneregnskapet viser at det i regnskapsåret 2016 ble kost-

nadsført til sammen 18,8 mill. kr på de ulike delprosjektene. I møte med revisjonen har bygg-

herrerådgiver uttrykt stor overraskelse over størrelsen på disse beløpene for 2016. 

 

Rapporteringen i november 2016, Budsjett status nr. 8, viste en kalkulert samlet investerings-

kostnad på 146,4 mill. kr. 

 

8.3.6 Notat fra Asplan Viak av 22.9.2017 

I notat som fulgte kommunestyrebehandlingen 4.12.2017, har byggherrerådgiveren oppsum-

mert de forskjeller som var konstatert mellom byggeregnskapet og kommuneregnskapet 

høsten 2017.  

 

Asplan Viaks notat Sammenligning av Byggeregnskap og Kommuneregnskap for Kirkebygda 

sentralrenseanlegg med transportanlegg (22.9.2017) tok utgangspunkt i samlede investe-

ringskostnader for byggeregnskapet på 145,0 mill. kr. Notatet viser til en differanse på 9,64 

mill. kr. Differansen ble spesifisert på tolv prosjekter. 

 

Det som ikke fremgår av Asplan Viaks notat, er at også kostnadene knyttet til detaljprosjekte-

ringen, prosjekt 411301 Detaljprosjektering avløpsløsning Ytre Enebakk, inngår i den gitte 

bevilgningsrammen. Kommunen har bokført 1,408 mill. kr på denne kontoen. Dette øker 

differansen til 11,05 mill. kr.  
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Asplan Viaks byggherrerådgiver oppsummerer i notatet at forskjellen mellom de to regnska-

pene skyldtes at man ikke har hatt full oversikt over alle utgiftene i byggeregnskapet, og at 

nye prosjektledere i kommunen ikke har klart å holde oversikt over alle utgiftene i prosjektet.  

 

8.4 Vurderinger 

Kommunen har etter revisjonens vurdering i det aktuelle tidsrommet avgitt årsregnskap som i 

det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av kommunens finansielle stilling og resultater 

og som har inneholdt regnskapsdata knyttet til investeringsaktiviteter på en måte som tilfreds-

stiller kommunelovens krav og Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 

fylkeskommuner). Bruk av midler fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet 

slik årsregnskapsforskriften krever. 

 

Investeringsregnskapet er satt opp etter god kommunal regnskapsskikk og etter de vedlegg 

som følger av regnskapsforskriften.  Det er også utarbeidet noter som gir utfyllende informa-

sjon til årsregnskapet på viktige områder. I forvaltningsrevisjonen har vi identifisert enkelte 

kostnader som er blitt regnskapsført på feil entreprise/delprosjekt. Vi mener likevel Enebakk 

kommune har fulgt de grunnleggende regnskapsprinsipper som gjelder for kommunen og at 

god kommunal regnskapsskikk er fulgt. 

 

Gjennom denne forvaltningsrevisjonen er det identifisert områder der vi mener kommunen 

har et forbedringspotensial knyttet til sin regnskapsrapportering i tertialrapporter og 

årsregnskap: 

 

 Kommunens regnskapsrapportering av delprosjekter har vært uoversiktlig og 

vanskeliggjort en god oppfølging av påløpte investeringskostnader. Delprosjekter som 

hører til samme bevilgning bør presenteres samlet eller på en lett identifiserbar måte, 

slik at leseren kan få en helhetlig oversikt over de investeringer som er gjort, hvilke 

beløp som er investert og hvor mye som gjenstår av bevilgningsrammen. 

 Delprosjekter som er avsluttet, bør ikke utelates i rapporteringen når prosjektet det er 

en del av ikke er avsluttet.  

 Når et prosjekt har ligget an til å være underfinansiert i forhold til pådratte kostnader, 

har kommunen i tertialrapportene ikke vært tydelig på dette i kommentarfeltet. 

Kommunen har flere ganger rapportert kr 0 som forventning ved kommende årsskifte, 

ved å forutsette at tilleggsbevilgning vil dekke merforbruket.  

 Fordelingen av gitt bevilgning på underprosjekter har i rapporteringen tidvis vært 

upresis og har vanskeliggjort en god økonomistyring og kontroll. 

 Informasjonen som ble gitt i note til regnskapet i 2015 og 2016 om større prosjekter, 

kunne med fordel ha omfattet alle delprosjektene, slik praksis er innarbeidet fra 2017. 

 Dersom kommunen velger å bruke skyggeregnskap til løpende rapportering av 

investeringsprosjekter, må disse avstemmes regelmessig mot kommunens ordinære 

regnskap. 

 

Rapporteringen som har funnet sted fra prosjektledelsen til politisk nivå, har ikke vært 

tilfredsstillende.  

 

Fremlagt prosjektregnskap har vært ufullstendig og har ikke gitt prosjekt- og byggekomitéen 

pålitelige kostnadsanslag for hele prosjektet. 
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Reglement for prosjektstyring i Enebakk kommune (2014) pålegger (s. 11) prosjektleder et 

ansvar for å foreta løpende kostnadskontroll: "Det er viktig å kontrollere framdriften av 

prosjektet som helhet og de enkelte deloppgavene, særlig i prosjekter hvor kommunen har et 

hel- eller delansvar for samordning av entreprenørene, for å unngå ekstrakostnader som følge 

av avvik og endringer" (vår understrekning). Den løpende kostnadskontrollen har ikke vært 

tilfredsstillende. 

 

Prosjektleder har et ansvar for å gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt budsjett, og det skal i 

følge prosjektstyringsreglementet ikke foretas bestillinger som påfører kommunen kostnader 

uten budsjettmessig dekning. 

 

I prosjektregneark var flere beløp basert på tilbudte priser. At bevilgningen ble søkt høynet til 

kun 140 mill. kr (pluss reserve 7 mill. kr), virker lavt ut fra den informasjonen prosjekt-

ledelsen satt på høsten 2014.  

 

Da det i dette investeringsprosjektet ikke forelå noen budsjettreserve, slik prosjektstyrings-

reglementet legger til grunn, burde en tilleggssak vært lagt frem til politisk behandling langt 

tidligere.  
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 

ENEBAKK KOMMUNE  NOTAT 

 
Saksnr:  2018/466    Arkivkode:  217   

 

Høringsuttalelse forvaltningsrevisjonsrapport Kirkebygda sentralrenseanlegg – 26.09.18 

 

Rådmannen ønsker å uttale at Follo distriktsrevisjon IKS (heretter FDR) har utarbeidet en 

omfattende rapport om investeringsprosjektet Kirkebygda sentralrenseanlegg (heretter kalt 

SRA).   

Rapporten vil videre danne grunnlag for rådmannens forbedringsarbeid knyttet til styring av 

kommunens investeringsprosjekter. 

Rådmannen har gått igjennom rapporten og ønsker med dette å gi følgende kommentarer i sitt 

høringssvar: 

Metoden som er lagt til grunn for datainnsamling er i samsvar med guide til høringsuttalelser. 

Rådmannen har bare en kommentar i forhold til anvendt metode og det er at hun i sitt møte 

med revisjonen 23.08.18 ga uttrykk for at FDR burde vurdere å gjennomføre ett sluttintervju 

med kommunalsjefen siden han ikke hadde vært kontaktet av FDR siden oppstartsmøte.  

På side 16 i rapporten anbefaler FDR at kommunen legger DIFI`s Prosjektveiviser (2009) til 

grunn for sitt prosjektarbeid. Rådmannen vil ikke se bort ifra at det kan være noe å hente i 

denne veiviseren, men veiviseren er i utgangspunktet for gjennomføring av 

digitaliseringsprosjekter, og således av noe begrenset verdi for store bygge- og 

anleggsprosjekter. Dette fordi veilederen i liten grad forholder seg til teknisk forskrift og 

norske standarder for byggeprosjekter. Rådmannen mener det i tillegg til DIFI`s 

prosjektveiviser kan være mye å lære av hva andre kommuner har gjort og vil ta dette med 

seg videre inn i det arbeidet som er påbegynt med revidering av eksisterende 

prosjektreglement.  

 

I rapportens kap. 4.3 har revisjonen beskrevet at de har inntrykk av at kommunen innfører en 

rekke nye rutiner og roller som ikke er en del av prosjektreglementet og gjennom det kan 

tilrettelegge for dårlig styring. Rådmannen ser at reglementet kan være pedagogisk 

utfordrende og at reglementet i større grad kunne tatt innover seg de rollene som faktisk 

benyttes i de ulike prosjektene.  Ved revidering av reglementet vil rådmannen ta inn og 

beskrive de faktiske rollene samt legge til rette for at det benyttes «kjente» rollebegrep for å 

sikre en god styring av de ulike fasene i prosjektgjennomføringen. Rådmannen vil imidlertid 

presisere at det alltid vil være stor forskjell mellom ulike prosjekter. Dette går på størrelse, 

kompleksitet, type prosjekt, prosjektleders erfaring og kapasitet m.m. Av disse grunner vil 

ulike prosjekter kunne organiseres og bemannes på ulike måter. Det kan derfor være  

vanskelig i et prosjektstyringsreglement å fange opp alle varianter slik at det må kunne være 

åpning for å definere ekstra roller uten at dette vil kreve en revidering av reglementet i 

forkant. Rådmannen mener videre at en tettere oppfølging av store anleggs- og 

byggeprosjekter fra kommunens administrative ledelse bidrar til en bedre styring og 

gjennomføring av prosjekter, og at det er en styrke at dette vurderes i det enkelte prosjekt. 
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I konklusjonen i kapittel 1.3.2 hevder FDR at gjennomføring av investeringsprosjektet har 

bare i mindre grad fulgt retningslinjene som gjaldt før 2014, og dessuten at reglementet for 

prosjektstyring i liten grad ble lagt til grunn for gjennomføringen av 

sentralrenseanleggsprosjektet. Rådmannen kan ikke se at dette er dokumentert i rapporten. 

Tvert imot brukes kapittel 4, som kunne ha underbygget disse påstandene, til kun å vurdere 

selve prosjektstyringsreglementet.  

På s. 60 i rapporten er det beskrevet at siden det ikke forelå noen budsjettreserve burde en 

tilleggssak vært lagt fram langt tidligere enn det faktisk ble. Selv om dette kan forklares med 

at det var et omfattende arbeid å sammenligne kommuneregnskap og prosjektregnskap samt 

kartlegge gjenstående kostnader, støtter rådmannen denne vurderingen.  

 

I PS 96/17, behandlet i KST 04.12.17, la rådmannen fram en sak om tilleggsbevilgning for å 

dekke inn påløpt merforbruk på prosjektet, samt forventede kostnader frem til prosjektets 

avslutning. I dette saksfremlegget beskrev rådmannen tydelig at merforbruket ble tatt svært 

alvorlig og at prosjektstyringen ikke hadde vært tilstrekkelig i et så stort og komplekst 

prosjekt som SRA i Kirkebygda faktisk er. Rådmannen har i denne saken tatt selvkritikk på en 

rekke områder knyttet til dette prosjektet og har tatt grep og allerede iverksatt flere tiltak. 

Dette er blant annet tiltak i tråd med anbefalingene fra FDR. Rådmannen vil derfor nedenfor 

beskrive hva som allerede er iverksatt i forhold til anbefalingene i denne rapporten: 

 

1. Systemer og rutiner for å avstemme byggeregnskap mot kommunens løpende 

regnskapsføring skal være på plass. 

 Det er innført kontroll-rutiner for å forhindre at dette skjer igjen. Systemene 

for dette er på plass. Det vises til rapportens s. 17 der det omtales hva som er 

gjort. 

2. Enebakk kommune bør videreutvikle sin prosjektmodell i tråd med anerkjent 

metodikk. Faser, beslutningspunkter, roller og ansvar må være tydelig». 

 Det vises til PS 32/18 der KST har fattet vedtak om at det skal iverksettes en 

revidering av prosjektstyringsreglementet basert på erfaringer fra gjennomførte 

prosjekter for å se om dette kan forbedres. Rådmannen har satt ned en 

arbeidsgruppe bestående av to prosjektledere på avdeling for teknikk og 

samfunn og en representant fra økonomiavdelingen som skal forestå revisjon 

av reglementet. 

3. Når avvik mellom investeringsprosjektets budsjett og regnskap konstateres, bør 

rådmannen snarest utarbeide sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret. 

 Rådmannen er helt enig i et slikt prinsipp og flere saker er presentert for 

politiske organer den siste tiden i tråd med dette. Rådmannen bestreber seg på 

å fremme sak om nødvendige tilleggsbevilgninger basert på prognoser for det 

enkelte investeringsprosjektet så fort rådmannen er gjort kjent med at det 

ligger an til et merforbruk. 

4. Årsrapporten bør i større grad også omhandle investeringsregnskapet. Flerårige 

prosjekter bør gis fyldigere kommentar. 

 Tas til etterretning. Dette vil bli hensyntatt i førstkommende rapport. 

Utover dette ønsker rådmannen å kommentere at det i rapporten er beskrevet at 
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investeringsprosjekter som går over flere år ikke er indeksregulert slik at det fremkommer et 

realistisk anslag for forventede utgifter i året. Dette er noe rådmannen har tatt med seg og 

innarbeidet i budsjett for 2019 for prosjekter som går over flere år. 

 

Videre vil rådmannen i tråd med politisk vedtak i sak 32/18 innføre risikovurdering av 

prosjekter for å identifisere hvilke hendelser eller forhold som representerer risiko, da 

uavhengig av størrelsen på prosjektene.   
Innledningsvis er det i rapporten beskrevet at Follo distriktsrevisjon IKS er oppmerksom på at 

Kirkebygda sentralrenseanlegg med transportanlegg har vært et teknisk krevende 

investeringsprosjekt som har kommet vel i havn til tross fro mange utfordringer underveis i 

prosjektet. Dette prosjektet har vært stort og komplisert for administrasjonen. Hendelser 

underveis gjorde også at fokus ble på gjennomføring og ferdigstillelse. At det ble rapportert 

på byggeregnskapet uten at dette ble avstemt med kommunens økonomiavdeling gjorde det 

hele uoversiktlig både for rådmannen og kommunens politikere.  

Til tross for alle utfordringene som har oppstått i dette prosjektet, er det medarbeidere som har 

stått på for å sikre gjennomføring og igangsetting av Kirkebygden sentralrenseanlegg. 

Rådmannen ønsker derfor avslutningsvis å takke de ansatte som har jobbet med dette 

prosjektet og fått prosjektet i vel i havn selv om det har vært mange krevende hendelser og 

avgjørelser underveis i prosjektet. 
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KIRKEBYGDA SENTRALRENSEANLEGG – ENDRINGER I 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 
 

Enebakk kommunes rådmann sendte 17.9.2018 notatet Innspill feil og mangler til revisjons-

rapport Kirkebygda renseanlegg. Hun kom her med ca. 21 endringsforslag. På dette grunnlag 

har revisor foretatt endringer 15 steder i rapporten (endringer fra rapport 3.9.2018 til endelig 

rapport 28.9.2018):   

 

ENDRINGER I RAPPORT SOM FØLGE AV RÅDMANNENS INNSPILL 17.9.2018 

Kapittel, avsnitt Side Endring, begrunnelse 

1.2 Sammendrag;  

punkt i. 

4 Det sto opprinnelig: "Da saksfremlegget for kommunestyret om 

tilleggsbevilgning til 140,0 mill. kr ble lagt frem 3.11.2014, 

forelå det allerede indikasjoner på at dette ville være utilstrekke-

lig." Rådmannen savnet opplysning i rapporten om at hun høsten 

2014 ba om en reserve på 5 %. Revisor formulerte punktet mer 

utfyllende: "I sak Kirkebygda Sentralrenseanlegg, tilleggsbevilg-

ning vedtok Enebakk kommunestyre 3.11.2014 å høyne kost-

nadsrammen for prosjektet fra 116 mill. kr til 140 mill. kr. Råd-

mannen ba i tillegg om 'fullmakt til å fullføre prosjektet også om 

prosjektkostnadene går inntil 5 % over dette nivået', noe kom-

munestyret ikke aksepterte. På dette tidspunkt forelå det allerede 

indikasjoner på at disse beløpene ikke var tilstrekkelige."  

1.3.4 Kostnader som…;  

1. avsnitt 

5 Det sto opprinnelig: "Økonomireglementets krav til justering for 

prisstigning ble heller ikke fulgt opp årlig." "Økonomireglemen-

tet" er endret til "prosjektreglementet". 

1.3.6 Rapportering 6 Etter ønske fra rådmannen er "delprosjekter" presisert med 

"delprosjekter/entrepriser". 

1.4 Anbefalinger 6 Trykkfeilen "Ski" er rettet til "Enebakk".  

2.5 Metode; tabell 9 Aug. 2018: "Faktaverifisering" er endret til "Faktaverifisering 

(kap. 7.3)". 

23.8.2018: "Møte med rådmannen" er endret til "Møte med 

rådmannen der sentralrenseanlegget var ett av flere punkter". 

To nye aktiviteter (17.9. og 18.9.2018) er tilføyd. 

3.2 Observasjoner/funn 13 Etter påpekning fra rådmannen er følgende tilføyd: "Forprosjekt-

rapporten forutsetter at grunnundersøkelser vil ligge innenfor 

rammebevilgning."  

3.3 Vurderinger 14 Det sto opprinnelig: "Utgifter til bl.a. fornminneregistrering og 

byggesaksgebyrer kunne ha vært estimert bedre." Rådmannen 

påpekte at utgifter til fornminneregistrering er vanskelig å 

estimere. Revisor fjernet "fornminneregistrering" fra setningen.  

4.3 Vurderinger 18 Et kulepunkt om medarbeideres tilgang til regnskapssystemet var 

uklart, påpekte rådmannen. Revisor var enig og fjernet kule-

punktet.  

5.2.3 Organisering av 

regnskapsføring 

21 Et sitat av økonomisjefen er fjernet, fordi økonomisjef og råd-

mann mente det var misvisende. Revisor anser at informanter 

eier sine uttalelser og har rett til å endre dem i etterkant; FDRs 

sitatsjekk var ikke god nok her. Avsnittet nederst s. 21 gjengir 

dessuten om lag det samme.   
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5.2.4 Attestasjon og 

anvisning; 6. avsnitt 

22 Det sto opprinnelig: "I følge den ansatte burde vedkommende 

selv ha frasagt seg anvisning, siden kjennskapen til fakturaene og 

leveransene manglet eller var svak." Den ansatte og rådmannen 

mente at sitatet var misvisende. Setningen er endret til: "Ved-

kommende presiserer at dette skjedde når prosjektleder/anviser 

var fraværende, og det ble gjort i samråd med de involverte i 

prosjektet (som ikke hadde de nødvendige rettigheter i regn-

skapssystemet)."  

5.3 Vurderinger; 1. avsn. 22 Etter påpekning fra rådmannen er tilføyd: "(jf. PS-sak 84/14)". 

6.4 Vesentlige endringer 

i prosjektet; siste avsnitt 

28 Etter ønske fra rådmannen er følgende setning tilføyd: "Admini-

strasjonen utarbeidet et notat om at saken om merforbruk var 

forsinket; notatet ble 21.9.2017 sendt til prosjekt- og bygge-

komitéen (PBK) og utvalg for teknikk og utvikling (TEK)." 

6.5 Vurderinger 29 Det sto opprinnelig: "Da saken ble lagt frem for ny behandling i 

2014, ble ønsket om en reserve for usikkerhet, slik prosjekt-

reglementet sier, heller ikke fulgt." Setningen er erstattet med: 

"Da saken ble lagt frem for ny behandling i 2014, foreslo 

rådmannen å legge til 7 mill. kr (5 %) i reserve for å ta høyde for 

usikkerhet, men fikk ikke kommunestyrets aksept for dette."  

8.3.3 Byggeregnskap – 

rapportering mai 2014; 

nederst 

55 Det sto opprinnelig: "Regnearket som ligger til grunn for prog-

nose 3 benytter begrepet 'forventede restkostnader' som benev-

ning på beløpene som bygger opp under 147,7 mill. kr. Denne 

betegnelsen ble ikke benyttet i saksfremlegget for kommune-

styret." Avsnittet er uklart, mente rådmannen. Revisor erstattet 

det med to avsnitt nederst s. 55. To setninger er dessuten 

inkorporert i det følgende (8.4 Vurderinger). 

8.4 Vurderinger; nest 

siste avsnitt 

60 Det sto opprinnelig: "Da rådmannen anbefalte kommunestyret å 

øke bevilgningen til 140 mill. kr, mener vi det forelå klare 

indikasjoner på at en slik budsjettramme ville bli for lav." Dette 

er erstattet med: "I prosjektregneark var flere beløp basert på 

tilbudte priser. At bevilgningen ble søkt høynet til kun 140 mill. 

kr (pluss reserve 7 mill. kr), virker lavt ut fra den informasjonen 

prosjektledelsen satt på høsten 2014."  
Side: i endelig rapport. FDR: Follo distriktsrevisjon IKS. 

 

I tillegg har revisor gjort enkelte formmessige korrigerer ved ferdiggjøring av rapporten, som:  

 Sammendragets kulepunkter (s. 4) er gjort til bokstavpunkter, for å lette henvisning. 

 Anbefaling punkt d (s. 6) er omformulert fra "Årsrapporten" til "Kommunens 

årsrapport".  

 Noen sidehenvisninger til dokumenter er tilføyd (f.eks. "s. 13" midt på s. 15).  

 Rapporten er tilsynelatende blitt to sider lengre, som følge av at pagineringen nå 

starter på forsiden (var s. 0, nå s. 1) og at kapittel 2.5 nå flyter over på en ny side.  

 

Revisjonsrapporten er utarbeidet av revisjonssjefen, som ble innlagt på sykehus 27.8.2018. 

Undertegnede har ferdiggjort rapporten etter beste skjønn. 

 

/s/ 

Didrik Hjort 

assisterende revisjonssjef i Follo distriktsrevisjon IKS 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 24/18 Avlysing av folkevalgte møter - Vurdering 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00137-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget hadde berammet møte 10.9.18 kl. 18:30. i det aktuelle møtet skulle 
kontrollutvalget behandle sak vedrørende Forvaltningsrevisjonsrapport – Kirkebygda 
sentralrenseanlegg.  
Rådmannens høringsuttalelse forelå ikke i opprinnelig rapport, datert 3.9.18. 
Rådmannen signaliserte at hun ville komme med en uttalelse.  
Innkalling til møtet ble sendt ut 3.9.18. 

Etter konferering med utvalgets leder og nestleder fant en det mest hensiktsmessig å 
avlyse behandlingen av rapporten i møte 10.9.18 for å sikre en forsvarlig 
høringsrunde for rådmann. På denne bakgrunn ble hele kontrollutvalgets møte 
10.9.18 avlyst. Avlysning av møtet ble meddelt kontrollutvalgets faste medlemmer, 
revisjon, ordfører og rådmann ved e-post, datert 8.9.18. 

Avlysningen av møtet medførte en e-postutveksling mellom Enebakk kommune 
v/ordfører og kontrollutvalgsleder hvor førstnevnte blant annet stilte spørsmål om 
grunnlag/begrunnelse for avlysing av møtet. 

Kontrollutvalgets leder bemerket i en av e-postene, følgende: 

«Dersom vi har brutt noen forskrifter så er det fint om FIKS kan gjøre en vurdering av 
dette og gi en orientering i neste møte.» 

VURDERING 
Vedlagt følger en vurdering av forholdet rundt avlysing av folkevalgte møter etter 
kommuneloven § 32. 

Sekretariatets vurdering 
Da det er sendt en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 
å få en avklaring, anser sekretariatet at saken kan stilles i foreløpig bero.  
Svar fra departementet vil bli videreformidlet. 
På denne bakgrunn vil sekretariatet foreslå at saken tas til orientering. 
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Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget. 
 
 
Ås, 04.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 



24/18 Avlysing av folkevalgte møter - Vurdering - 18/00137-1 Avlysing av folkevalgte møter - Vurdering : Vurderinger - Avlysning av møter, jf koml

 

FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS 

 
 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  

Postboks 195  
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no 

Besøksadresse:  

Rådhusplassen 29 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

 

 
FIKS 
   
   
 
   

 

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   18/00131-1 Beate Nathalia Lillejord Kaldahl 17.09.2018 
    

 
 

FIKS - Vurderinger - Avlysning av møter, jf. kommuneloven § 32 

 

Problemstillingen gjelder avlysning av møter i folkevalgte organer. 

 

Møtevirksomhet 

Kommuneloven § 32 regulerer møtevirksomheten i folkevalgte organer. 

Bestemmelsen lyder slik: 

 

§ 32. Fastsetting av møter. Sakliste. Innkalling. Møteledelse. 

 

1. Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av 

organet selv, kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder 

finner de påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.  

 

2. Lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte møte. 

Innkalling til møtet skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel, 

og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles.  

 

3. Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra 

offentligheten skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte i folkevalgte 

organer skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. Dette gjelder også 

møter som det må antas at vil bli helt eller delvis lukket etter § 31.  

 

4. Møte i folkevalgte organer ledes av organets leder eller nestleder. Har 

begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.  

 

Bestemmelsen omfatter ikke avlysning av møter. Bestemmelsens ordlyd tilsier heller 

ikke en slik adgang, merk ordet skal i første ledd. 
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I forarbeidene fremkommer det ikke hvorvidt det er intendert at fastsatte møter i 

folkevalgte organer skal kunne avlyses. Problemstillingen er heller ikke berørt i 

arbeidet rundt ny kommunelov. 

 

Endring av sakliste 

Kommunelovens § 34 omhandler endring av sakliste. Bestemmelsen innebærer en 

utsettelsesadgang ved flertallsvedtak. Bestemmelsen forutsetter imidlertid at 

utsettelsesvedtaket gjennomføres i møtet.  

 

§ 34. Endring av sakliste. Forespørsler. 

 

1. Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette 

realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte saklisten. Det kan også 

treffes vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke møteleder 

eller 1/3 av de møtende medlemmende motsetter seg dette.  

2. Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møter, også om saker 

som ikke står på saklisten. 

 

Det må foreligge et alminnelig flertall som vedtar å utsette realitetsbehandlingen av 

en sak på den utsendte saklisten. For at møte skal kunne avlyses må vedtaket gjelde 

for hele saklisten.  

 

Fjernmøter og skriftlig saksbehandling 

Det er gitt adgang til fjernmøter og skriftlig saksbehandling i § 30 annet ledd og ved 

forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling. Adgangen gjelder ikke for 

kommunestyret eller fylkestinget, og heller ikke for kontrollutvalg med mindre 

kommunestyret, fylkestinget eller oppnevningsorganet bestemmer noe annet. 

Kontrollutvalget må derfor ha et vedtak fra overordnet organ som omfatter fjernmøter 

og skriftlig saksbehandling for å kunne benytte dette.  

 

Delegeringsadgang 

Kommuneloven inneholder en delegeringsadgang. I kommuneloven § 29 litra 3 

fremkommer det at:  

 

«Bestemmelsene gjelder også for andre folkevalgte organer, så langt 

kommunestyret, fylkestinget eller oppnevningsorganet ikke bestemmer noe 

annet».  

 

Delegeringsmyndigheten ligger hos kommunestyret, fylkestinget eller andre 

oppnevningsorganer. Kommunestyret eller øvrige organer kan fastsette retningslinjer 

for kontrollutvalgenes virksomhet. Vedtaket kan ikke være i strid med bestemmelser i 

lovgivningen for øvrig.  

 

KS 
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Det ble rettet forespørsel til KS-advokatene vedrørende problemstillingen. 

Problemstillingen ble besvart med følgende: 

Dette er ikke noe jeg er kjent med at vi har fått henvendelser om eller vurdert. 

Jeg er i utgangspunktet enig med deg i at kommuneloven § 32 ikke gir en slik 

hjemmel. Kommuneloven § 34 handler om utsettelse av saker og det kan sluttes 

ut fra den at den at tilsvarende må kunne gjøres for hele møtet. Det må da være 

det organ som har besluttet møtet som også må avlyse dette. Det er jo lite 

praktisk at hele kommunestyret skal samles for å ta stilling til utsettelse. I praksis 

skjer nok dette ved at det foreslås på e-post eller lignende og at ingen/ikke 

tilstrekkelig mange har innsigelser til dette. Dette blir imidlertid spekulasjoner fra 

min side da jeg ikke har noen konkret erfaring med dette. Har også snakket med 

en annen kollega som tilsvarende heller ikke har vært borte i at dette spørsmålet 

har kommet opp. 

FKT 

Det ble rettet forespørsel til FKT vedrørende problemstillingen. Problemstillingen ble 

besvart med følgende: 

 

 Takk for henvendelsen.  Vi håper at svaret vårt kan være til hjelp. 

 

Avlysning av møter i folkevalgte organ 

Du skriver i egen e-post 17. september at «Det foreligger en viss kutyme i Norge vedrørende 

avlysning av både kommunestyre- og kontrollutvalgsmøter. Jeg kan imidlertid ikke se at 

kommuneloven § 32 gir en slik avlysningsmulighet.» 

FKT er ening i det, og vi har sendt problemstillingen til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

 

Hensyn 

Hensyn bak kommuneloven: 

 

Møteprinsippet i kommuneloven er nedfelt i § 31 og er et sentralt prinsipp for 

folkevalgte organer. Prinsippet innebærer at offentligheten skal kjenne til når møter 

avholdes og vurderinger/saksbehandling som foretas i møter. 

 

Kravet til annonsering av møter henger sammen med at allmennheten skal kunne 
benytte seg av sin rett til å være til stede. At møtet skal gjøres kjent på en 
«hensiktsmessig» måte, antas å inneholde et strengt krav. I Overå/Bernt, 
Kommuneloven med kommentarer (2006), 4. utg. s. 254 fremholdes det at dette må 
gjøres på en slik måte at «alle interesserte borgere uten særlige anstrengelser kan få 
kunnskap om når og hvor møte skal holdes, og om dagsorden». 
 

Merk: Det blir en utvidet adgang til fjernmøter/skriftlig saksbehandling i ny 

kommunelov. 

 

Vurdering: 
Det foreligger ikke anledning til å avlyse møter via e-post etter gjeldende regelverk. 
En slik adgang vil være i strid med møteprinsippet nedfelt i § 31- 
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Det foreligger ikke anledning til avlysning ved flertallsvedtak via fjernmøter/skriftlig 
saksbehandling for kontrollutvalg uten vedtak fra kommunestyret. Utsettelsesvedtak 
for hele saklisten kan utføres, men da i møtevirksomhet. 
 
Det skal imidlertid nevnes at det foreligger en fast og etablert praksis vedrørende 
avlysning av møter. I praksis avlyses møter via telefoni og e-post for flere folkevalgte 
organer, herunder kommunestyrer, formannskap og kontrollutvalg. Problemstillingen 
er derfor sendt til kommunal- og moderniseringsdepartementet for å avklare hvorvidt 
den etablerte kutymen gir uttrykk for det som skal anses å være gjeldende rett.  
 
 

 

Med hilsen 

 
 
 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl 
rådgiver/jurist  
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 25/18 Revisjonsstrategi 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00117-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 

Vedlegg: 
Overordnet revisjonsstrategi Enebakk 2018 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) sin overordnede revisjonsstrategi 
for 2018 for Enebakk kommune, datert 27.8.18.  

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 6:  

§ 6. Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i 
samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk 
og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.  

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner 
og fylkeskommuner (koml.) § 77 nr. 10 og er en presisering av § 77 nr. 4.  

Overordnet revisjonsstrategi  
Revisjonsstrategien gjelder for revisjonsåret 2018, dvs. perioden 1.5.2018 til 
30.4.2019, jf. revisors frist til 15.4.2019 for å avgi revisjonsberetning for 
regnskapsåret 2018.  

Fokusområder  
FDR IKS har listet opp følgende fokusområder for 2018: 

 Rutiner og kontroll av fullmakter for anvisning og attestasjon

 Oppfølging av sykelønnsrefusjon

 Rutiner for innkjøp bl.a. offentlige anskaffelser

 Oppfølging av investeringsbudsjett, herunder investeringsprosjekter som vil gå over flere
budsjettår

 Regnskapspresentasjon inklusive noter og årsberetning
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Ressursbruk 
Det er budsjettert med 650 timer til regnskapsrevisjon for 2018, tilsvarende 
ressursbruk budsjettert for 2017. 
 
VURDERING  
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6.  
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om revisjonsstrategien samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 31.08.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 26/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00113-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Enebakk kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr
1 145 000,-

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 129 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 216 000 

Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 800 000 

SUM 1 145 000 

2. Forslaget følger Enebakk formannskap sin innstilling vedrørende Enebakk
kommunes budsjett for 2019.

Avgjørelsesmyndighet: 
Enebakk kommunestyre 

Vedlegg: 
Satser for godtgjøring folkevalgte i Enebakk 2017, Saksutskrift Styret i FIKS Budsjett 
2019, FIKS Budsjett 2019, FDR Rammebudsjett 2019 

Vedtak i saken sendes til: 
Enebakk formannskap 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 18: 

§ 18.Budsjettbehandlingen

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 
eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 
revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 

Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til kjøp av revisjonstjenester, 
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget. 
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KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon 
KOSTRA-funksjon 110 omfatter følgende: 
 
«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og 
revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til 
møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter 
knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.» 
 
VURDERING 
 
Kontrollutvalgets drift 
Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, abonnementer og kurs.  
De direkte kostnadene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelsen på 
kurs o.a.  
For 2019 legges det til grunn åtte møter, inkludert ett møte i faglig forum for 
kontrollutvalgene i Follo.  
 
I henhold til Enebakk kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte, mottar 
utvalgets leder en godtgjøring tilsvarende 7 % av ordførers godtgjøring. 
 
Satser for godtgjørelse 
Årlig godtgjørelse for leder er i dag kr. 65.002,- Fra 01.01.19 vil denne utgjøre kr. 
66.952,- 
 

De øvrige utvalgsmedlemmene mottar 0,1 % av ordførers godtgjøring pr. møte. I dag 
utgjør dette kr 928.- i godtgjørelse per møte. Fra 01.01.19 vil denne utgjøre kr 956.- 
pr. møte. 
 
 

Møtegodtgjørelse 2019 Pr møte Årlig Sum 

Utvalgets leder  66 952 66 952 

Utvalgets medlemmer (4) 956  30 592 

SUM Godtgjørelse   97 544 
Kilde: Satsene er oppgitt av Enebakk kommune v/politisk sekretariat 

 
 
Utvalget har vanligvis deltatt på NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse i 
januar/februar. Denne konferansen er viktig for opplæring og impulser til 
kontrollutvalgene. Kontrollutvalget kan benytte seg av NKRFs medlemstilbud 
gjennom FIKS sitt bedriftsmedlemskap. 
Det foreslås at det settes av midler for at to medlemmer kan delta på konferansen i 
2019.  
 
Kontrollutvalget er ikke medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), men får tilbud 
om deltakelse på FKTs arrangement. Utvalget bør vurdere om det skal settes av 
midler til deltakelse på FKTs fagkonferanse og årsmøte 2019. 
 
Budsjettet innebærer en videreføring av abonnementet på fagtidsskriftet 
Kommunerevisoren. 
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Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2019 

Beskrivelse Sum 

Godtgjørelse 97 544 

Arbeidsgiveravgift (14,1 pst.) 13 754 

Abonnement Kommunerevisoren 2 500 

Kurs og opplæring 15 000 

Til sammen 128 798 

 
Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester 
Enebakk kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  
FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27. Alle syv Follo-kommunene 
deltar i FIKS. Sekretariatet består av 1,6 årsverk. 
 
FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og 
utreder saker. 
 
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune for 50 
% av driftskostnadene. De resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter 
folketall.  
Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for FIKS for 2019 til kr 1 970 000,- i 
driftsutgifter.  
Enebakk kommunes andel av kostnadene for 2019 blir kr 216 000,-. Dette utgjør en 
endring på 5,36 % i forhold til 2018. 
 
Kjøp av revisjonstjenester 
Enebakk kommune kjøper revisjonstjenester fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR). 
FDR er et interkommunalt selskap regulert etter lov 29.januar 1999 nr.6 om 
interkommunale selskap (intkomsel). Deltakerkommuner i FDR er Enebakk, 
Nesodden, Ski og Ås.  
 
Revisjonstjenestene omfatter blant annet regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
Enebakk kommune får utført en til to forvaltningsrevisjoner pr. år.  
 
FDR har for 2019 budsjettert med at Enebakk kommunes kjøp av revisjonstjenester 
vil beløpe seg til kr. 800 000,-. Dette utgjør en endring på 2,17 pst. i forhold til 2018. 
 
Oppsummering  
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til budsjett for kontroll og revisjon i 
2019: 
 
Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2018 Budsjett 2017 

Kontrollutvalgets drift 129 000 124 000 124 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 216 000 205 000 202 000 

Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 800 000 783 000 764 000 

SUM 1 145 000 1 112 000 1 090 000 

 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av kommunens 
budsjett for 2019. 
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Ås, 14.08.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksnr: 2012/89    Arkivkode:  082 

GODTGJØRING FOLKEVALGTE 
REGLEMENT - 2016 

Vedtatt: Enebakk Kommunestyre 19.10.2015 – sak 58/15 

All godtgjøring i Enebakk kommune baserer seg på stortingsrepresentantenes godtgjøring og reguleres 
1. mai hvert år.

Reglementet behandles i valgåret for kommunestyrevalget, innen juli mnd. før valget. 

Møtegodtgjøring defineres som kompensasjon for medgått tid til møte og nødvendige forberedelser til 
møter i folkevalgte organer m.v. (uavhengig av møtets varighet) og kommer i tillegg til dekning av 
tapt arbeidsfortjeneste/refusjon for påførte utgifter som følge av møtedeltakelse og utføring av vervet 
som folkevalgt representant.   

Det utbetales ikke møtegodtgjøring ved møtefravær.  

I utvalg som ikke har fast møtesekretær, må den enkelte selv sørge for at skjema for møtegodtgjøring 
blir utfylt og sendt til kommunens fellestjenester. 

Str i fht 
stortings-
repr. pr. 
år 

Pr 1. mai 
2017 

FASTE GODTGJØRINGER – ledere m.v. 
1 ORDFØRER – månedlig utbetaling 

Ordfører fungerer i hel/halv stilling etter ønske. 
Feriepenger utbetales ikke. 
Ved sykefravær utbetales 100% godtgjøring – refusjon fra NAV tilfaller 
kommunen. 
Ordføreren får ikke møtegodtgjøring eller fast godtgjøring som leder av 
utvalg. 

Ettergodtgjøring 
Ved utløp av valgperioden gis folkevalgte som har godtgjøring i halv 
stilling eller mer, godgjøring 1,5 måned som en kompensasjon for ikke 
opparbeidet feriegodtgjøring. 
Det kan utbetales ytterligere inntil 1,5 måneds godtgjøring dersom 
vedkommende ikke umiddelbart trer inn i ny stilling. 

 100% 928.602 

2 VARAORDFØRER – månedlig utbetaling (tom okt. i valgåret) 
Feriepenger utbetales ikke. 
Varaordfører tilstås ordførergodtgj. etter 1 mnd sykefravær av ordføreren 

15% 139.290 

3 MEDLEMMER I FORMANNSKAPET - månedlig utbetaling 2% 18.572 

4 GRUPPE II - UTVALGSLEDERE – månedlig utbetaling (tom okt. i valgåret)
KOS – Utvalg for kultur, oppvekst og skole 
HOS – Utvalg for helse og omsorg 
TEK – Utvalg for teknikk og utvikling 
KMU – Utvalg for Klima og miljø 
PBL - Prosjekt og byggekomiteen   
KONTROLLUTVALGET 

7% 65.002 

5 GRUPPE III - UTVALGSLEDERE II – utbetales 2 ganger pr. år (i valgåret 75% til 
avgått og 25% til påtroppende leder) 

KLA – Klagenemnd  
ELD – Eldrerådet  
FUN – Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

2% 18.572 
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6 GRUPPELEDERE – månedlig utbetaling (tom okt. i valgåret) 
Gruppeledere for partier med representasjon i kommunestyret. 

1% 9.286 

MØTEGODTGJØRINGER – utbetales 2 ganger pr år, etter frammøte  
7 GRUPPE I – pr møte 

FSK – Formannskapet 
KST – Kommunestyret 

2 o/oo 1.857 

8 GRUPPE II – pr møte 
KOS – Utvalg for kultur, oppvekst og skole 
HOS – Utvalg for helse og omsorg 
TEK – Utvalg for teknikk og utvikling 
KMU – Utvalg for Klima og miljø 
ADU – Administrasjonsutvalget 
PBL – Prosjekt- og byggekomiteen 
KONTROLLUTVALGET 
VST – Valgstyret 
INTERKOMMUNALE SELSKAPER – etter satser i det interkommunale 
selskapet – hvis det ikke foreligger slike vedtatte satser, skal representanten selv 
sende skjema til IFT om frammøte – Enebakk kommunes satser i gruppe II gjelder. 

1o/oo 928 

9 GRUPPE III – pr møte 
KLA – Klagenemnda 
FUN - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
ELD - Eldrerådet 
SU – samarbeidsutvalgene (skole og barnehage) 
AD-HOC, ARB.UTVALG eller lignende opprettet av FSK/KST 

0,75o/oo 696 

10 STEMMESTYRENE/VALGMEDARBEIDERE – pr. vakt 
Leder 
Valgmedarbeider 

For ansatte i Enebakk kommune –  
Utover ordinær arbeidstid gjelder vanlig overtidsbetaling.   
Ledere har ikke overtidsbetaling. 

 
2,5o/oo 

1,5o/oo 

 
2.321 
1.393  

11 FRAMMØTE VED INHABILITET 
Det gis vanlig godtgjøring ved frammøte saker i fm. inhabilitet. 

  

ANNET 
12 PENSJONSORDNING 

Folkevalgt som mottar godtgjøring i halv stilling eller mer tilsluttes pensjonsordningen for folkevalgte. 

13 TELEFONGODTGJØRING 
Ordføreren får dekket innkjøp og bruk av mobiltelefon innenfor regler fastsatte av Finansdepartementet 
pr. 01.01.2014, og i samsvar med kommunen telefonregulativ med kr 366,. pr. mnd. 

Varaordfører, ledere av KOS, HOS, TEK og Kontrollutvalget får dekket telefonutgifter etter skattefritt 
beløp i regelverket med kr 83,33 pr mnd. 
Godtgjøring gis under forutsetning av at kommunen ikke dekker telefonutgifter i annet forhold. 

14 SKYSSGODTGJØRING 
Medlemmer av styrer, råd og utvalg utbetales skyssgodtgjørelse i hht Statens reiseregulativ og etter 
innsendt reiseregning. 
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15 AVISER 
Kommunestyrets medlemmer gis gratis abonnement på «Kommunal Rapport». 
Ordføreren får dekket abonnement på inntil 2 lokalaviser. 

16 OMSORGSANSVAR 
Medlemmer av styrer, råd, utvalg som har omsorgsansvar for barn, syke, funksjons-hemmede eller eldre 
får dekket spesifiserte utgifter til omsorgsvikar i f.m. møtevirksomhet. 

17 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE 
De folkevalgte har rett til dekning av tap i inntekt/stedfortreder i tillegg til møtegodtgjørelse.  Det 
organiseres etter legitimert tap og ulegitimert tap. 

Legitimert tap 
Tapt arbeidsfortjeneste til lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende gis med inntil kr 5.000,- ved 
dokumentert tap. 

 Lønnsmottakere 
Lønnsmottakere som krever dekning av tap i inntekt må legge fram attest fra arbeidsgiver om at 
vedkommende trekkes i lønn og beløpets størrelse.  Alternativt kan refusjon av lønn foretas 
overfor arbeidsgiver etter dokumentert lønnsutgift.  Det må fremsettes skriftlig krav. 

 Selvstendig næringsdrivende 
Selvstendig næringsdrivende som kan dokumentere et tap i inntekt, kan få dekket tapt arbeids-
fortjeneste. «Framlegg av selvangivelsens tall for brutto næringsinntekt som dokumentasjon.  
Tapt arbeidsfortjeneste beregnes etter et årstimetall på 1950.» 

 Hvis det oppstår tvil, avgjøres dette av ordfører. 

Ulegitimert tap 
Ulegitimert erstatning gis for dekning av tap i inntekter som av praktiske årsaker vanskelig lar seg 
dokumentere. 

For å kunne fremme krav om ulegitimert erstatning må den folkevalgte enten: 
 Har hatt faktisk tap i inntekt ved å ha forsømt sitt arbeid, studium og lignende på grunn av vervet 

som folkevalgt. 
 Være hjemmeværende, student, eller pensjonist og har forsømt de daglige gjøremål pga utøvelsen 

av sitt politiske verv. 
 Krav om erstatning fremmes skriftlig og erstatningen begrenses til tidsrommet den folkevalgte 

ivaretok sitt verv.   
 Det ytes erstatning for tap i inntekt på kr 1.500,- pr. møtedag. 
 Tapt arbeidsfortjeneste utbetales måneden etter at kravet framsettes. 

18 INNKALLING/INVITASJON 
Innkalling til møter utløser møtegodtgjørelse – invitasjon utløser ingen møtegodtgjøring. 

19 Spørsmål i tilknytning til punkt 16 og 17 avgjøres av ordføreren 

20 PERMISJONER/FRAVÆR 
Ved beregnet fravær ut over 2 måneder forventes det at representantene søker permisjon. 

 Ved innvilget permisjon utbetales ikke fast godtgjøring eller andre godtgjøringer til 
formannskapets medlemmer og utvalgsledere under permisjon. 

 Nestledere/varamedlemmer som i permisjonstiden får opprykk tilkjennes fast 
godtgjøring som for faste medlemmer. 

 Dersom formannskapets medlemmer og utvalgsledere møter i mindre enn 50% av 
avholdte møter i halvåret avkortes godtgjøringen forholdsmessig ved neste faste 
utbetaling. 

 
 



26/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 - 18/00113-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 : Saksutskrift Styret i FIKS Budsjett 2019

FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, 
ÅS 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: 

Postboks 195 
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no

Besøksadresse:  

Rådhusplassen 29 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58 
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

Saksutskrift 

FIKS Budsjett 2019 

Arkivsak-dok. 18/00107-1 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 14.06.2018 10/18 

Styret i FIKSs behandling 14.06.2018: 
Daglig leder redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Styret i FIKSs vedtak 14.06.2018: 

1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2019:

Lønn og sosiale utgifter kr 1 505 000 
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. kr    360 000 
Kjøp fra andre kr    105 000 
SUM  kr 1 970 000 
Refusjon fra kommuner kr 1 960 000 
Momskompensasjon kr      10 000 
Resultat kr      0 

2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling:

Enebakk kr 216 000 
Frogn kr 249 000 
Nesodden kr 273 500 
Oppegård kr 328 000 
Ski kr 353 500 
Vestby kr 261 000 
Ås kr 279 000 

3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2019 – 2022.

Saksutskriften bekreftes 
Ås, 20.august 2018 

Kjell Tore Wirum 
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Ås kommune  
Vår ref.: 18/00107 

 
Side 2 av 3 

 

Kontrollsjef/daglig leder  
Saksfremlegg 

 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2019: 
 
Lønn og sosiale utgifter   kr 1 505 000 
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. kr    360 000 
Kjøp fra andre    kr    105 000 
SUM      kr 1 970 000 
Refusjon fra kommuner   kr 1 960 000 
Momskompensasjon   kr      10 000 
Resultat     kr               0 
   
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
 
Enebakk kr 216 000 
Frogn  kr 249 000 
Nesodden kr 273 500 
Oppegård kr 328 000 
Ski  kr 353 500 
Vestby kr 261 000 
Ås  kr 279 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2019 – 2022. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
Vedlegg: 
FIKS Budsjett 2019, FIKS Refusjon fra kommuner 2019, FIKS ØP 2019-2022 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalgene i deltakerkommunene 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2018-nivå. 
 
Lønn og sosiale utgifter 
Lønn og sosiale utgifter er de største postene på budsjettet. 
Det legges opp til en lønnsvekst for sekretariatets ansatte på 3 pst. 
 
Godtgjørelsen til styret skal tilsvare vertskommunens satser. 
Det foreslås budsjettert kr 1.200,- pr. møte.  
Styrets leder får dobbelt godtgjøring. 
 
Kjøp av varer og tjenester 
Kjøp av varer og tjenester justeres med en gjennomsnittlig prisvekst på 2 pst. 
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Ås kommune  
Vår ref.: 18/00107 

 
Side 3 av 3 

 

 
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe 
avhengig av programmet. Ordningen med årlig Faglig forum videreføres. 
Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte foredragsholdere. 
Folkevalgtopplæring av nye kontrollutvalg utsettes til vinter/vår 2020. Kostnadene til 
dette refunderes i sin helhet fra deltakerkommunene etter deltakelse. 
 
Kurs og opplæring for sekretariatets ansatte økes til 50.000 kroner. 
 
Basisen for husleieberegningen vil, pga. flytting til andre kontorer i 2018/2019, bli 
grunnlag for justering. Posten foreslås justert i tråd med prisstigningen. 
 
Serviceavtalen med Ås kommune (lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe 
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen. 
 
Refusjoner 
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet 
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2019 er 
folketallet i kommunene pr 1.1. 18 lagt til grunn. 
 
Budsjettforslaget innebærer at refusjonene fra kommunene økes med 4,8% 
sammenlignet med 2018. 
 
Økonomiplan 2019 - 2022 
Forslaget til økonomiplan 2019 – 2022 baseres på en årlig lønnsvekst på 3 pst og en 
årlig prisvekst på 2 pst. For 2020 – 2022 fordeles kostnadene på 6 kommuner 
(Oppegård og Ski blir Nordre Follo fra 1.1.2020). 
 
Avsluttende kommentar 
Forslag til budsjett åpner ikke for stort handlingsrom, men skal kunne sikre at 
kontrollutvalgene får en noenlunde forsvarlig sekretærbistand. Budsjettet åpner ikke for 
at sekretariatet kan påta seg utredningsarbeid av en viss størrelse ut over ordinær 
sekretærbistand. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for styret til behandling. 
 
 
Ås, 08.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

PS 27/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00038-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll K sak 70-18 Oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale 
avgifter i Enebakk kommune, Protokoll Enebakk KU 210618, Orientering om 
legesenter, Orientering om bruk av dobbeltrom, Tilleggsopplysninger forvaltningsrev 
komm_gebyrer, FIKS Årsberetning 2017, Styret FIKS Behandlede saker 2017, FIKS 
Årsregnskap 2017, Refusjon fra andre kommuner 2017, Faglig forum 2018, 
Tilsynsrapport – Elevenes skolemiljø – Enebakk ungdomsskole, Oppdatert 
møteoversikt repskapsmøter IKSene - høsten 2018, Kontrollutvalgets Årshjul 2015-
2019, Aktivitetsplan 210618 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 07/18 Oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale avgifter i 
Enebakk kommune, saksprotokoll KST sak 70/18  (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 20/18 Protokoll Enebakk KU 21.06.18 (vedlagt) 
OS 21/18 Orientering om innretningen av legevaktordningen i Enebakk kommune,  

og hvordan ordningen er formidlet til innbyggerne, notat datert 23.8.18 (vedlagt) 
OS 22/18 Orientering om Enebakk kommunes bruk av dobbeltrom i sykehjem,  

notat datert 22.8.18 (vedlagt) 
OS 23/18 Forvaltningsrevisjon kommunale gebyrer – svar på spørsmål,  

notat datert 27.8.18 (vedlagt) 
OS 24/18 FIKS årsberetning 2017 og årsregnskap 2017 (vedlagt) 
OS 25/18 Faglig forum 2018 – Program (vedlagt) 
OS 26/17 Tilsynsrapport – Elevenes skolemiljø – Enebakk ungdomsskole (vedlagt) 
OS 27/18 Oppdatert møteoversikt repskapsmøter IKSene – Høsten 2018 (vedlagt) 
OS 28/18 Kontrollutvalgets årshjul 2015-2019, pr 21.6.18 (vedlagt) 
OS 29/18 Aktivitetsplan pr 21.6.18 (vedlagt) 

Ås, 04.10.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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PS 70/18 Oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale avgifter i Enebakk 
kommune 2017/1345  

Saksprotokoll for Kommunestyret - 17.09.2018 

Behandling:  

Votering: Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret tar oppfølgning av forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunale
avgifter i Enebakk kommune, til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalinger i kommunestyret i
forbindelse med utarbeidelse av forslag til årsbudsjett samt fremleggelse av
årsregnskap
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MØTEPROTOKOLL 
 

Enebakk kontrollutvalg 
 
Møtetid: 21.06.2018 kl. 18:30 
Sted: Formannskapssalen, Enebakk rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H) leder, Øivind Gundersen (AP) nestleder, Anne Marit Næss 
(SP), Mads Gjevert Pettersen (AP). Pettersen deltok ikke under behandlingen av 
sakene 17/18 og 18/18. 
 
Møtende varamedlemmer: 
John Bergskaug (FrP) 
 
Forfall:  
Lena Mjerskaug (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
ingen 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Bjørn Tore Nedregård, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Møtet ble lukket under behandlingen av sak 21/18, jfr. Koml. § 31 nr.2, fvl. § 13, offl. 
§ 23 tredje ledd. 
 
Møteprotokoll godkjent 28.06.2018 
 
 
 

Thorbjørn Nerland/s./  Øivind Gundersen/s./ 
Leder  nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

17/18 17/00052-21 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Kommunale avgifter i Enebakk kommune 

3 

18/18 17/00320-4 Oppsummering revisjon 2017 4 

19/18 18/00111-1 Status revisjonsordning 5 

20/18 18/00038-4 Referat og orienteringer 6 

21/18 17/00357-21 Undersøkelse i forbindelse med 
investeringsprosjekt Kirkebygda sentralrenseanlegg 
- Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 tredje led 

7 

Eventuelt 
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Enebakk KU-17/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale avgifter i 
Enebakk kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunale 

avgifter i Enebakk kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

utarbeidelse av forslag til årsbudsjett samt fremleggelse av årsregnskap. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 21.06.2018: 
Leder innledet. 
 
Leder fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Kontrollutvalget ber rådmann om å få oversendt følgende: 
 Selvkostkalkyler for områdene byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging, jfr. 

Rådmannens tilbakemelding på anbefaling a) 
 Rutiner for å sørge for at alle de direkte kostnadene regnes inn i 

selvkostregnskapet, jfr. Rådmannens tilbakemelding på anbefaling e) 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende). 
 
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt (4 voterende). 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 21.06.2018: 
 
Kontrollutvalget ber rådmann om å få oversendt følgende: 
 Selvkostkalkyler for områdene byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging, jfr. 

Rådmannens tilbakemelding på anbefaling a) 
 Rutiner for å sørge for at alle de direkte kostnadene regnes inn i 

selvkostregnskapet, jfr. Rådmannens tilbakemelding på anbefaling e) 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Kommunale 

avgifter i Enebakk kommune, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

utarbeidelse av forslag til årsbudsjett samt fremleggelse av årsregnskap. 
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Enebakk KU-18/18 
Oppsummering revisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 21.06.2018: 
Leder innledet. 
 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård orienterte. Revisor har p.t. ikke mottatt 
skriftlig tilbakemelding fra Enebakk kommune på revisors nummererte brev. 
 
Votering: 
Innstilingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende). 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 21.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Enebakk KU-19/18 
Status revisjonsordning 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 21.06.2018: 
Sekretær delte ut utredningen om valg av revisjonsordning for Nordre Follo 
kommune og orienterte.  
 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård supplerte og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende). 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 21.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
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Enebakk KU-20/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 21.06.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 20/18 Kontrollutvalgets årshjul 

Kontrollutvalgets årshjul oppdateres med de forslag til endringer som fremkom 
i møtet. 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende). 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 21.06.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Enebakk KU-21/18 
Undersøkelse i forbindelse med investeringsprosjekt Kirkebygda 
sentralrenseanlegg 
 

Unntatt etter offentleglova  § 23 tredje led 
 

Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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Eventuelt  

 
Bruk av dobbeltrom i Enebakk kommune 
Kontrollutvalget ba sekretær rette en skriftlig henvendelse til rådmann om 
kommunens praksis for bruk av dobbeltrom innen pleie og omsorg. 
 
 
Legevaktordningen i Enebakk kommune 
Kontrollutvalget ba sekretær rette en skriftlig henvendelse til rådmann om 
innretningen på legevaktordningen i Enebakk kommune, herunder hvordan denne 
ordningen er formidlet til innbyggerne.  
 
 
Fastsetting av neste møte 
Grunnet fremleggelsen av rapport fra undersøkelsen av investeringsprosjektet 
Kirkebygda sentralrenseanlegg, besluttet kontrollutvalget å fremskynde neste møte til 
20.8. 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:46. 
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ENEBAKK KOMMUNE  NOTAT 
Helse- og omsorgsavdelingen
Saksnr:  2018/3152    Arkivkode:     

Emne  Orientering om innretningen av legevaktordningen i Enebakk 
kommune, og hvordan ordningen er formidlet til innbyggerne. 

Til Kontrollutvalget i Enebakk kommune 
 

Fra Rådmannen 
Kopi til  

 
Dato  23.08.2018 
 
Kommunestyret har vedtatt å tilslutte seg etablering av døgnåpen legevakt v/ Follo legevakt 
for sine innbyggere. 
For Innbyggere på Flateby vil tilsvarende ordning etableres v/ Nedre Romerike legevakt i 
Lillestrøm. 
Dagens daglegevakt, som drives fra legesenteret i Kirkebygda, vil dermed opphøre. 
 
Bakgrunnen for ordningen knytter seg til faglige vurderinger ift nye og strengere krav i 
akuttmedisinforskriften. 
 
Planlagt oppstart for denne ordningen er 1 januar 2019. 
 
I kommunestyrets vedtak understrekes betydningen av at det informeres på en god måte om 
de planlagte endringer i tjenestetilbudet. 
 
Status pr d.d er at Follo LMS jobber med å rekruttere personell og omorganisere driften sin til 
å drive døgnåpen aktivitet også i ukedagene. 
Leder for Follo LMS har jevnlig dialog med helselederne i de samarbeidende kommunene om 
utvikling og status på dette arbeidet. 
Når det gjelder Nedre Romerike legevakt på Lillestrøm, er dette allerede etablert som 
døgnåpen legevakt og er således klar allerede nå for ny ordning. 
Kommunen ønsker imidlertid at dette gjøres på samme tidspunkt. 
 
Kommunen drøfter og informerer lokalt om utviklingen og status gjennom faste møter med 
kommunens fastleger. 
I samarbeidsutvalgs møtet, senest avholdt 15 august 2018, mellom kommunen og fastlegene – 
var dette tema for drøfting og diskusjon. 
 
I informasjonsarbeidet som skal skje, vil både kommunen og legene være viktige 
informasjonskilder overfor innbyggerne.  
Kommunen vil informere gjennom sine kanaler som internett, hjemmeside, oppslag og media. 
Fastlegene vil kunne gi informasjon direkte til pasientene som oppsøker dem. 
 
Det er foreløpig for tidlig å gå aktivt ut med informasjon om ny ordning. 
Selv om partene jobber med det utgangspunkt at endringene skal tre i kraft ved årsskiftet, 
ønsker man å ha en noe sikrere dato å forholde seg til før man aktivt informerer ut til 
publikum. 
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Slik situasjonen vurderes pr d.d, og dersom fremdriftsplanen opprettholdes, legges det opp til 
at man i november måned vil starte et informasjonsarbeid på hjemmesider og gjennom ulike 
oppslag. Det vil da også være naturlig at legesenteret kan starte med å informere pasientene 
sine mer direkte. Videre vil man legge opp til ytterligere nye informasjonsrunder i desember 
og i den umiddelbare tiden før ny ordning trer i kraft. 
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ENEBAKK KOMMUNE  NOTAT 
Helse- og omsorgsavdelingen
Saksnr:  2018/3144    Arkivkode:     

Emne  Orientering om Enebakk kommunes bruk av dobbeltrom i sykehjem 
Til Kontrollutvalget i Enebakk kommune 

 
Fra Rådmannen 
Kopi til  

 
Dato  22.08.2018 
 
Kontrollutvalget ønsker orientering om hva som er kommunens praksis for bruk av 
dobbeltrom i pleie og omsorg. Nedenfor gis en redegjørelse for kommunens praksis og 
beveggrunnen for at ett rom på langtidsavdelingen benyttes som dobbeltrom i påvente av 
ledig rom på langtidsavdelingen. 
Helse og omsorgsavdelingen v/ forvaltningsenheten saksbehandler søknader om korttids og 
langtidsplasser på kommunens sykehjem. Hovedregelen er at langtidsplasser, i alt det 
vesentligste, tilbys som enkeltrom. På korttidsavdelingen skal bruker normalt tilbys opphold 
fra 1-4 uker. Her er rommene lagt til rette for, og brukes som dobbeltrom – med mindre det er 
så få pasienter at dette ikke er nødvendig. Sistnevnte er meget sjelden tilfellet. I de senere år 
har pasientmengden økt så vidt dramatisk grunnet dels demografiske endringer i befolkningen 
(det blir stadig flere eldre personer) i tillegg til samhandlingsreformen, at kommunen, i 
perioder, har måttet kjøpe sykehjemsplasser utenfor egen kommune. 
I 2017 kjøpte kommunen 1344 liggedøgn på eksterne sykehjem utenfor egen kommune. 
Rådmannen har i 2018 intensivert arbeidet med å redusere nivået på disse eksterne 
tjenestekjøpene. Pr juni 2018 er det kjøpt ca 160 liggedøgn eksternt. For å kompensere dette, 
har ett rom på langtidsavdelingen blitt benyttet som dobbeltrom for pasienter som har gått 
over fra korttidsvedtak til langtidsvedtak. Så snart det blir ledig enkeltrom på 
langtidsavdelingen, flyttes pasienten over dit. Det understrekes at dette gjelder kun ett rom i 
langtidsavdelingen. Alle andre rom på langtidsavdelingen brukes som enkeltrom.  
Kommunens korttidsavdeling består av 6 rom – hvor alle er dobbeltrom. I tillegg til et rom 
som brukes som palliativt rom ved behov. Dette har alltid vært praksis i kommunen, og er 
fortsatt nødvendig for å opprettholde nødvendig kapasitet.  Det er et betydelig trykk av 
pasienter inn i korttidsavdelingen, og for pasienter som går direkte over fra korttidsvedtak til 
langtidsvedtak, tar det i flere tilfeller noe tid før ledig rom på langtidsavdelingen kommer. 
Pasienten blir da liggende på korttidsavdeling inntil det blir ledig plass på langtidsavdelingen. 
Dette medfører at kapasiteten på korttidsavdelingen i denne perioden blir redusert. Et rom på 
langtidsavdelingen er tatt i bruk som dobbeltrom for å bedre kapasiteten ved 
korttidsavdelingen. For beboerne blir ventetiden på enerom den samme enten de venter på 
korttids- eller langtidsavdelingen. 
Ved behandling av tertialrapport for 1. tertial 2018 i kommunestyret, sak nr 51/18, ble det 
fattet følgende vedtak: 
«Tertialrapporten tas til orientering.  
1. All bruk av dobbeltrom ved langtidsavdelingen i Enebakk skal basere seg på frivillighet 

fra brukere/verge.  
2. Rådmannen bes informere utvalget for Helse og omsorg om hvordan bruk av dobbeltrom 

er benyttet og hvordan dobbeltrom er planlagt brukt i fremtiden» 
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Som følge av vedtakets punkt 2, ble det gitt en orientering i månedsrapporten for Helse- og 
omsorgsavdelingen for mai 2018 om hvordan bruk av dobbeltrom er benyttet. 
Det følger av sentrale føringer at langtidsplass på sykehjem, primært skal tilbys som 
enkeltrom. Dette er en praksis Enebakk kommune har fulgt i mange år, og som fortsatt vil 
være hovedregelen. Forskrift om egenbetaling for sykehjemsplass, fastslår at dersom 
dobbeltrom tilbys mot pasientens vilje, skal det tilstås en økonomisk rabatt i vederlaget fra 
bruker.  
I Enebakk kommune er hovedregelen idag at langtidsplass gis som enkeltrom. 
Korttidsavdelingen består av dobbeltrom.
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ENEBAKK KOMMUNE  NOTAT 
Enebakk kommune
Saksnr:  2017/1345    Arkivkode:  217   

Emne  Forvaltningsrevisjon kommunale gebyrer - svar på spørsmål 
Til Kontrollutvalget 

 
Fra  Rådmannen 
Kopi til  

 
Dato  27.08.2018 
 
I behandlingen av saken om forvaltningsrevisjonen av de kommunale gebyrene stilte 
kontrollutvalget noen tilleggsspørsmål til administrasjonen. Spørsmålene fra behandlingen er 
gjengitt under:  
 
Kontrollutvalget ber rådmann om å få oversendt følgende: 

 Selvkostkalkyler for områdene byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging, 
jfr. Rådmannens tilbakemelding på anbefaling a) 

 Rutiner for å sørge for at alle de direkte kostnadene regnes inn i 
selvkostregnskapet, jfr. Rådmannens tilbakemelding på anbefaling e) 

 
Selvkostkalkyler for områdene byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging, jfr. 
Rådmannens tilbakemelding på anbefaling a): 
 
I retningslinjene for kommunale betalingstjenester (3/14) fremgår det at kommunen skal lage 
budsjettkalkyle (side 4 og 10). Det står ikke noe om for hvor mange år fremover kalkylen skal 
gjelde. Dette er også en retningslinje og man kan fravike fra den dersom man har gode 
grunner.  
 
Kommunen har valgt å ikke lage en årlig forkalkyle for områdene byggesak, kart/oppmåling 
og arealplanlegging fordi inntekter og arbeid er såpass uforutsigbare at det ikke er 
hensiktsmessig å lage dette årlig.  
 
På grunn av usikkerheten har det blitt foretatt en generell forkalkyle for områdene byggesak, 
kart/oppmåling og arealplanlegging hvor tidsbruk er registrert over et lengre tidsrom for å 
finne et grunnlag for størrelse på gebyr. Denne generelle kostnadskalkylen blir lagt til grunn 
for budsjettering det enkelte år sammen med et vedtak om hvor mange prosent 
selvkostdekningen skal være på. Siden kommunen har mange egne planer under utarbeidelse 
har det vært mulig å alternere saksbehandlere fra det ene arbeidsområde til det andre utfra 
aktiviteten slik at behovet for å planlegge bemanningen innenfor tjenesteområdet 
planbehandling er redusert. 
 
For byggesak og delesak/oppmåling knytter det seg stor usikkerhet til inntektene. Nylig 
vedtatte arealplaner kan gi en indikasjon på hva som kan forventes av inntekter. Usikkerheten 
knytter seg til når avtaler om utvikling er på plass og når det er marked for å bygge. Erfaring 
viser at forventede inntekter som regel ikke kommer før det har gått flere år. For inntekter 
knyttet til fortetting og andre tiltak er det svært krevende å si noe om forventet aktivitet. I 
tillegg er både oppmåling og deling i mange saker avhengig av rekvirent/grunneier. Det kan 
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Notat uten oppfølging  Side 2 av 
 
___________________________________________________________________________________

av denne grunn ta flere år før oppmåling rekvireres eller at rettigheten til å gjennomføre 
deling av en eiendom er i orden.  
 
For alle områdene styres aktiviteten etter innkomne saker. Når det kommer færre saker inn 
styres aktiviteten på byggesak over på oppføling av ulovligheter og oppfølging av 
ferdigstillelse av saker. Dette arbeidet, særlig oppfølging av ulovligheter, er tidkrevende og 
det genererer lite inntekter. Kart/oppmåling benytter perioder med færre innkomne søknader 
til forbedring av kart. Dette arbeidet er også tidkrevende og gir ikke inntekter.  
 
Inntekter og kostnadene er også uforutsigbare for arealplanlegging siden det bare er arbeid 
med behandling av innkomne planer som skal inngå i selvkostregnskapet, utarbeidelse av 
arealplaner for egne arealer og anlegg holdes utenfor. Arealplanleggerne fordeler således sin 
tid mellom behandling av planer og utarbeidelse av egne planer utfra behov. Når det gjelder 
behandling av planer er det lite innkjøp av tjenester. En plan kan generere store inntekter og 
arbeid, men det er som sagt uforutsigbart når de kommer og hvor omfattende det er. Det kan 
også være slik at arbeidene med en plan, og dermed kostnadene kommer et annet år enn 
inntektene. I henhold til selvkostregelverket er det også anledning til å foreta noe 
utjevning mellom de ulike planprosjektene.  
 
 
Rutiner for å sørge for at alle de direkte kostnadene regnes inn i selvkostregnskapet, jfr  
Rådmannens tilbakemelding på anbefaling e. 
  
For å oppnå et samlet kostnadsbilde for den enkelte tjeneste er det viktig at kostnadene 
posteres der de skal. En kostnad som gjelder et av selvkostområdene må posteres på det 
riktige selvkostområdet for at selvkostregnskapet skal bli riktig. Videre må ikke kostnader 
som ikke gjelder selvkostområde posteres på et selvkostområde. Dette sikres gjennom bruk av 
kommunens regelverk og rutiner for kontering av kostnader.   
 
Hvert selvkostområde har sitt unike ansvar/tjenestesett som brukes ved kontering av fakturaer:  
 
Område Ansvar Tjeneste 
Renovasjon 4150 3550 
Avløpsgebyr 4110 3500, 3530, 3531 
Slamtømmegebyr og tilsynsgebyr 
mindre avløpsanlegg 

4110 3540 

Feiing 4160 3380 
Byggesak 4200 3020 
Kart og oppmåling 4200 3030 
Arealplanlegging 4200 3010 
 
Ansvarsnummeret fastsettes av kommunen, mens tjenesteområdet følger av den 
forskriftsfestede Kostra-standarden for regnskapsføring som kommunen skal bruke 
(Kommune-Stat-rapporteringen). Det er ingen andre tjenesteområder som bruker disse 
ansvarene/tjenestene enn de som omfattes av selvkostregnskapene.  
 
Opplæring av de som konterer, attesterer og anviser fakturaer er viktig for å unngå 
feilføringer. Dette gjelder alle områder, men har en særskilt betydning innenfor 
selvkostområdet, nettopp for å unngå over- eller undersubsidiering. Det er ulike personer som 
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Notat uten oppfølging  Side 3 av 
 
___________________________________________________________________________________

attesterer og anviser en faktura. Dersom det skjer en feil ved attesteringen kan dette rettes opp 
ved anvisningen. 
 
Ved bestilling skal det bes om at faktura merkes slik at den kommer til riktig person/enhet. 
Faktura sendes til fakturabehandler gjennom regnskapssystemet Visma. Den enkelte 
fakturabehandler har begrensede tilganger til hvor en faktura kan posteres. Dette vil redusere 
risikoen for at en faktura posteres feil.  
 
Kontinuitet for de som jobber innenfor selvkostområdene vil også sikre mot feil, siden 
bestillinger skjer fra de samme personene. Dette øker sjansen for at fakturaen sendes til den 
personen som skal ha den; dersom fakturaen ikke er merket.  
 
Noen fakturaer skal fordeles mellom flere selvkostområder eller mellom områder innenfor og 
utenfor selvkost. For slike fakturaer foretas det en særskilt vurdering i hvert enkelt tilfelle på 
hvor stor andel av fakturaen det er naturlig å føre på det enkelte område. Fordelingen kan 
basere seg på antall personer/timer/kjøretøy eller annet.  
 
Noen kostnader er helhetlig ført på ett område, men fordeles ved slutten av året mellom de 
relevante selvkostområdene. Ett eksempel er den lokale vannkvalitetsovervåkningen.  
 
Når det gjelder lønnskostnader er disse relativt detaljert splittet mellom de ulike 
selvkostområdene for de personene/stillingsandelene dette gjelder.  
 
Ved regnskapsårets slutt foretas det kontroller for å sjekke om det er samsvar mellom ansvar 
og tjeneste innenfor selvkostområdene. Dersom en faktura er kontert med en selvkosttjeneste 
og ett ikke-selvkost-ansvar eller omvendt sjekkes posteringen opp nærmere. Enten rettes 
tjenesten eller ansvaret slik at kostnaden posteres helhetlig.  
 
Det er høyt fokus i organisasjonen på at selvkostområdene hverken skal subsidieres eller bære 
kostnader som skulle vært finansiert av kommunens frie inntekter. Dette fordi man må vite at 
regnskapet er gjort opp riktig når man forholder seg til abonnenter som betaler for tjenesten. 
Dette i samsvar med arbeidsmiljø og kommunens etiske regelverk.  
Videre er regelverket rundt selvkost fastsatt i lovverket. Å kunne ta gebyr for å finansiere en 
tjeneste gir en effektiv planlegging og forutsigbarhet som innebærer at man kan konsentrere 
seg bedre om tjenesteproduksjonen. Også på grunn av dette er det verdifullt å bevare 
troverdigheten rundt ordningen.  
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1 Grunnlaget for FIKS  
Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at  

 
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.  

 

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner § 20, tredje ledd:  

 
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som 

utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. 

 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble startet opp fra 1. desember 2005.  

Selskapet har i dag syv deltakerkommuner: 

   
 Enebakk 

 Frogn 

 Nesodden 

 Oppegård  

 Ski  

 Vestby 

 Ås  

 

FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. 

Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom 

deltakende kommuner.  

 

Vedtektenes Kap. 3 gir formålet:  

 
FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid 

gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL. 

Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn deltakerkommunene. 

 

2 Styret 

2.1 Sammensetning  
Styret for FIKS består av lederne i kommunenes kontrollutvalg med nestlederne som 

personlige varamedlemmer:   

Funksjon Navn Representerer Personlig varamedlem 

Leder Thorbjørn Nerland Enebakk Øivind Gundersen 

Nestleder Jeanette Hoel Vestby Lars Johan Rustad 

Medlem Knut Erik Robertsen Frogn Øyvind Solli 

Medlem Arne Maus Nesodden Jørn Bertelsen 

Medlem Odd Harald Røst Oppegård Henriette B. Christiansen 

Medlem Lars Chr. Bilet Ski Roar Thun 
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Medlem Håkon L. Henriksen Ås Einride Berg 

 

I 2017 ble det avholdt 5 styremøter og behandlet 32 saker. Møtene ble som hovedregel holdt 

i lokalene til FIKS, med unntak av desember-møtet som var kombinert styremøte og 

avslutning for kontrollsjef Jan T. Løkken som gikk av med pensjon.   

Pga. forfall har følgende varamedlemmer møtt i ett eller flere møter i 2017: Lars Johan 

Rustad, Jørn Bertelsen og Roar Thun. 

 

Styremøtene har også vært benyttet som forum for erfaringsutveksling mellom utvalgene.  

 

2.2 Styrets oppgaver 
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med 

gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.  

Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av 

sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for 

øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

3 Sekretariatet 

3.1 Bemanning 
Sekretariatet har i 2017 hatt følgende ansatte: 

 

 Jan T. Løkken, kontrollsjef/sekretariatsleder i hel stilling 

 Kjell Tore Wirum, nyansatt kontrollsjef/daglig leder (fra og med 1.november 2017) 

 Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60 % stilling  

 

Lilleheier sa opp sin stilling 7.desember og vil fratre 7.mars 2018. Stillingen som rådgiver 60 

% ble utlyst før jul med søknadsfrist 12.januar 2018. En ser for seg tilsetting i stillingen 

vinter/vår 2018. 

 

3.2 Likestilling 
I perioden 1.1.17-31.10.17 besto sekretariatet av en mann og en kvinne. I forbindelse med 

tiltredelse av ny kontrollsjef/daglig leder var sekretariatet i perioden 1.11.17-31.12.17 

bemannet med 2 menn og en kvinne.  

3.3 Arbeidsfordeling  
Etter det første møtet i henholdsvis Ski og Ås byttet de to ansatte sekretæransvaret for de to 

utvalgene. Etter dette hadde Jan T. Løkken ansvaret for fire av kontrollutvalgene: 

Nesodden, Oppegård, Vestby og Ski. Han var også sekretær for FIKS-styret og hadde 

ansvaret for arbeidet med selskapskontroll. Lene H. Lilleheier var sekretær for tre utvalg: 

Enebakk, Frogn og Ås. Hun hadde også ansvaret for vedlikehold av internettsidene og 

spisskompetanse på saksbehandlingssystemet Public 3600.   
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3.4 Kurs og opplæring 
Begge ansatte deltok på NKRF kontrollutvalgskonferansen 2017 på Gardermoen i februar.  

Lene H. Lilleheier deltok på FKT årsmøte og fagkonferanse 2017 i Tromsø i juni.  Lilleheier 

deltok på FKT Sekretariatskonferansen 2017 i Oslo i mars og på ett NKRF kurs om spesiell 

forvaltningsrett i desember.   

 

Lilleheier deltok på Oslofjord-samlingen for erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgssekretariatene rundt Oslofjorden våren 2017.  Løkken, Lilleheier og nyansatt 

kontrollsjef Kjell Tore Wirum deltok på Oslofjord-samlingen høsten 2017. 

 

3.5 Sekretariatets oppgaver 
Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/ 

utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer 

og oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av 

informasjon fra kommunen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og 

kvalitetssikring av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir 

formidlet til rette instans og for at vedtakene blir fulgt opp. Utlegging av innkallinger og 

protokoller fra utvalgene på kommunenes internettsider, eller med henvisning til FIKS sine 

hjemmesider, er en viktig del av informasjonsarbeidet.    

 

FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og 

arkivansvaret for kontrollutvalgene. 

 

3.5.1 Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS  

I 2017 har alle kontrollutvalgene og styret praktisert en ordning med papirløse møter.  

Innkallingene sendes ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på internettsidene 

til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune som, med ett unntak, legger 

dokumentene ut på sine internettsider og politikerportaler på internett. Oppegård 

kommune har isteden en link til FIKS på sine nettsider.   Når varamedlemmer innkalles til 

møter sendes ved behov en papirutgave til disse. 

 

FIKS har fullelektronisk saksbehandling, journalføring og arkiv basert på systemet i Ås 

kommune «Public 3600».  Ordningene fungerer godt. I 2017 fullførte FIKS klargjøring og 

bortsetting på fjernarkiv av papirutgaver av innkallinger, protokoller og annet arkivverdig 

materiale til og med 2013.   

 

3.5.2 Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS og avtale om husleie.  

Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for 

bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester, 

IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling, 

journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 3600».   
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Kommunen stiller kontorlokaler etc. til disposisjon for FIKS. Husleien reguleres i en egen 

avtale og selvkostprinsippet skal leges til grunn for beregningen av husleien.  FIKS fikk 

høsten 2017 varsel om at det kan bli nødvendig for kommunen å tilby andre lokaler i løpet 

av 2018.  

 

3.5.3 Selskapskontrollen 

Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 

kommunalt heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om 

interkommunale selskaper.  Arbeidet baseres på de planene for selskapskontroll for periode 

2017 – 2020 som kommunene har vedtatt.  

 

3.5.4 Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene 

Kommunene i Follo hadde i 2017 avtaler med ulike revisjonsselskaper.  Fire av kommunene 

har medlemskap i Follo distriktsrevisjon IKS.  Frogn har KPMG AS som regnskapsrevisor. 

Vestby byttet fra 1. mai fra KPMG AS til Deloitte AS som regnskapsrevisor.  Både Vestby og 

Frogn setter forvaltningsrevisjonen ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte AS som 

revisor, og avtalen omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Ved 

konkurranseutsetting forbereder FIKS sakene for kontrollutvalgene.  

 

FIKS opplever sitt samarbeid med revisjonsselskapene som godt. 

 

3.5.5 Informasjon om FIKS 

Nettsidene til FIKS (www.follofiks.no) gir informasjon om FIKS, og det respektive 

kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. 

Egne ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og 

forskrifter. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut 

på sidene.  

 

3.5.6 Fortsatt drift 

Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) vurderes som solid og fremdeles 

godt i stand til å levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene. 

 

Resultatet av kommunesammenslåingsprosessen mellom Oppegård kommune og Ski 

kommune til Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020, vil kunne gi utfordringer for 

sekretariatets arbeid. Dette er en problemstilling det vil være nødvendig å arbeide med de 

neste årene. 

 

4 Virksomhet i 2017   

4.1 Møteaktivitet i utvalgene 
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 48 møter i kontrollutvalgene i 

2017. Utvalgene har behandlet til sammen 256 saker.  
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2017 2016 2015 

Utvalg Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker 

Enebakk 6 34 6 48 7 57 

Frogn 7 38 6 43 7 51 

Nesodden 7 41 7 59 7 47 

Oppegård 6 29 7 43 7 40 

Ski 8 49 7 59 7 46 

Vestby 7 31 6 42 8 38 

Ås 7 34 7 48 8 43 

       SUM 48 256 46 342 51 322 

 

I tillegg har det vært avholdt ett fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski 

hvor det ble behandlet 6 saker. Hovedfokus her har vært kommunesammenslåings-

prosessen frem til Nordre Follo formelt er egen kommune fra 1.1.2020. 
 

4.2 Bestilling fra/tilsyn med revisjonen 
Sekretariatet har i løpet av 2017 lagt frem dokumenter fra eller om revisjonen overfor 

kontrollutvalgene, enten som egen sak eller som del av annen sak:   
  2017 2016 

Sak Beskrivelse Antall Antall 

Kommunale årsregnskap Revisjonsberetning  
m/evt. revisjonsnotat  

7 7 

Årsregnskap fra kommunale foretak (KF) Revisjonsberetning  
m/-evt. revisjonsnotat 

- - 

Årsregnskap fra foretak (Vestby havn) Revisjonsberetning  
m/evt. revisjonsnotat 

1 1 

Erklæring fra revisor Vurdering av uavhengighet 6 5 

Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2016   7 

Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2017  7 - 

Revisjonens rapport pr 31.12.15   2 

Revisjonens rapport pr 30.4.16   6 

Revisjonens rapport pr 31.10.16  2 6 

Revisjonens rapport pr 30.4.17  6  

Revisjonens rapport pr 31.10.17  4  

Prosjektplan – Overordnet analyse  - 7 

Overordnet analyse 2017-2020  - 7 

Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt  17 12 

Forvaltningsrevisjonsrapporter   12 13 

Forvaltningsrevisjonens årsmelding  - 3 

Oppfølging av misligheter/uregelmessigheter  - - 

Utredninger/undersøkelser  - 2 

Kundebrev  - - 

Nummerert brev  3 3 

Sammenslåing av Follo Distriktsrevisjon IKS med  

Østfold kommunerevisjon IKS 

  4 

Valg av regnskapsrevisor 2016: Frogn og Vestby 

2017: Vestby 

1 2 

Valg av forvaltningsrevisor  2 2 

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig 

revisor 

2017: Oppegård 1 - 

Forlengelse av avtale med regnskapsrevisor 2017: Frogn 1 - 

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor  6 - 

SUM  76 89 
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4.3 Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 
Årets faglige forum fant sted 26. oktober i kommunestyresalen i Ås. Møtet samlet 29 

medlemmer av kontrollutvalgene og fem deltakere fra revisjonsselskapene. Hovedtema i år 

var en presentasjon av en rapport om det kommunale risikobildet ved Gjertrud Strand 

Sanderød fra KS. Odd Harald Røst orienterte om kommunesammenslåingen mellom Ski og 

Oppegård. Evalueringen viste at alle deltakerne var fornøyde med årets tema og møtet.  

 

4.4 Fusjon med andre sekretariat  
Med bakgrunn i ønsket om å lage et mer robust selskap kom styrene i Romerike 

kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og FIKS fram til enighet om å fusjonere de to 

selskapene. 

ROKUS informerte den 14. februar om at selskapet, etter at en av deres kommuner gikk 

imot fusjonen, trakk seg fra det videre fusjonsarbeidet.  

 

Etter dette vedtok styret i FIKS den 2. mars å rette en forespørsel til Østfold 

kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) om å innlede drøftinger for å avklare om en 

sammenslåing kunne være hensiktsmessig.  Styret understreket at av hensyn til at FIKS sin 

daglige leder går av med pensjon fra førstkommende årsskifte, ville det være en fordel med 

en rask avklaring i begge selskap. FIKS opplevde at ØKUS var positive til en fusjon, men 

selskapet hadde et lengre tidsperspektiv på en eventuell fusjon og ønsket også å trekke et 

annet selskap inn i diskusjonen.  Styret i FIKS konkluderte i møtet 20. april med at FIKS 

videreføres som eget selskap og stillingen som kontrollsjef i FIKS utlyses.    

 

4.5 Ny kontrollsjef/daglig leder 
Jan Løkken sa opp sin stilling som kontrollsjef/daglig leder for å bli pensjonist fra 1.1 2018.   

Styret besluttet 20. april utlysning av stillingen med ønsket tiltredelse fra 1. november.  

Thorbjørn Nerland og Håkon L. Henriksen ble valgt til å intervjue søkere og innstille 

overfor styret om tilsetting. Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Ås, Eli Stokkebø, ble 

invitert og tiltrådte utvalget. Sekretariatets ansatte tiltrådte utvalget uten stemmerett.  

Styret vedtok tilsetting av ny kontrollsjef 15. juni.  

 

Kjell Tore Wirum begynte i FIKS 1. november og overtar det formelle ansvaret som 

kontrollsjef/daglig leder fra 1. januar 2018.  

5 Økonomi 

5.1 Sekretariatets drift i 2017 
I vedtektenes Kap. 6.2 heter det at  
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Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50 % av 

driftskostnadene og de resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall.  

 

Tilskuddet fra deltakerkommunene var på til sammen 1 823 000 kroner i 2017 (1 813 000 i 

2016). Lønn- og sosiale utgifter er de største postene på FIKS sitt budsjett.  

 

Styret vedtok i møte den 15. juni budsjettet for 2018. Budsjettet ble senere vedtatt av 

kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene. 

 

5.2 Revisjon  
Follo Distriktsrevisjon IKS reviderer FIKS sitt regnskap og avlegger egen revisjonsberetning. 

6 Sammendrag 
Selv med endringer i bemanningen i sekretariatet, må 2017 kunne anses for å ha vært et 

normalt driftsår for sekretariatet. 

 

Aktiviteten i kontrollutvalgene i 2017 har vært god og kompleksiteten i sakene øker. 

Det er fokus på kontrollutvalgenes rolle og oppgaver, noe som igjen krever at sekretariatet 

har de nødvendige ressurser tilgjengelig. Et velfungerende sekretariat er en forutsetning for 

at kontrollutvalgene skal kunne utføre sin tilsyns- og kontrollfunksjon på en god måte.  

 

Sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, FKT og NKRF, og det jobbes med 

å få til en felles metodikk og system for kontrollaktiviteter i kontrollutvalgene. 

 

Det er en kjensgjerning at kommunesammenslåingen Nordre Follo også vil kunne få 

konsekvenser for sekretariatet. Dette er noe som en vil måtte bruke tid for å avklare, frem til 

kommunesammenslåingen skal trå i kraft. 

  

Ås, 14.juni 2018 

 

 

Thorbjørn Nerland/s./  Jeanette Hoel/s./ 

Styreleder  Nestleder 

   

   

   

Knut Erik Robertsen/s./ Arne Maus/s./ Odd Harald Røst/s./ 

   

   

   

Lars Chr. Bilet/s./  Håkon L. Henriksen/s./ 
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STYRET 

BEHANDLEDE SAKER 2017 
Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

2.3.17 

1/17 Årsberetning for 2016 A 

2/17 Regnskapsrapport per 31.12.2016 A 

3/17 Status for fusjonsprosessen med ROKUS A 

4/17 Regnskapsrapport per 15.februar 2017 A 

5/17 Rapport fra sekretariatet A 

6/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 

7/17 Tema for faglig forum 2017 A 

8/17 Orienteringssaker A 

20.4.17 

9/17 Fusjonsprosessen og framtidig organisering av FIKS A 

10/17 Tilsetting av ny kontrollsjef A 

15.6.17 

11/17 Tilsetting av ny kontrollsjef/daglig leder A 

12/17 Regnskapet for FIKS 2016 A 

13/17 Regnskapsrapport per juni 2017 A 

14/17 Rapport fra sekretariatet A 

15/17 Budsjett 2018 A 

16/17 Fastsetting av tema for faglig forum 2017 A 

17/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 

18/17 Orienteringssaker A 

14.9.17 

19/17 Presentasjon av ny kontrollsjef i FIKS A 

20/17 Rapport fra sekretariatet A 

21/17 Regnskapsrapport per september 2017 A 

22/17 Budsjettendringer 2017 A 

23/17 Lønnsoppgjøret i FIKS A 

24/17 Faglig forum 26.oktober A 

25/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 

26/17 Orienteringssaker A 

14.12.17 

27/17 Regnskapsrapport per desember 2017 A 

28/17 Rapport fra sekretariatet O 

29/17 Evaluering av faglig forum 2017 A 

30/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 

31/17 Møteplan 2018 A 

32/17 Orienteringssaker A 

Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken går ut 
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FIKS ÅRSREGNSKAP 2017 31.12.17/
19.2.18

Konto Konto (T) Regnskap Rev.budsjett Forbruk i % Avvik i kr Bud.reguleringer Oppr.budsjett  
101000 Lønn faste stillinger 979 405,93 1 014 000,00 96,59 34 594,07 136 000,00 878 000,00

101090 Feriepengeavsetning faste stillinger 130 450,25 122 000,00 106,93 -8 450,25 17 000,00 105 000,00

108020 Godtgjørelse folkevalgte 49 634,00 40 000,00 124,09 -9 634,00 0,00 40 000,00

109000 Pensjon fellesordning 195 855,60 204 000,00 96,01 8 144,40 27 000,00 177 000,00

109900 Arbeidsgiveravgift 192 445,28 195 000,00 98,69 2 554,72 26 000,00 169 000,00

0 0 Lønn og sosiale utgifter 1 547 791,06 1 575 000,00 522,30 27 208,94 206 000,00 1 369 000,00

110000 Kontorrekvisita 9 924,40 5 000,00 198,49 -4 924,40 -3 000,00 8 000,00

110010 Abonnementer 9 487,39 10 000,00 94,87 512,61 3 000,00 7 000,00

110040 Kopieringsmateriell 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 12 000,00 3 000,00

111500 Matvarer 1 397,50 0,00 0,00 -1 397,50 0,00 0,00

111510 Bevertning ved møter/utvalg 13 300,75 10 000,00 133,01 -3 300,75 5 000,00 5 000,00

112020 Diverse utgiftsdekning 1 143,00 17 000,00 6,72 15 857,00 -3 000,00 20 000,00

112040 Velferdstiltak/gaver ansatte 2 000,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00

113000 Portoutgifter 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 -8 000,00 10 000,00

113010 Telefonutgifter 3 873,18 5 000,00 77,46 1 126,82 0,00 5 000,00

113030 Linje- og sambandsutgifter 547,00 1 000,00 54,70 453,00 0,00 1 000,00

114000 Stillingsannonser 36 824,80 28 000,00 131,52 -8 824,80 28 000,00 0,00

115000 Kurs og opplæring 43 923,50 40 000,00 109,81 -3 923,50 0,00 40 000,00

115030 Kompetanseutviklingstiltak 3 359,00 7 000,00 47,99 3 641,00 -34 000,00 41 000,00

116000 Kjøregodtgjørelse 24 858,00 24 000,00 103,58 -858,00 0,00 24 000,00

116001 Kjøregodtgjørelse skattepl. 3 571,80 0,00 0,00 -3 571,80 0,00 0,00

117040 Utlegg i følge bilag til reise 5 609,09 2 000,00 280,45 -3 609,09 -2 000,00 4 000,00

118500 Personforsikringer 2 345,88 2 000,00 117,29 -345,88 -3 000,00 5 000,00

119000 Husleie 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 -2 000,00 105 000,00

119090 Andre leieutgifter 9 024,75 17 000,00 53,09 7 975,25 1 000,00 16 000,00

119510 Kontigenter 22 897,00 23 000,00 99,55 103,00 0,00 23 000,00

119530 Kopieringsavtale 7 617,85 10 000,00 76,18 2 382,15 -12 000,00 22 000,00

120000 Inventar 3 456,80 30 000,00 11,52 26 543,20 15 000,00 15 000,00

120010 Utstyr 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00

142900 Moms 18 638,59 10 000,00 186,39 -8 638,59 0,00 10 000,00

1-2 1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 326 800,28 370 000,00 1 882,62 43 199,72 6 000,00 364 000,00

135000 Kjøp fra kommuner 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 3 000,00 100 000,00
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3 3 Kjøp fra andre 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 3 000,00 100 000,00

154000 Avsetning til generelt disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155000 Avsetninger til bundne driftsfond 89 047,25 92 000,00 96,79 2 952,75 92 000,00 0,00

5 5 Finansutgifter 89 047,25 92 000,00 96,79 2 952,75 92 000,00 0,00

175000 Refusjon fra andre kommuner -1 823 000,00 -1 823 000,00 100,00 0,00 0,00 -1 823 000,00

177000 Refusjon fra andre 0,00 -82 000,00 0,00 -82 000,00 -82 000,00 0,00

7 7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -1 823 000,00 -1 905 000,00 100,00 -82 000,00 -82 000,00 -1 823 000,00

172900 Momskompensasjon -18 638,59 -10 000,00 186,39 8 638,59 0,00 -10 000,00

72 72 Moms.komp.inntekter -18 638,59 -10 000,00 186,39 8 638,59 0,00 -10 000,00

195000 Bruk av bundet driftsfond -225 000,00 -225 000,00 100,00 0,00 -225 000,00 0,00

9 9 Finansinntekter -225 000,00 -225 000,00 100,00 0,00 -225 000,00 0,00

4400 FIKS 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00

440 Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00

4 Andre 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00
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Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: 
Postboks 195 
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no

Besøksadresse:  
Rådhusplassen 29 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58 
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 
Mobil:  

FAGLIG FORUM FOR KONTROLLUTVALGENE I FOLLO 

Dato: 25.oktober 2018 
Tid: kl. 18:00 – kl. 20:30 
Sted: Kommunestyresalen, Ski rådhus 

Tidsrom Tema Foredragsholder Ansvar 

17.30-18.00 Registrering FIKS 

18.00-18.05 Åpning FIKS 
v/styreleder Thorbjørn Nerland 

18.10-18.55 Ny kommunelov 
-betydning for kontrollutvalg og
sekretariat

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær Anne Karin 
Femanger Pettersen 

18.55-19.15 Pause 

19.15-19.35 Ny kommunelov (forts.) 
-betydning for kontrollutvalg og
sekretariat

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær Anne Karin 
Femanger Pettersen 

19.35-20.15 GDPR / Ny personopplysningslov 
-betydning for kommunen, kontrollutvalg
og sekretariat

FIKS 

Personvernombud 
-rolle og oppgaver

Ski kommune v/personvernombud 
Pascal G. E. Lhote 

FKTs tanker om den nye lovens 
konsekvenser for kontrollutvalg og 
sekretariat 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær Anne Karin 
Femanger Pettersen 

20.15-20.30 Oppsummering og avslutning FIKS 
v/styreleder Thorbjørn Nerland 

Påmeldingsfrist: 

Fredag 12.oktober 2018 
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Møteoversikt  2018 – representantskapsmøter 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 

Onsdag 10. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
1000 - 1100 Follo distriktsrevisjon IKS 

1110 – 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

Torsdag 11. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

0815 – 1015 Follo Ren IKS 

1015 – 1115 Follo lokalmedisinske senter IKS 

1115 – 1145 LUNSJ 

1145 – 1230 Follo Brannvesen IKS 

1230 – 1315 Follo Barnevernvakt 

1315 – 1400 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

1400 – 1415 Pause 

1415 – 1500 Kemneren i Follo 

1500 – 1545 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

1545 - Søndre Follo Renseanlegg IKS 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 

Onsdag 19. desember Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

1230 – 1330 Follo Futura AS 

1330 – 1500 Selskaper som har behov for møte 

Oppdatert 04.09.2018 

KMSW 
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Kontrollutvalget i 
Enebakk kommune 

Kontrollutvalgets årshjul 2015 - 2019 
Årshjul for orienteringer fra administrasjonen / politisk ledelse i Enebakk kommune 

mv. 
Tidspunkt / 
møter 

Hvem inviteres? Tema Status 

Ordfører Januar 2016: Generell dialog Gjennomført 

Januar/ 
februar 

Rådmann Januar 2016: Generell dialog 
September 2017: Generell dialog 
Mars 2018: Generell dialog 

Gjennomført 
Gjennomført 
Gjennomført 

April/ 
mai 

Økonomisjef/ 
regnskapssjef 

Mai 2016: Kommunens årsregnskap og 
årsberetning 
Mai 2017: Kommunens årsregnskap og 
årsberetning 
Mai 2018: Kommunens årsregnskap og 
årsberetning 
Mai 2019: Kommunens årsregnskap og 
årsberetning 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Høst Hvert år: 
Kommunalsjef  
Helse- og omsorg 

Desember 2015: Generell dialog 
November 2016: Generell dialog 
Februar 2018: Generell dialog 
Høst 2019: Generell dialog 

Gjennomført 
Gjennomført 
Gjennomført 

Høst Annet hvert år: 
Rullering mellom 
- Kommunalsjef

Kultur- og oppvekst
- Kommunalsjef

Teknikk og samfunn

Desember 2016: Generell dialog m/ 
kommunalsjef Teknikk og samfunn 
November 2017: Generell dialog m/ 
kommunalsjef kultur- og oppvekst 
Oktober 2018: Generell dialog m/ 
kommunalsjef Teknikk og samfunn 
Mars 2019: Generell dialog m/ 
kommunalsjef kultur- og oppvekst 

Gjennomført 

Gjennomført 

Høst Annet hvert år: Egenevaluering av 
kontrollutvalgets arbeid etter å ha vært i 
funksjon i hhv. 1 år (2016) og 3 år 
(2018) 

Ikke 
gjennomført i 
2016 

Høst/ 
vinter 

Utvalgets årlige vurdering av neste 
kalenderårs 
forvaltningsrevisjonsprosjekt med basis 
i Overordnet analyse og plan for 
forvaltningsrevisjon 

21.06.18 
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KONTROLLUTVALGET I 

ENEBAKK KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN
A jour pr. 21.6.18 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  Follo distriktsrevisjon (FDR) står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  

FDRs rapporter skal være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. Forkortelser; KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyret 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport 

Kontrollutvalgets årsrapport 2017 Mars FIKS KU 1.2.18 KST 28.5.18 

2. Kontrollutvalgets strateginotat FIKS 

3. Kontrollutvalgets årshjul Januar FIKS Rullerende 

4. Aktivitetsplan  FIKS Rulleres fortløpende etter hvert møte 

5. Møteplan 

Møteplan 2018 
(Møtene avholdes som hovedregel på torsdager kl. 18:30) 

FIKS Vedtatt møteplan 2018: 

10.1 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

24.1 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

1.2 – Møterom 2, Enebakk sykehjem avd. Ignagard 

22.3 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

3.5 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

21.6 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

20.8 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

11.10 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

13.12 – Formannskapssalen, Enebakk rådhus 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

6. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 

Faglig forum 2018 FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus 

7. Kommunens årsregnskap og årsmelding 

Kommunens årsregnskap og årsmelding 2017 Rådmann KU 3.5.18 KST 28.5.18 

Revisjonsberetning 2017 15.april FDR KU 3.5.18 KST 28.5.18 

Kontrollutvalgets uttalelse FIKS KU 3.5.18 KST 28.5.18 

8. Tertialrapporter: 

1. Tertialrapport (jan-april 2018) - orienteringssak Mai Kommunen KU 21.6.18 

2. Tertialrapport (mai-aug 2018) - orienteringssak Oktober Kommunen 

9. Rapporter fra revisjonen: 

Pr. 30.04.18 (perioden 01.05.17 - 30.04.18) Mai FDR KU 21.6.18 
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18.-31.10.18) November  FDR   

 Overordnet revisjonsstrategi 2017 September FDR  KU 20.9.17 

 Overordnet revisjonsstrategi 2018 September FDR   

10. Forvaltningsrevisjon 2016:     

 Mobbing i skolen 2016 FDR KU 25.1.17 KST 27.2.17 

11. Overordnet analyse og  

Plan forvaltningsrevisjon 2017-2020 

2016 FIKS KU 7.12.16 KST 27.2.17 

12. Forvaltningsrevisjon 2017:     

 Kommunale avgifter 2017 FDR KU 9.11.17 KST 4.12.17 

 Internkontroll 2017 FDR KU 6.12.17 – sendt tilbake til FDR 

KU 22.3.18 – FR rapport 

KST 28.5.18 

 Romerike Krisesenter IKS (felles prosjekt)  RRI KU 22.3.18 – utsatt behandling pga. behov for 

avklaringer 

KU 3.5.18 – FR-rapport 

 

13. Forvaltningsrevisjon 2018:     

 Samhandlingsreformen 2018 FDR KU 6.12.17 – Prosjektplan  

14. Oppfølging av tidligere FR-prosjekter:     

 Sikkerhet og beredskap 7.6.17 Rådmann KU 7.12.16  

KU 20.9.17 

(purret 11.12.17) 

 Demensomsorg 18.10.16 Rådmann KU 7.12.16 KST 27.2.17 

 Mobbing i skolen 27.8.17 Rådmann KU 9.11.17 KST 4.12.17 

 Kommunale avgifter 4.6.18 Rådmann KU 21.6.18  

15. Overordnet analyse og 

Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 

 FIKS KU 5.9.16 KST 26.9.16 

16. Budsjett for tilsyn og kontroll     

 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 September FDR/FIKS KU 20.9.17  

17. Andre kontrollsaker     

 Videre oppfølging rapport om demensomsorg - 

aktuelt tema til dialogen med HOS – sjef 

    

 Oppfølging Helsetilsynets rapport om 

Landsomfattende tilsyn med barnevern – aktuelt 

tema dialog med HOS – sjef. 

Vår 2018 FIKS KU 1.2.18  

 Økte kostnader Sentralrenseanlegget Vår 2018 FIKS/FDR KU 24.1.18 – Mål og problemstillinger 

KU 1.2.18 - Prosjektplan 
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