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ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 

 
 
Saksframstilling: 
I forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 (se vedlagt) har utvalget 
satt opp noen områder hvor man ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. 
 
Kontrollutvalget fattet blant annet følgende vedtak i sitt møte den 31.1.17, sak 3/17: 
 
Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering vedrørende hel- og 
deltidsstillinger, jf. plan for forvaltningsrevisjon, i neste møte den 29.3.17. 
 
Rådmannen er innkalt i denne saken for å gi en generell orientering vedrørende hel- 
og deltidsstillinger i Aurskog-Høland kommune.  
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Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020 
Kontrollutvalget i Aurskog-

Høland kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 

bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 

behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 

kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 

effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 

kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 

selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 

gjennomført: 

 Forvaltningsrevisjon på byggesak i (2013) 
 Forvaltningsrevisjon på politiattester (2014) 

 Forvaltningsrevisjon på korttidsopphold i institusjon – tildelingspraksis og 
internkontroll (2015) 

 Sammenstillingsnotat - korttidsopphold i institusjon – tildelingspraksis og 
internkontroll (2016) 

 Forundersøkelse for kontrollutvalgene – samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike (SNR) – pengestøtte, prosjektmidler og habilitet (2016) 

 Forvaltningsrevisjon på tidligfase i utbyggingsprosjekter (bestilt 2016 og 

behandles 2017) 
 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 

utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 

Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 

plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 

som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den overordnede analysen har 

bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 

områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 

forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 

kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 

Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 

bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 

og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 

utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Aurskog-Høland kommune. 
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I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 

kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 

Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 

kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 

Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 

kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 

analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 

internkontrollarbeidet. 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i Aurskog-

Høland og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være 
at det er enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og regler som 
utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt på at 

forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse 
som:  

 Økonomi og produktivitet 
 Effektivitet og måloppnåelse 

 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
 Administrasjonens saksbehandling 
 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 

I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 

prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 

undersøkelser som nevnt over. 

Andre kontrollformer 
Aurskog-Høland kommune bestiller ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 

Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 

tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 

kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 

hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 

orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 

forvaltningsrevisjon.  

Tema Tidsplan  Prioritet 

Tidligfase i utbyggingsprosjekter  2016/17 Bestilt 

Flykningsområdet 2020  

Hjemmesykepleie 2020  

IKT området 2019  

Pedagogisk arbeid/spesialundervisning 2018  

Psykisk helse og rus 2019  

NAV 2018 3 

Vedlikehold av bygningsmasse 2019 4 

Vedlikehold av kommunale veier 2018  

Selvkostområdet 2018  

Fastlegeordningen 2017 (bestilt) 

Internkontroll av kommunens kjøretøy, utstyr 

og materiell 

2016/2017 2 

Hel- og deltidsstillinger 2016/2017  

Kompetanse og sårbarhetsbetraktninger 2016/2017  

 

Under følger en nærmere beskrivelse av de utvalgte kontroll- og tilsynsområdene 

kontrollutvalget har identifisert: 

Tidligfase i utbyggingsprosjekter 
Dette prosjektet er bestilt 31.05.2016 og behandles i Q1 2017. 

Formålet med prosjektet er å undersøke om internkontrollen er tilfredsstillende 

for gjennomføring av investeringsprosjekter i tidligfasen og om internkontrollen 

følges i praksis ved gjennomføring av prosjektene i tidligfasen. 

For en fullstendig beskrivelse av prosjektet henvises det til www.rokus.no, 

møtedato 31.05.16, sak 26/16.   

Flykningsområdet 
Flyktningsituasjonen verden står ovenfor i dag er på et historisk høyt nivå, og 

aldri før har Norge mottatt en så stor andel flyktninger. Aurskog-Høland har 

vedtatt å ta imot inntil 23 flyktninger i 2015, 21 i 2016 og 24 i 2017. 

Kontrollutvalget ønsker å se på hvordan kommunen jobber med mottak av 

flykninger (boliger, skole, helse mv.), og spesielt har økonomi/finansiering 

vedrørende ordningen blitt nevnt. Hvordan jobber kommunen med mottak av 

flyktninger for at statens finansiering skal rekke lengst mulig?  

Både bosetting, om de kommer i arbeid og om ordningen er fullfinansiert av 

staten er aktuelle problemstillinger mot slutten av perioden når ordningen har 

virket en stund.   

Hjemmesykepleie 
I følge utviklingstrekk fra befolkningsframskrivingen mot år 2032 er gruppen 

yngre eldre (67-79) forventet å øke sterkt. Gruppen eldre over 80 er svakt 
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økende først i perioden, men får en sterkere vekst i siste del av perioden. 

Gruppen 90 år + får en sterk økning i første del av perioden. 

Fra 2013 og fram til 2. tertial 2015 har antall brukere i hjemmesykepleien økt 

med 21 %. Økningen vurderes som resultat av at befolkningens alder øker, samt 

virkning fra en av sektorplanens hovedstrategier om økt fokus på å tildele 

tjenester lavt i omsorgstrappen. Hjemmetjenesten står foran store 

utviklingsprosjekter, som innføring av hverdagsrehabilitering og 

hverdagsmestring, som skal bidra til å skape en bærekraftig tjeneste på sikt. 

 

Selv om kontrollutvalget vurderer dette området til å ha en høy risiko- og 

vesentlighet så ønskes det å prioritere dette området først i slutten på perioden 

for å la kommunens strategi innenfor hjemmesykepleien få noen effekt før man 

gjennomfører kontroll og tilsyn. 

 

Kontrollutvalget ønsker et fokus på kvalitet og kompetanse. Alternativer til 

problemstillinger kan være: 

 Er det for Hjemmebaserte tjenester etablert et internkontrollsystem som 
sikrer at brukerne får uført de tjenester de har fått vedtak om  

 I hvilken grad dokumenterer virksomheten brukernes pleiebehov og 

endringer i behovet, og dekker tjenestene brukernes grunnleggende 
behov?  

 Hvilken kompetanse er tilgjengelig? 
 

IKT området 
IT brukes som et verktøy i hele kommunen, og har cirka 3500 brukere. E-handel, 

e-faktura/EHF faktura og e-basert, nytt innfordringssystem er eksempler på 

nyvinninger innenfor IT-området som er tatt i bruk i kommunen. Kommunen sier 

at målet på sikt bør være bedre styring og kontroll, kvalitet og lavere 

ressursbruk. 

Kontrollutvalget ønsker å se på planlegging og prosesser med implementering av 

nye systemer, kommunestyrets vedtak om effektivisering og måloppnåelse, 

opplæring, kompetanse, organisering. I tillegg har utvalget sagt at de ønsker å 

se på investeringsrisiko da det har vært utfordringer med kapasitet og turnover i 

kommunen. 

Pedagogisk arbeid/spesialundervisning 
Utdanningsnivået i Aurskog-Høland er lavt sammenlignet med øvrige kommuner i 
Akershus, og færre fullfører videregående opplæring enn det som er vanlig i 
landet for øvrig. Kommunehelseprofilen viser at det er en stor andel som slutter 

og/eller ikke fullfører videregående skole. Et viktig virkemiddel for å bedre de 
generelle levekårene blant kommunens innbyggere, er å heve 

gjennomføringsprosenten i videregående opplæring, samt å øke 
utdanningsnivået i befolkningen. Et samlet tverrfaglig arbeid allerede fra barnet 
er lite, er derfor viktig for å oppnå en positiv utvikling i kommunen. For en 

vekstkommune er det en utfordring å dimensjonere tjenestetilbudet riktig. Dette 
gjelder også innen skole, barnehage.  
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Kommunen skiller seg ut når det gjelder timer til spesial-undervisning. Aurskog-

Høland gir kun 9,7 timer spesialundervisning, mens sammenligningskommunene 

gir hele 15,1 timer. 

Kontrollutvalget sier at dette har en relativ høy risiko- og vesentlighet. Når det 

gjelder det pedagogisk arbeid så ønsker man å se nærmere på kompetanse og 

drift, og for spesialundervisning så vil man undersøke om det gis et akseptabelt 

nivå. I tillegg ble «Huskestua» tatt opp. Denne er lagt ned og erstattet med 

lokale tiltak - hvordan har dette gått? 

Psykisk helse og rus 
Innenfor området psykisk helse og rus er det forventet at kommunene skal ta et 

økt ansvar for brukere med sammensatte og alvorlige problemer. Det blir viktig å 

utvikle et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud innen fagområdet psykisk 

helse og rus. Aurskog-Høland har vedtatt å bygge et nytt helsehus, og dette er 

kommunens hovedsatsning for å nå målene i samhandingsreformen. Psykisk 

helse og rus vil være blant tjenestene som samles i helsehuset.   

Kontrollutvalget ønsker å fokusere på hvilke tjenester kommunen tilbyr, 

organisering av tjenestene, helhetlig og koordinert tjenestetilbud og fattes det 

vedtak på tjenester etter lovens krav. Kontrollutvalget ønsker å se på dette sent 

i perioden slik at kommunen får tid til å utvikle tjenesten. 

NAV 
Kommunen har hatt en betydelig vekst i økonomisk sosialhjelp de siste to årene. 

Dette kan bli en stor utfordring som kontrollutvalget ønsker å prioritere høyt.  

Kontrollutvalget ønsker å se på om sosialtjenesten bidrar til å gjøre brukerne 

selvhjulpne. 

Vedlikehold av bygningsmasse 
Kommunen er en stor eiendomsbesitter med et stort antall formålsbygg og 

kommunale boliger, i en kommune med stor geografisk utstrekning. Kommunen 

sier at vedlikeholdet av bygningsmassen er en utfordring. 

Kontrollutvalget ønsker først og fremst å se på om det er samsvar mellom 

dokumentert behov og virkelighet. Gjennomføres det tilstandskartlegging av 

formålsbygg, og hvordan brukes tilstandsinformasjonen til planlegging av drift og 

vedlikehold. Datasystemet IK Bygg har vært nevnt. 

Vedlikehold av kommunale veier 
Vedlikehold av kommunale veier har over mange år vært på et lavt nivå, og har 

store utfordringer i forhold til værforholdene. Standarden på veiene er ifølge en 

KS-rapport på et nivå som krever oppgradering i årene som kommer. 

Kontrollutvalget ønsker å se på planlegging, bygging, vedlikehold og drift av 

kommunale veier.  

Selvkostområdet 
For de av kommunens tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost 

som den øvre grense for brukerbetaling. Det innebærer at kommunen må foreta 

en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av kostnadene innenfor de aktuelle 
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tjenesteområdene, for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger 

kommunens selvkost. Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost 

avregnes mot de bundne selvkostfondene. Etter statlige retningslinjer for 

selvkost, skal gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3-5-årsperiode 

skal gå i balanse. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter 

og kostnader, så gebyrene kan holdes stabile i størst mulig grad. Endringer i 

rentenivået, investeringstakten, aktiviteten og prisøkninger vil påvirke 

beregningene. 

Kontrollutvalget ønsker å kontrollere selvkostnivået for gebyrene og 

beregningsgrunnlaget for kommunale vann-, kloakk og renovasjonstjenester. 

Evt. også plan- og byggesaksbehandling. 

Fastlegeordningen 
Kommunen har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige kommunale 

helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen, 

herunder tilby en fastlegeordning. Alle som er bosatt i en norsk kommune har 

rett til å stå på liste hos en fastlege, og kan velge blant alle fastleger med ledig 

plasser på sin fastlegeliste. 

Innføringen av fastlegeordningen i 2001 hadde tre hovedmål: 

 Alle som ønsker det skal ha tilgang til en fast allmennlege 
 Skape trygghet gjennom at det er lettere å komme til lege 

 Skape et bedre og mer langsiktig forhold mellom pasient og lege 

Hovedmodellen i fastlegeordningen er at fastlegen er selvstendig 

næringsdrivende med avtale med kommunen. Ca. 95 prosent av fastlegene i 

Norge er privatpraktiserende, mens de resterende 5 prosentene er ansatt i 

kommunen. 

Kontrollutvalget ønsker å undersøke innbyggernes tilfredshet med 

fastlegetjenesten i Aurskog-Høland. I tillegg kan det være hensiktsmessig å få en 

beskrivelse av forhold knyttet til organisering og økonomi i tjenesten. Dette 

ønsker utvalget å prioritere høyt opp på listen. 

Internkontroll av kommunens kjøretøy, utstyr og materiell 
Har rådmannen oversikt over kommunens kjøretøy, utstyr og materiell? Hvilke 

regler gjelder for eventuelt privat utlån og hvordan praktiseres dette?  

Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 

forvaltningsrevisjon. 

Hel- og deltidsstillinger 
I økonomiplanen 2016 – 2019 står det at «Personalkontorets viktigste 

satsingsområde er å bidra til tiltak som får flere over i større stillinger. Det er 

gjort et godt stykke forberedende arbeid, og dette må nå gi resultater i en 

tydeligere økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse.» 

Kontrollutvalget ønsker å se på utviklingen over tid for å undersøke i hvilken 

grad kommunens mål er nådd.  
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Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 

forvaltningsrevisjon. 

Kompetanse og sårbarhetsbetraktninger 
Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 

forvaltningsrevisjon. 

Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 

kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 

opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi 

rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-

årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere 

om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 

fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 

vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Aurskog-Høland kontrollutvalg 29.03.2017 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN - GJENNOMGANG AV 
INVESTERINGSPROSJEKTER I TIDLIGFASEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
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SAMMENDRAG 

Formål og problemstillinger 

Med utgangspunkt i vedtak1 i kontrollutvalget i Aurskog-Høland er det bestilt en forvaltningsrevisjon 
innenfor området tidligfase i utbyggingsprosjekter.  
 
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om interkontrollen er tilfredsstillende og om denne 
følges i praksis ved gjennomføring av prosjektene i tidligfasen. 
 
Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger: 
 

1. Er internkontrollen tilfredsstillende for gjennomføring av planleggingsfasen i 
investeringsprosjekter 

2. Etterleves interkontrollen i praksis etter kommunens metodikk og retningslinjer for prosjekter 
i planleggingsfasen. 

Kommunen gjennomfører for tiden flere store byggeprosjekter. Aktiviteten i kommunen knyttet til 
utbygging er av den grunn høyere enn i en normal situasjon. Kommunen opprettet et prosjektkontor 
i februar 2015. Da var flere av prosjektene som inngår i denne undersøkelsen allerede igangsatt. 
Prosjektkontoret har samtidig jobbet med å utarbeide metode og retningslinjer parallelt med 
prosjektplanleggingen. Denne revisjonen har tatt utgangspunkt i rutinene slik statusen var på disse 
da kontrollen ble gjennomført, med andre ord kan det ha skjedd rutineforbedringer underveis som 
ikke er kommentert i denne rapporten. 
 
Problemstillingene er besvart ved at revisjonen har undersøkt om det foreligger et rammeverk eller 
en prosjektmodell for styring og kontroll med investeringsprosjektene i planleggingsfasen 
(tidligfasen). Dernest har revisjonen undersøkt om dette etterleves i praksis i tidligfasen på 
prosjektene. Forvaltningsrevisjonen omfatter investeringsprosjektene Bjørkelangen skole, 
svømmebasseng, helsehus og Myrvang boliger. Sistnevnte prosjekt ble påbegynt senere enn de 
øvrige prosjektene, og fra administrasjonens side pekes det på at Myrvang-prosjektet gjennomføres 
nærmest opp til valgt metodikk i Aurskog-Høland kommune. 

Revisjonens oppsummering  

Rapporten besvarer de to hovedproblemstillingene ved å stille opp sju underproblemstillinger under 
hver hovedproblemstilling. Hvert kapittel svarer på om det er etablert internkontroll og om den 
etterleves i praksis. Rapporten er avviksfokusert og redegjør for funn. Hvert funn representerer 
avvik fra et eller flere revisjonskriterier.  
 

                                                
 
 
1 Kontrollutvalgets vedtak i møter den 27.1.2016 – sak 6/16, 20.4.16 – sak 19/16 og 31.5.16 – sak 26/16. 
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Aurskog-Hølands overordnede tilnærming til gjennomføring og organisering av planleggingsfasen i 
investeringsprosjekter vurderes som fornuftig og i tråd med ledende praksis (Difi). Krav til 
internkontroll og gjennomføring består imidlertid kun av en overordnet tilnærming og 
prosjektfaseinndeling. Det eksisterer få standardiserte prosesser, metoder eller krav til styring og 
gjennomføring av prosjekter i kommunen. Prosjektkontoret er i gang med å utvikle struktur og 
metode basert på erfaringer som er gjort de siste to årene der de har gjort seg opp mange fornuftige 
tanker rundt prosjektstyring i kommunen. 
 
Selv om revisjonenes funn viser at den interne kontrollen i liten grad er dokumentert og formalisert, 
avhjelpes dette noe ved at det er kort vei og god kommunikasjon mellom prosjektnivå og 
styringsgruppen.  
 
Rapporten peker på at det er forbedringspunkter knyttet til tydeliggjøring av bestilling/mandat og 
standard styringsdokument for prosjektene. Faseinndeling i prosjektene er etablert, men krav om 
klar inndeling og innhold i de ulike fasene samt kvalitetssikring er ikke formalisert. Revisjonen vil 
også særlig peke på viktigheten av at internkontrollen setter krav til usikkerhetsstyring. 
Retningslinjer og fast struktur relatert til arkivering i prosjektene er lite klarlagt og i stor grad opp til 
den enkelte medarbeider å bestemme. 
 
Revisjonen har videre tatt for seg noen prosjekter og sjekket ut om prosjektet er gjennomført i 
henhold til de viktigste punktene i anerkjent metodikk (Difi) som kommunen er i ferd med å 
implementere. Nedenfor følger en oppsummering av funnene (avvik) som er gjort i revisjonen: 
 

 Beslutningsgrunnlag og mandat: 
For tre av fire prosjekter kan det ikke dokumenteres at beslutningsunderlag er utarbeidet og 
beskrivelse av gjennomføringen av den enkelte fase er mangelfull. Mandat foreligger for tre 
av prosjektene, men hvilke krav, mål og føringer som gjelder er ikke tydelige nok. For ett 
prosjekt er det ikke dokumentert et mandat. 

 Økonomisk ramme: 
Styringsdokumenter skiller ikke mellom styrings- og kostnadsramme. Det legges ikke opp til 
revidering av rammen i prosjektplanleggingen. Det er også uklart hvordan økonomisk ramme 
forholder seg til prisjustering, kostnader til tomt, inventar og usikkerhetsmargin. 

 Gjennomført kvalitetssikring: 
Kvalitetssikring er ikke dokumentert for tre av fire investeringsprosjekter. 

 Beskrivelse av roller og ansvar: 
Beskrivelse av roller og ansvar er mangelfullt dokumentert. Blant annet er det er uklart 
hvilken myndighet styringsgruppen har til å foreta beslutninger i prosjektene med tanke på 
omfang, kvalitet og fremdrift. 

 Prosjektregnskapet: 
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Prosjektregnskapet viser ikke påløpte kostnader mot plan og fremdrift. Påløpte kostnader fra 
oppstart er med, men holdes ikke opp mot plan for fremdrift, leveranse eller budsjett. Fast 
rapportering på økonomi på prosjektnivå er ikke innarbeidet. 

 Dokumentert rapportering: 
Det er ikke dokumentert fast rapportering på prosjektnivå for to av fire prosjekter. Årlige 
investeringer blir rapportert i kommunens tertialrapportering opp mot årsbudsjett (ikke 
prosjektnivå). 

 
Revisjonen vurderer det slik at internkontrollen vil bli vesentlig forbedret dersom de forhold som 
påpekes i denne forvaltningsrevisjonen kommer på plass. Rapporten viser gjennomgående i de 
enkelte kapitler til revisors forslag til forbedringspunkter relatert til de påpekte avvik.  

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon 

Oppsummert vurderer revisjonen det positivt at kommunen legger til grunn en anerkjent 
prosjektmodell (Difi) når investeringsprosjekter skal gjennomføres. Kommunen har i liten utstrekning 
utviklet Difi-rammeverket til en modell tilpasset Aurskog-Høland, men det er igangsatt et arbeid på 
området. På tidspunktet for denne revisjonen består kommunens modell av en presentasjon, og det 
er i liten grad etablert innhold i modellen. Revisjonen mener at det mangler en beskrivelse av hvilke 
krav som gjelder for styring av prosjekter i kommunen.  
 
Rådmannen har ansvar for betryggende kontroll (kommuneloven § 23, annet ledd). Revisjonen 
vurderer kommunens internkontroll på området slik at den ikke gir tilstrekkelig støtte til den enkelte 
prosjektleder når prosjekter gjennomføres. Dette øker risikoen for at prosjektene ikke gjennomføres 
på en betryggende måte. En beskrivelse av hvilke krav som gjelder for prosjektstyring og 
dokumentasjon i kommunen er således ikke på plass.  
 
Uklare mandater gjør at det ikke er klart beskrevet hva de folkevalgte har ansvar for, og hva som er 
delegert til rådmannen. Prosjektrapportering på det enkelte prosjekt med tanke på framdrift og 
kostnad, er ikke på plass. Revisjonen understreker at klare styrings- og rapporteringslinjer er svært 
viktig gjennom hele prosjektløpet.  
 
På denne bakgrunn konkluderer revisjonen på problemstillingene som følger: 
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Problemstillingene  Konklusjonene 

Problemstilling 1 
Er internkontrollen tilfredsstillende for gjennomføring 
av planleggingsfasen i investeringsprosjekter?  

 
Det er etablerte en modell på et overordnet nivå. 
Overordnet tilnærming virker fornuftig og i tråd med 
ledende praksis. Det gjenstår å få på plass 
innholdet i systemet før en tilfredsstillende 
internkontroll er etablert. 

Problemstilling 2 
Etterleves internkontrollen i praksis etter 
kommunens metodikk og retningslinjer for prosjekter 
i planleggingsfasen? 

 
Prosjektene som er kontrollert følger i noen grad 
anerkjent praksis og metode for 
prosjektgjennomføring i tidligfase, slik kommunen 
har bestemt. Det er for flere prosjekter svikt i deler 
av gjennomføringen. Dette krever etter revisjonens 
vurdering at kommunen får på plass en mer 
fullstendig internkontroll på området og at denne 
implementeres og etterleves. 

 
 

Rådmannens uttalelse til rapporten 

Rapporten er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er datert 17. mars 2017. Revisjonen 
anerkjenner at manglende formalisert rapportering med mer avbøtes gjennom tett og løpende 
dialog. Dette er trukket fram både i sammendraget over og i rapporten. Til tross for dette mener 
revisjonen at kommunen må ha tilstrekkelig formalisering på plass når relativt krevende 
investeringsprosjekter gjennomføres.  
 
Rådmannens brev følger som vedlegg. 
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 
 

1. Administrasjon bør utarbeide og implementere innholdet i prosjektmodellen for 
gjennomføring av investeringsprosjekter, herunder 

a. utarbeide en beskrivelse av hvilke krav som gjelder for styring av prosjekter i 
kommunen, herunder standard styringsdokument og tilfredsstillende malverk 

b. tydeliggjøre bestillinger og standardisere mandater 
c. etablere retningslinjer for dokumentasjon, arkivering og bruk av standardmaler 

2. Administrativt og folkevalgt nivå bør etablere en felles forståelse for rammene til prosjektene 
og prosjektoppfølgingen, herunder 

a. avklare styringslinjer, fullmakter, kommunikasjon og rapportering 
b. tydeliggjøre og forankre forståelse for forskjell mellom styringsramme og 

kostnadsramme, hva disse omfatter, samt hvordan prosjektene skal forholde seg til 
usikkerhet. 

 
 
 
Jessheim, 17. mars 2017  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og bestilling 

Med utgangspunkt i vedtak2 i kontrollutvalget i Aurskog-Høland er det bestilt en forvaltningsrevisjon 
innenfor området tidligfase i utbyggingsprosjekter.  
 
Kommunen har ansvar for å stille til rådighet lokaler og tekniske anlegg for å utføre pålagte 
oppgaver. Dette omfatter blant annet skoler, barnehager, sykehjem og kommunaltekniske VAR3-
anlegg og kommunale veger. Kommunens avlagte regnskap for 2015 viser at bokførte investeringer 
i anleggsmidler beløp seg til 102,5 millioner kroner i 2015. Prosjektporteføljen er fordelt på mange 
ulike prosjekter, store og små, innenfor kommunens ulike sektorer og ansvarsområder.  
 
Kommunen har etablert et eget prosjektkontor, for tiden organisert direkte under rådmannen. 
Prosjektkontoret har ansvar for planlegging og gjennomføring av enkelte av kommunens 
investeringsprosjekter og gjennomfører for øyeblikket flere store prosjekter samtidig. 
Prosjektkontoret er nyopprettet og har begrenset erfaring med gjennomføring av prosjekter av 
denne størrelsen. For å redusere risiko i gjennomføringen er det viktig at kommunen lener seg på 
god praksis og etablert metode for prosjektstyring og gjennomføring. 

1.2 Problemstillinger 

Formålet med prosjektet er å undersøke om interkontrollen er tilfredsstillende for gjennomføring av 
investeringsprosjekter i tidligfase og om internkontrollen følges i praksis ved gjennomføring av 
prosjektene i tidligfasen. 
 
Hovedproblemstilling 1) 

Er internkontrollen tilfredsstillende for gjennomføring av planleggingsfasen i 
investeringsprosjekter 

 
For å svare ut hovedproblemstilling én, vil revisjonen se om det foreligger et vedtatt 
rammeverk/prosjektmodell for planleggingsfasen med følgende delproblemstillinger: 

1) Er det etablert hensiktsmessige beslutningspunkter? 
2) Er det tydelige roller og ansvar? 
3) Er det et eget prosjektregnskap? 
4) Er det etablert hensiktsmessig rapporteringsstruktur til administrativ nivå og de folkevalgte? 
5) Er det stilt krav til at det etableres tydelige effekt- og resultatmål til investeringene som 

gjøres? 

                                                
 
 
2 Kontrollutvalgets vedtak i møter den 27.1.2016 – sak 6/16, 20.4.16 – sak 19/16 og 31.5.16 – sak 26/16. 
3 VAR: Vann, avløp og renovasjon 
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6) Er det stilt krav til usikkerhetsvurderinger? 
7) Er det etablert hensiktsmessig støtteverktøy for gjennomføring og dokumentasjon av 

prosjektplanleggingen? 

Hovedproblemstilling 2) 

Etterleves interkontrollen i praksis etter kommunens metodikk og retningslinjer for prosjekter i 
planleggingsfasen. 

For å svare ut hovedproblemstilling to, vil revisjonen se i hvilken grad kommunen etterlever de 
respektive kravene som er stilt knyttet etterlevelse av hovedproblemstilling 1: 

1) Beslutningspunkter  
2) Roller og ansvar 
3) Kostnadsstyring/-oppfølging 
4) Rapporteringsstruktur til administrativ nivå og de folkevalgte  
5) Effekt- og resultatmål til investeringene som gjøres  
6) Usikkerhetsvurderinger 
7) Støtteverktøy for gjennomføring og dokumentasjon av prosjektplanleggingen.  
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Prosjektene som omfattes av revisjonen er: 

 

1.3 Revisjonskriterier 

For å besvare problemstillingene formuleres det revisjonskriterier. Kriteriene er en samlebetegnelse 
på de krav, normer og standarder som benyttes som grunnlag for revisjonens vurderinger. 
Revisjonskriteriene er begrunnet i og utledet fra autoritative kilder innenfor det reviderte området.  
 
Kommuneloven § 23 nr. 2 gjør det klart at administrasjonssjefen (rådmannen) har ansvar for å føre 
betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet, og herunder etablere tilfredsstillende 
rutiner for intern kontroll. God intern kontroll vil kunne bidra til å forebygge feil og negative hendelser 
og samtidig bidra til kvalitet, effektivitet og forutsigbarhet. Samtidig er det viktig å påpeke at gode 
systemer og rutiner for intern kontroll ikke er tilstrekkelig, disse må etterleves og følges opp i 
praksis. 
 
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er basert på og utledet fra DIFIs prosjektveiviser og 
Aurskog-Høland kommunes egen overordnede prosjektmetodikk. DIFIs prosjektmodell er basert på 
den internasjonalt anerkjente prosjektledelsesmetoden PRINCE2® (PRojects IN Controlled 
Environments). Difi har tilpasset denne generelle metodikken ved å 

 forenkle den noe (detaljeringsnivå, samt prioritering av noen temaer) 

Prosjekt  Økonomisk 
ramme 

Fase 

 Bjørkelangen skole 
Kommunestyret i Aurskog-Høland kommune har vedtatt å bygge ny 1-
10-skole på Bjørkelangen. Den nye skolen vil ha en kapasitet til cirka 
660 elever, og den vil ha et fotavtrykk på 7200 m2. 

303 mnok ekskl. 
mva. 

Byggefase 
Planlagt 
ferdigstillelse 
skolestart 2018 

Svømmebasseng 
Politikerne i Aurskog-Høland har vedtatt at det skal bygges ny 
svømmehall på Bjørkelangen. Svømmebassenget vil bidra til å øke 
folkehelseperspektivet, og det forventes å bidra til økt tverrfaglig 
samarbeid mellom de forskjellige idrettsaktivitetene. 

83 mnok (ikke 
spesifisert mva.) 

Oppstart utførelse 
er estimert til mars 
2017. 

Helsehus 
Helsehuset skal bygges i tilknytting til Bjørkelangen sykehjem, og er 
Aurskog-Høland kommunes hovedsatsning innenfor 
Samhandlingsreformen. Når bygget er etablert, og tatt i bruk, skal det gi 
et stort løft for kommunens tjenestetilbud innen en rekke 
helsetjenester som ytes til befolkningen. 

186 mnok inkl. 
mva. 

Byggefase 
Planlagt 
ferdigstillelse i 
løpet av 2017 

Myrvang boliger 
Aurskog-Høland kommune skal bygge ti nye omsorgsboliger for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til et fellesanlegg med 
ti omsorgsboliger vil tunet inneholde et hus til aktivitet og et hus til 
avlastning. Dagaktivitetstilbudet skal tilby allsidige aktiviteter for barn, 
unge og voksne. 

Ca 60 mnok inkl. 
mva,  
(herav finansieres 
25,5 mnok av 
husbankmidler) 
 

Byggefase 
Planlagt 
ferdigstillelse mai 
2018 
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 tilpasse noen særlig vanskelig tilgjengelige begreper (se begrepsliste)  

 integrere DFØs veiledere og retningslinjer 

 synliggjøre hvordan prosjektmodellen kombineres med ulike prosesser for fremskaffelse av 
prosjektets produktleveranser 

Prosjektveiviseren retter seg i særlig grad mot prosjektledere og prosjekteiere og er metoden 
prosjektkontoret i Aurskog-Høland opplyser å ha basert seg på. 
 
I tillegg er kriterier utledet fra veileder om budsjettering av investering og avslutning av 
investeringsregnskapet (Kommunal- og regionaldepartementet 2011). 

1.4 Avgrensninger 

Denne revisjonen har begrenset seg til de konkrete problemstillinger og revisjonskriterier som er 
beskrevet i rapporten. Dette er ikke en kvalitetssikring av gjennomført arbeid og plangrunnlag for de 
reviderte prosjektene. 

1.5 Gjennomføring 

Undersøkelsen er utført i perioden desember 2016 til februar 2017. Det er innleid ekstern bistand fra 
EY (Ernst og Young) med særlig kompetanse innenfor prosjektstyring og revisjon. Senior Manager 
Christian Stensrud og seniorkonsulent Matias Krogh Boge fra EY har gjennomført undersøkelsen. 
Inger Berit Faller fra Romerike revisjon IKS har vært prosjektleder. 

1.6 Oppbygging av rapporten 

Denne rapporten er bygget opp i ti kapitler.  
 
Kapittel 1 og 2 beskriver bakgrunn og tilnærming i gjennomføringen av denne revisjonen. 
 
I kapittel 3 til 9 beskrives observasjoner og funn knyttet til etablert internkontroll og etterlevelse i 
tidligfasen av prosjekter i Aurskog-Høland. Kapitlene tar for seg syv problemstillinger. Hver 
problemstilling har igjen kriterier knyttet til seg som beskrives innledningsvis i hvert kapittel. Knyttet 
til disse kriteriene og overordnet problemstilling presenterer vi så observasjoner og funn til 
henholdsvis etablert internkontroll og etterlevelse. Til slutt i hvert delkapittel presenteres vår 
vurdering og anbefalinger knyttet til observasjoner og funn. 
 
Kapittel 10 inneholder revisjonens samlede vurderinger og konklusjon samt anbefalinger. I 
forbindelse med høringsrunden har administrasjonen ønsket å presisere enkelte forhold. Det 
redegjøres for dette der det er foretatt endringer. Rådmannens svar, datert xxx, omtales i 
sammendraget foran i rapporten og følger rapporten som vedlegg. 
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2 ANVENDTE METODER 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i tråd med RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon. RSK 
001 er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund.  

2.1.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

Datagrunnlag for denne revisjonen består av innhentet dokumentasjon knyttet til etablert rammeverk 
for prosjektstyring i Aurskog-Høland samt dokumentasjon knyttet til prosjektgjennomføring i 
tidligfase (frem til og ikke inkludert byggefase) for prosjektene som omfattes av denne revisjonen. 
Dokumentasjon som viser etterlevelse av kommunens rammeverk er etterspurt og gjennomgått. 
Videre har vi foretatt stikkprøver av politisk behandling av prosjekter i tidligfasene. Dette er gjort for 
å vurdere om rutinene etterleves. 
 
I tillegg er det gjennomført intervjuer med leder ved prosjektkontoret som er prosjektsjef for 
prosjektene, prosjektledere for reviderte prosjekter, prosjektkontroller og innkjøpsansvarlig ved 
prosjektkontoret. Innspill fra intervjuer som er beskrevet i undersøkelsen er verifisert igjennom at 
intervjuobjektene har kommentert funnene som er presentert i denne rapporten. Der det henvises til 
intervjuer som grunnlag for funn er disse bekreftet skriftlig ved denne verifiseringen. 

2.1.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Revisjonen svarer på hvorvidt den etablerte internkontrollen er tilfredsstillende for planleggingsfasen 
i noen av kommunens investeringsprosjekter og om interkontrollen i praksis etterleves etter 
kommunens metodikk. Vi har beskrevet observasjoner og vurderinger knyttet til syv 
underproblemstillinger som hver dekker ulike aspekter ved etablert internkontroll samt etterlevelse 
av denne.  
 
Våre vurderinger er basert på datamateriale og informasjon som er tilgjengeliggjort for revisjonen av 
prosjektkontoret. Der prosjektet ikke har kunnet fremskaffe dokumentasjon er dette kommentert. All 
dokumentasjon mottatt fra prosjektkontoret har i revisjonen vært antatt å være pålitelig og gyldig.  
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3 BESLUTNINGSPUNKTER 

3.1 Revisjonskriterier 

 

Underproblemstilling 1  Revisjonskriterier 

1. Er det etablert hensiktsmessig 
faseinndeling av 
prosjektplanlegging og 
gjennomføring med definerte 
beslutningspunkter i mellom hver 
fase? 

1.1. Det bør være etablert tilfredsstillende beslutningspunkt ved 
oppstart av planleggingsfasen. Prosjektforslaget bør være 
godkjent og signert av prosjekteier  

1.2. Det bør være etablert beslutningspunkt mellom planleggingsfasen 
og gjennomføringsfasen 

1.3. Ved enden av planleggingsfasen bør beslutningsgrunnlag 
kvalitetssikres og forankres før prosjektet lyses ut. Prosjekteier 
har signert styringsdokument for prosjektet. 

1.4. Risikovurderinger bør legges til grunn ved anbefaling av 
entrepriseform ved beslutningspunkt før overgang til 
gjennomføringsfasen 

1.5. Det bør defineres hvem som skal ta beslutninger om eventuell 
videreføring ved hvert beslutningspunkt. Det bør settes mål og 
krav til gjennomføring av hver fase 

 
Under følger en mer detaljert beskrivelse av revisjonskriteriene til underproblemstilling 1  
 
Revisjonskriterium 1.1  

Det bør være etablert tilfredsstillende beslutningspunkt ved oppstart av planleggingsfasen. 
Prosjektforslaget er godkjent og signert av prosjekteier  

Kriteriet er basert på følgende beskrivelser i Difi: 

Et prosjektforslag er et ledelsesprodukt som skal gi et solid og fullstendig fundament for å 
igangsette prosjektet. Dersom prosjekteier godkjenner prosjektforslaget skal dokumentet 
signeres som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i ledelsen. 

Grunnlaget for et prosjektforslag er prosjektmandatet som beskrives som følger i Difi: 

Et prosjektmandat er et ledelsesprodukt som etableres av organisasjonen som eier og 
iverksetter et prosjekt. Det utarbeides på bakgrunn av en prosjektidé som skal løse et 
problem eller et behov. Prosjektmandatet gir de som skal gjennomføre 
utredningsarbeidet/konseptfasen et mandat til å sette i gang sitt arbeide, herunder føringer 
og rammer for arbeidet. 
 
Den overordnede hensikten med prosjektmandatet er å gi en tydelig beskrivelse og 
definisjon av ideen som skal utredes og de rammebetingelser som gjelder for konseptfasen. 
Prosjektmandatet vil være grunnlaget for utvikling av prosjektforslaget. 
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Det er viktig at prosjektmandatet er konkret og enkelt å kommunisere. Det skal være tydelig 
hva som skal oppnås ved å realisere ideen. 

Revisjonskriterium 1.2  

Det er etablert beslutningspunkt mellom planleggingsfasen og gjennomføringsfasen 

Difi beskriver beslutningspunkt mellom planlegging og gjennomføringsfase som følger: 

I beslutningspunkt 3 [overgang mellom planlegging og gjennomføringsfasen red.anm.] skal 
prosjekteier ta stilling til om styringsdokumentasjonen fra planleggingsfasen gir tilstrekkelig 
grunnlag til å beslutte oppstart av første gjennomføringsfase. 

Revisjonskriterium 1.3  

Ved enden av planleggingsfasen bør beslutningsgrunnlag kvalitetssikres og forankres før 
prosjektet lyses ut. Prosjekteier har signert styringsdokument for prosjektet. 

Enden av planleggingsfasen er et kritisk tidspunkt da det er et siste beslutning før prosjektet 
forplikter seg til hovedvekten av kostnadene i prosjektet. Etter at kontrakter er signert med 
leverandører er det vanskelig å gjøre endringer i prosjektet og beslutningspunktet er derfor et slags 
«point of no return». Ledende praksis i statlig og kommunal sektor er at det gjennomføres ekstern 
kvalitetssikring ved dette beslutningspunktet (avhengig av investeringens størrelse). 

Difi har følgende beskrivelser knyttet til avslutning av planleggingsfasen. 

Fasen godkjennes ved at prosjekteier signerer styringsdokumentet som en endelig 
bekreftelse på at innholdet er godkjent og forankret i ledelsen. 

Difi beskriver følgende om kvalitetssikring: 

Prosjektstyrets ansvar for å sikre at prosjektet utføres i henhold til beste praksis. Medlemmer 
av prosjektstyret (ofte kalt styringsgruppen) har et definert ansvar for intern kvalitetssikring. 
Prosjekteier har ansvar for å sikre gevinstfokus. 

Revisjonskriterium 1.4  

Risikovurderinger bør legges til grunn ved anbefaling av entrepriseform ved beslutningspunkt før 
overgang til gjennomføringsfasen. 

Valg av entrepriseform er avgjørende for om prosjekter blir vellykket eller ender med overskridelser. 
Vurderinger og analyser av prosjektets omfang og kompleksitet er derfor av stor betydning før man 
velger entrepriseform.  
 
Difis prosjektveiviser omtaler ikke valg av entrepriseform da den i utgangspunktet er utviklet for å 
bidra til flere vellykkede digitaliseringsprosjekter og er tilpasset disse. Difi har imidlertid utviklet en 
egen veileder for valg av entrepriseform der risiko skal vurderes. 
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Revisjonskriterium 1.5

Det bør defineres hvem som skal ta beslutninger om eventuell videreføring ved hvert
beslutningspunkt. Det bør settes mål og krav til gjennomføring av hver fase

Det kan være ulike beslut ningstakere ved hvert beslutningspunkt, men dette må defineres. Difi har
følgende beskrivelse knyttet til beslutninger mellom hver fase:

Eit prosjekt blir planlagt, overvaka og kontrollert på ein fase - for - fase basis. Dette medfører at
leiinga har faste ko ntrollpunkt gjennom heile prosjektet. Prosjektets status og grunnlag for å
fortsette blir vurdert for kvar fase (Prosjektgrunngjeving og anna styringsdokumentasjon), og
avgjerder om prosjektet skal fortsette eller ikkje tar ein på disse tidspunkta.

Prosje ktet bør defineres i et prosjektforslag med mål og krav til prosjektet:

Prosjektdefinisjon som forklarer hva prosjektet skal oppnå og som inneholder bakgrunn,
hvilke alternative konsepter som er vurdert, mål, rammebetingelser, forventede gevinster,
omfang og avgrensninger, begrensninger og forutsetninger, grov tidsplan og budsjett.

Difi har følgende beskrivelse knyttet til innhold i hver fase:

Omfanget av kvar gjennomføringsfase vil vere avgrensa til arbeidet med dei leveransane
som tilhøyrer fasen. Dette s kil ei slik faseoppdeling frå ei tilsvarande oppdeling ved bruk av
milepælar.

Difis prosjektmodell:

Kilde: prosjektveiviseren.no ( D ifi)

3.2 Observasjoner og funn - Etablert internkontroll

Prosjektkontoret har etablert en overordnet faseinndeling for prosjektgjennomføring med definerte
beslutningspunkter mellom fasene. Leder prosjektkontoret opplyser i epost at man h ar basert seg
på Difi s prosjektveiviser med noen tilpasninger.

Beskrivelse av Aurskog - Hølands faseinndeling av prosjekter med beslutningspunkter (1 - 4) i mellom .
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Prosjektkontorets modell for prosjektplanlegging og gjennomføring har en tydelig faseinndeling med 
beslutningspunkter før overgangen til ny fase. Prosjektkontoret har valgt å dele inn i både en 
skisseprosjekt- og en forprosjektfase, noe som er mer enn det Difi-modellen og en del andre 
rammeverk legger opp til. Valgt inndeling er imidlertid en normal standard å legge til grunn for 
planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Ved hvert beslutningspunkt skal det tas stilling til 
om man går videre og/eller om underlag og planer må justeres og eller utbedres. 
 
Kommunestyret tar beslutning ved beslutningspunkt 1, mens administrasjonen tar beslutninger ved 
BP2-4. Revisjonen får opplyst4 at det ikke er en standardisert modell for når beslutning tas. 
Kommunestyret fatter noen ganger vedtak tidligere enn ved beslutningspunkt 1. Prosjektsjefen 
peker på at kommunen vil vurdere dagens praksis med å gi en kostnadsramme tidlig i prosjektet.  
 
Rådmannen har ifølge økonomireglementet myndighet til å disponere årlige budsjetter, men det er 
kommunestyret som har myndighet til å vedta investeringsbudsjett og foreta endringer i dette. 
Overordnet mål for hver fase er også beskrevet i mottatt beskrivelse av Aurskog-Hølands 
rammeverk for prosjektstyring. 
 
Prosjektsjefen opplyser5 at kommunen ikke har faste prosedyrer for kvalitetssikring av de ulike 
fasene i et byggeprosjekt. Behovet for kvalitetssikring vurderes i det enkelte prosjekt, i forhold til en 
kost-/nyttevurdering. Det gjennomføres også kvalitetssikring i fasene da dette ligger hos 
leverandører som har tverrfaglig kontroll internt. I tillegg opplyses det at det at det foreligger teknisk 
kvalitetssikring av byggtekniske løsninger.  
 
Revisjonen har avdekket noen potensielle forbedringsområder som administrasjonen kan vurdere å 
ta tak i knyttet til etablert interkontroll i forbindelse beslutningspunkter. Disse gjengis under. 
 
Funn 1 – Manglende krav til kvalitetssikring – Avvik fra kriterium 1.3 
Overordnet prosjektmetode stiller ikke krav til formell kvalitetssikring. I forslaget til ny 
prosjektmetodikk er det lagt opp til første kvalitetssikring av investeringsplaner etter gjennomført 
skisseprosjekt og deretter etter gjennomført forprosjekt.  
 
Funn 2 – Manglende krav til innhold i hver fase - Avvik fra kriterium 1.5  
Det har ikke vært etablert standardisert måte for å gjøre bestillinger eller faseoverganger og det har 
ikke vært beskrevet noe rundt hva hver enkelt fase skal inneholde, hvordan den skal gjennomføres 
eller hva beslutningsunderlag skal inneholde. Basert på prosjektkontorets erfaringer i prosjektene så 
langt har de utarbeidet et forslag til en mer utdypet prosjektmetodikk. Dette forslaget beskriver mål, 
leveranser, verktøy, beslutninger og anskaffelser for hver fase i prosjektmetodikken. Det beskriver 
også forslag til organiseringsmodell.  

                                                
 
 
4 Tilleggsopplysninger 
5 Tilleggsopplysninger 
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3.3 Vurdering etablert internkontroll 

Overordnet prosjektmetode tilfredsstiller krav til klar faseinndeling og beslutningspunkter. 
Overordnet modell og tilnærming fremstår som hensiktsmessig og i henhold til ledende praksis.  
 
Etablert rammeverk for prosjektstyring beskriver imidlertid kun tilnærming på overordnet nivå og det 
stilles ikke konkrete krav til innhold og leveranser i hver fase eller ved hvert beslutningspunkt.  
 
Basert på prosjektkontorets erfaringer i prosjektene så langt har de utarbeidet et skisseforslag til en 
mer utdypet prosjektmetodikk. Dette forslaget beskriver mål, leveranser, verktøy, beslutninger og 
anskaffelser for hver fase i prosjektmetodikken og er et godt steg på veien til å etablere 
tilfredsstillende krav til internkontroll for prosjektplanlegging. Skisseforslag til mer utdypet 
prosjektmetode er ikke vurdert i denne revisjonen. 
 
Denne revisjonen tar for seg kvalitetssikring av styringsgrunnlag og kostnadsestimat, herunder 
kontrahering, stoppunkter, grunnlag i kravspesifikasjon og beskrivelser av prosjektet. Det antas fra 
revisjonens side at opplysningene om kvalitetssikring hos leverandørene sikter til at det føres 
kontroll med at leveransen er i tråd med bestilling og tekniske beskrivelser. Dette er ikke 
kvalitetssikring, men oppfølging av kontrakt. Gjennomføringsfase i byggeprosjekt er ikke tema i 
denne revisjonen. 
 
Forslag fra revisor 1 – Definere innhold i hver fase og krav til beslutningsgrunnlag 
Som del av utviklingen av prosjektmetoden bør det stilles krav til hvilke aktiviteter som skal 
gjennomføres i hver prosjektfase. Det bør defineres hvilket beslutningsgrunnlag som skal legges til 
grunn ved hvert beslutningspunkt. Det bør også defineres om og når det bør stilles krav til 
kvalitetssikring av beslutningsunderlag. Klare retningslinjer og krav til gjennomføring av hver fase 
bidrar til å sikre at viktige hensyn tas og at beslutninger tas i rett rekkefølge. Kvalitetssikring av 
underlag for kritiske beslutningspunkter bidrar til å redusere risiko. 

3.4 Observasjoner og funn - Etterlevelse 

Kommunestyret skal i henhold til etablert prosjektmetode beslutte gjennomføring av et valgt prosjekt 
med bakgrunn i utført mulighetsstudie. Bestillingen av prosjektene i denne gjennomgangen er 
dokumentert i vedtak i kommunestyret. Vedtaket i kommunestyret viser for Bjørkelangen skole og 
Helsehus til mulighetsstudium. Svømmehallprosjektet er opprinnelig en del av mulighetsstudiet for 
Bjørkelangen skole men skilles ut som et eget prosjekt i kommunestyrevedtak den 6. mai 2013. 
Gjennomføring av Myrvang samlokaliserte boliger er besluttet gjennomført gjennom vedtak av 
økonomiplan og ikke på bakgrunn av en mulighetsstudie. 
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Prosjektsjefen opplyser6 at kommunestyrets vedtak noen ganger er en rammebevilgning. Andre 
prosjekter inngår i en pott i økonomiplanen og for de største prosjektene vedtar kommunestyret en 
ramme for hvert prosjekt.  
 
Folkevalgte er normalt ikke involvert i beslutninger etter beslutningspunkt 1 knyttet til løsningsvalg 
etter mulighetsstudie i henhold til beskrivelse av dagens prosjektmodell. Vedtakene fra 
kommunestyret gir administrasjonen i kommunen i oppdrag å realisere prosjektene. Etter dette tas 
alle beslutninger i administrasjonen (styringsgruppen) så langt prosjektet holder seg innenfor 
mandatet som er gitt fra kommunestyret. Beslutninger i styringsgruppen dokumenteres i protokoll fra 
styringsgruppemøter. For svømmehall-prosjektet er prosjektet løftet til politisk beslutning grunnet 
revidering av rammen som lå til grunn for politisk bestilling.  
 
På administrativt nivå har det vært fast og tett dialog mellom prosjektene og styringsgruppen der 
vedtak og beslutninger har blitt tatt fortløpende i ukentlige styringsgruppemøter. Vedtak i 
styringsgruppemøtene dokumenteres i referater som godkjennes eller justeres i neste 
styringsgruppemøte.  
 
Valg av entrepriseform og gjennomføringsmodell er for skole og helsehus en del av den politiske 
bestillingen og er dokumentert med vedtak i kommunestyret. For Myrvang er beslutning tatt av 
styringsgruppen basert på et beslutningsnotat fra prosjektet. 
 
Revisjonen har avdekket noen potensielle forbedringsområder som administrasjonen kan vurdere å 
ta tak i knyttet til gjennomføring av beslutningspunkter. Disse gjengis under. 
 
Funn 3 – Vedtak knyttet til hvert beslutningspunkt – Avvik fra kriterium 1.1 og 1.2 
Det er mangler ved dokumentasjon av beslutningspunkt 2 og 3. Med unntak av Myrvang 
(samlokaliserte boliger) kan ikke prosjektkontoret dokumentere at det er utarbeidet 
beslutningsunderlag og gjennomført konkrete beslutningspunkter knyttet til beslutningspunkt 2 og 3. 
For Myrvang kan det vises til diskusjonsnotat og vedtak for beslutningspunkt 3. Notatet fremstår 
som ryddig og skisserer tre alternativer: fortsette, endre og stoppe med beskrivelse av fordeler og 
ulemper knyttet til hvert alternativ. Prosjektsjefen opplyser7 til revisjonen at han er enig i at dette ikke 
ble dokumentert tidlidgere. Beslutningspunktet er ikke tatt inn i referatene, men dokumentasjon var 
lagt fram og drøftet i møtet. Dette er ikke skriftliggjort, men dette er endret i ettertid og referatføres 
bedre nå.  
 
I forbindelse med foreleggelsen opplyser kommunen at de har oversendt dokumentasjon også for 
helsehuset. Når det gjelder helsehuset har kommunen oversendt teknisk dokumentasjon knyttet til 
BP3. Dokumentasjonen er omfattende, men revisjonen kan ikke finne et beslutningsnotat eller 
lignende tilsvarende det som er oversendt for Myrvang. 
                                                
 
 
6 Tilleggsopplysninger 
7 Tilleggsopplysninger 
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Funn 4 – Krav til gjennomføring av hver enkelt fase – Avvik fra kriterium 1.5 
Det er mangler ved beskrivelse av krav til gjennomføring og innhold i hver enkelt fase av 
prosjektene. Kun for Myrvang-prosjektet er det beskrevet noen krav til aktiviteter som skal ivaretas i 
hver fase. Dette er beskrevet i prosjektstyringsplan for Myrvang datert 10. mai 2016. Det er ikke 
fremlagt dokumentasjon på at det har vært stilt krav til innholdet i hver enkeltfase eller 
beslutningsgrunnlaget som skal ligge til grunn for hvert beslutningspunkt for de andre prosjektene  
 
Funn 5 – Bestillinger og mandat – Avvik fra kriterium 1.1 
Prosjektkontoret kan ikke vise til mandat eller styringsdokument med beskrivelse av krav og 
rammebetingelser for prosjektet for Bjørkelangen skole. Bestilling fra de folkevalgte består av flere 
politiske vedtak, men vedtak er ikke svart ut med et tydelig mandat eller styringsdokument for 
prosjektet. For de andre prosjektene er det utarbeidet mandat, men disse er ikke tydelig på hvilke 
krav, mål og føringer som gjelder for prosjektene. 
 
Funn 6 – Fastsettelse, definisjon og revidering av økonomisk ramme – Avvik fra kriterium 1.1 
Det fremgår ikke i dokumenterte prosjektmandater hva som skal dekkes av økonomisk ramme eller 
om beløpet skal justeres for inflasjon. Kalkylene som er utarbeidet for prosjektene tar ikke hensyn til 
prisstigning og ramme justeres heller ikke for dette. I mandatet for Helsehus-prosjektet står det at 
det er usikkert om rammen har tatt høyde for flere typer kostnader blant annet knyttet til tomt og 
inventar. Det er heller ikke beskrevet i hvilken grad økonomisk ramme skal ta hensyn til 
usikkerhetsavsetninger og hvordan prosjektet skal disponere disse da økonomisk ramme for 
prosjektene ikke oppdateres etter mulighetsstudiet.  
 
Funn 7 – Kvalitetssikring – Avvik fra kriterium 1.3 
Det er ikke dokumentert gjennomføring av kvalitetssikring med unntak av for helsehuset. Prosjektet 
kan vise til korrespondanse mellom tilknyttede eksterne rådgivere og prosjektet i forbindelse med 
evaluering av innkomne tilbud for bygging av helsehuset. Det er ikke dokumentert noen formell 
kommunikasjon eller prosess rundt kvalitetssikring av annet underlag i prosjektgjennomføringen, 
eller for de andre prosjektene.  
 
I forbindelse med foreleggelsen har kommunen oversendt dokumentasjon for Myrvang den 
13.3.2017. Dokumentasjonen består av teknisk kvalitetssikring av byggtekniske løsninger etter det 
revisjonen kan se. 

3.5 Vurdering av etterlevelse 

Prosjektkontoret kan ikke dokumentere at den klare faseinndelingen med definerte 
beslutningspunkter etterleves i praksis. Jamfør forslag fra revisor 1 knyttet til å etablere krav til 
gjennomføring av hver fase og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag mener revisor det er viktig at 
faseinndelingen etterleves. Dette for å sikre forankring underveis på kritiske tidspunkt samt at 
sentrale aktiviteter og avklaringer gjennomføres i riktig rekkefølge. 
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Manglende grad av formelle beslutningspunkter veies delvis opp av en tett dialog med 
styringsgruppen underveis og en liten organisasjon der det er kort vei mellom administrativ 
beslutningstaker og utfører. 
 
Forslag fra revisor 2 – Bestilling, mandat og styringsdokument 
Prosjektkontoret bør utarbeide en standardmal for prosjektmandat og styringsdokument. 
Prosjektmandatet bør legges til grunn og eventuelt justeres ved vedtak i kommunestyret. Med 
bakgrunn i mandatet bør det utarbeides et styringsdokument som prosjektene skal styres etter og 
som oppdateres underveis i prosjektgjennomføringen. Dette vil kunne sikre god forankring av hva 
prosjektet skal være for alle interessenter og at prosjektet leverer i henhold til mål og omfang. Klare 
rammer og mål gjør det også lettere for prosjektleder å styre prosjektet. 
 
Forslag fra revisor 3 – Tydeliggjøre kostnads- og styringsramme 
Det bør defineres tydeligere hva som skal omfattes av økonomiske rammer og hvordan rammen 
skal forholde seg til prisstigning underveis i prosjektgjennomføring og planlegging. Dersom dette 
ikke tas hensyn til, vil dette bidra til at man undervurderer kostnadene for å gjennomføre prosjektet. 
 
Det bør etableres et skille mellom kostnads- og styringsramme og disse bør oppdateres i 
forbindelse med overgang til gjennomføringsfasen. Typisk vil usikkerhet være betydelig redusert fra 
mulighetsstudiet i takt med at løsningen har blitt mer detaljert. Usikkerhetspåslaget bør derfor 
normalt kunne reduseres. Samtidig vil mange nye problemstillinger normalt dukke opp etter hvert 
som løsningen detaljeres, noe som kan påvirke styrings- og kostnadsramme i både positiv og 
negativ retning. For at rammen skal være relevant å styre etter i gjennomføringsfasen og for at de 
langsiktige økonomiplanene og planlagt likviditetsbehov skal være så presist som mulig bør rammer 
oppdateres i forbindelse med BP3. Prosjektet bør ikke disponere usikkerhetsavsetningen, denne 
bør disponeres av prosjekteier.  
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4 ROLLER OG ANSVAR 

4.1 Revisjonskriterier 

Underproblemstilling 2  Revisjonskriterier 

2.  Er det tydelige roller og ansvar? 2.1. Prosjektorganisasjon med styre bør beskrives tilstrekkelig og 
oppdateres ved endringer 

2.2. Det bør lages rollebeskrivelser for prosjektmedlemmer og styre 
som i tilstrekkelig grad beskriver ansvarsområder 

2.3. Sluttbruker bør involveres på en god måte 
2.4. Det bør etableres en beskrivelse av fullmakter som på en 

oversiktlig måte viser hvem som har budsjett og 
beslutningsmyndighet 

 
Under følger en nærmere beskrivelse av kriteriene til underproblemstilling 2. 
 
Revisjonskriterium 2.1 

 
Prosjektorganisasjon med styre bør beskrives tilstrekkelig og oppdateres ved endringer 

 
Difi beskriver i sin prosjektveiviser formålet med å etablere en prosjektorganisasjon som følger: 
 

Beskrive organisering, roller, ansvar og kompetanse som er hensiktsmessig for at prosjektet 
skal nå målene på en effektiv måte. 

 
Videre beskriver Difi: 
 

Beskriv prosjektledelsens struktur, organisering, ansvar og samhandling. Herunder hvordan 
dette eventuelt vil endre seg i de ulike fasene av prosjektet. 

 
Revisjonskriterium 2.2 

 
Det bør lages rollebeskrivelser for prosjektmedlemmer og styre som i tilstrekkelig grad 
beskriver ansvarsområder 

 
Difi sier følgende om etablering av rollebeskrivelser og ansvarsområder: 
 

For å få eit vel fungerande prosjektleiingsteam er det avgjerande at ein klart har definert alle 
teammedlemmenes roller. Samtidig er det naudsynt at teamet ein utnemner eig og forstår 
kva for kompetanse som krevst. Prosjekteigar blir utnemnd av verksemdsleiinga i 
konseptfasen. Prosjekteigar er hovudansvarleg for å utforme prosjektleiingsteamet 
(Prosjektstyret, Prosjektleiar, Teamleiarar/Delprosjektleiarar, Prosjektsikring og 
Prosjektstøtte) og definere rollebeskrivingane.  

 
Ifølge Difi bør følgende aktiviteter sikres i forbindelse med at prosjektorganisasjon etableres: 
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Definer prosjektets roller med tilhørende ansvar, forventninger, myndighet og handlingsrom. 
 

Beskriv prosjektets behov for nøkkelkompetanse i de ulike fasene i prosjektet, og i hvilket 
omfang. 

 
Revisjonskriterium 2.3 

 
Sluttbruker bør involveres på en god måte 
 

Difi sier følgende om viktigheten av involvering av sluttbruker: 
 

Uansett hva slags produkt prosjektet skal levere må utformingen av produktet være styrt av 
det behovet som skal dekkes. Hvem er brukerne? Hvilke tjenester trenger de egentlig? 
Denne brukerorienteringen er helt nødvendig for å kunne utforme produktene på en god 
måte. 
 

Kommunens egen prosjektmetode beskriver at tidlig involvering av sluttbruker er viktig: 
  

Vi styrer prosjekter ut fra prinsippet om å redusere risiko og usikkerhet. Ved å involvere 
brukere tidlig vil vi fjerne risiko tidlig i prosessen og slippe svært dyre endringer sent i 
prosessen.  
 
Dersom brukerinvolvering kommer for sent i prosessen vil bygget enten ikke være tilpasset 
forretningsbehovene eller måtte bygges om til en høy kostnad.   

 
Revisjonskriterium 2.4 

 
Det bør etableres en beskrivelse av fullmakter som på en oversiktlig måte viser hvem som 
har budsjett og beslutningsmyndighet 

 
Difi beskriver ikke krav til fullmaktsgrenser spesifikt, men sier følgende om delegering av myndighet 
innenfor fastsatte rammer: 

 
Eit prosjekt som fylgjer god praksis har eit prosjektstyre som er ansvarleg for å sikre eit 
vellukka prosjekt, og har delegert myndigheit frå verksemdsleiinga innanfor fastsette rammer. 
 

Videre at: 
 
 Myndigheit blir delegert gjennom å setje toleransar for fylgjande: 

 Tid 
 Kost 
 Kvalitet 
 Omfang 
 Uvisse 
 Vinst 
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Kommunen beskriver delegering av fullmakter knyttet til økonomi i sitt økonomireglement. Her 
beskrives det at kommunestyret bevilger en prosjektramme til prosjektene samt vedtar årlige 
budsjetter, mens rådmann har myndighet til å disponere midlene innenfor de årlig satte rammene på 
det nivå investeringsbudsjettet er vedtatt. 

4.2 Observasjoner og funn - Etablert internkontroll 

Etter at prosjektkontoret ble etablert i februar 2015 har det vært en fast prosjektorganisasjon, med 
fast innkjøper, to faste prosjektledere, fast prosjektkontroller og en leder for prosjektkontoret. 
Rådmann med ledergruppe fungerer som styringsgruppe for alle prosjekter i kommunen. Involvering 
av brukergruppe er lagt under prosjektleder. I tillegg leies det inn prosjekteringsgruppeledere, 
rådgivere og byggherrerepresentanter basert på gjeldende rammeavtaler.  
 

 
Kilde: Aurskog-Høland kommune. Beskrivelse av prosjektorganisasjonen i kommunen. Hentet fra 
prosjektkontorets egen presentasjon 
 
Økonomiske fullmakter er beskrevet i økonomireglementet. Her beskrives at kommunestyret selv 
vedtar investeringsbudsjett og foretar endringer i dette, mens rådmann har myndighet til å disponere 
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midlene innenfor de årlig satte rammene.  Bestemmelsene om rebudsjettering av investeringer 
omtales i punkt 2.5 i økonomireglementet. 
 
Det er etablert generell myndighetsmatrise som beskriver hvilke roller som beslutter, medvirker og 
gir innspill til henholdsvis overordnet prosjektstrategi for prosjektet, forretnings- og prosjektstrategi, 
operativ gjennomføringsplan og oppgaveutførelse. 
 
Etablert prosjektmetodikk beskriver på overordnet nivå når og hvordan brukerinvolvering i prosjektet 
bør skje. 

4.3 Vurdering – Etablert internkontroll 

Overordnet prosjektorganisering i Aurskog-Høland fremstår som fornuftig. Økonomiske fullmakter 
beskrives i økonomireglementet og roller og ansvar i forbindelse med prosjektgjennomføring 
beskrives på generelt nivå i prosjektmetoden.  
 
Roller og fullmakter innenfor det enkelte prosjekts vedtatte kostnadsramme er ikke omtalt i 
økonomireglementet. På hvilket nivå kommunestyret vedtar årsbudsjettet har betydning for 
rådmannens fullmakter. Rådmannen er gitt vide fullmakter da kommunestyret vedtar 
investeringsbudsjettet på et overordnet nivå (sum helse og rehabilitering, sum oppvekst og 
utdanning, sum samfunn og utvikling og så videre). 

4.4 Observasjoner og funn - Etterlevelse 

Styringsgruppen har for alle prosjektene bestått av rådmann og ledergruppen i kommunen. 
Prosjektkontorets kontroller fungerer som kontroller for alle prosjektene, og det er to prosjektledere 
ved prosjektkontoret som hver har ansvar for to prosjekter. For å sikre tilstrekkelig kompetanse og 
kapasitet har det vært leid inn ressurser, i hovedsak gjennom etablerte rammeavtaler for rådgiver og 
arkitekt. 
 
Prosjektene kan dokumentere involvering av sluttbruker gjennom notater og møtereferater. 
 
Revisjonen har avdekket noen potensielle forbedringsområder som administrasjonen kan vurdere å 
ta tak i knyttet til roller og ansvar. Disse gjengis under. 
 
Funn 8 – Beskrivelse av roller og ansvar – Avvik fra kriterium 2.2 
Det er manglende dokumentasjon av roller og ansvar i prosjektene. I prosjektstyringsplan for 
Myrvang datert 10. mai 2016 beskrives rollefordeling mellom prosjektleder og prosjektsjef, men det 
er ikke beskrevet noe rundt rollen til styringsgruppen eller andre roller i prosjektet. For skole, 
helsehus og svømmehall beskrives ansvarsområder for styringsgruppen og prosjektgruppen i 
mandatet, men det er ikke laget ansvarsbeskrivelse på rollenivå. 
 
 
 



13/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen - 16/00060-7 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen : Hovedrapport_ENDELIG AH_2017.03.17

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

GJENNOMGANG AV INVESTERINGSPROSJEKTER Side 18 

 

Funn 9 – Fullmakter til å gjøre valg knyttet til omfang, kvalitet og fremdrift i prosjektene – 
Avvik fra revisjonskriterium 2.4 
Det er uklart hvilken myndighet styringsgruppen har til å foreta beslutninger i prosjektene med tanke 
på omfang, kvalitet og fremdrift. I mottatt beskrivelse av prosjektmetode beskrives det at politikerne 
styrer gjennom mandater og at styringsgruppen har myndighet til å ta beslutninger innenfor 
mandatet. Mottatte mandater er imidlertid ikke tydelige på hvilke krav som gjelder for prosjektene og 
hvilken frihet administrasjonen har til å gjøre valg knyttet til omfang, kvalitet og fremdrift.  

4.5 Vurdering - Etterlevelse 

Roller og ansvar kan med fordel tydeliggjøres da de ikke er definert i særlig detalj på prosjektene. 
Prosjektmandater er ikke tydelige på hvilke krav som stilles til prosjektene og det er dermed ikke 
tydelig hvilken myndighet prosjektet og administrasjonen har med tanke på å ta beslutninger knyttet 
til omfang, kvalitet og fremdrift.  
 
Forslag fra revisor 2 – Bestilling, mandat og styringsdokument (gjentakelse fra kapittel 3) 
Prosjektkontoret bør utarbeide en standardmal for prosjektmandat og styringsdokument. 
Prosjektmandatet bør legges til grunn og eventuelt justeres ved vedtak i kommunestyret. Med 
bakgrunn i mandatet bør det utarbeides et styringsdokument som prosjektene skal styres etter og 
som oppdateres underveis i prosjektgjennomføringen. Dette vil kunne sikre god forankring av hva 
prosjektet skal være for alle interessenter og at prosjektet leverer i henhold til mål og omfang. Klare 
rammer og mål gjør det også lettere for prosjektleder å styre prosjektet. 
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5 KOSTNADSSTYRING/-OPPFØLGING 

5.1 Revisjonskriterier 

 
Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av kriteriene til underproblemstilling 3. 
 
Revisjonskriterium 3.1 

 
Påløpte kostnader/timer i prosjektet bør følges opp og sammenholdes på en oversiktlig måte 
med måling av framdrift (inntjent verdi i prosjektet) 
 

Difi beskriver at en gjennomføringsstrategi for gjennomføringen av et prosjekt bør inneholde: 
 

Rutiner for oppfølging av påløpte kostnader/timer, hvordan dette skal sammenholdes med 
måling av framdrift (inntjent verdi i prosjektet) og hvordan slike data skal rapporteres 

 
Revisjonskriterium 3.2 

 
Prosjektregnskapsdata bør sammenstilles og rapporteres på en strukturert måte 

 
Difi stiller ikke spesifikke krav til rapportering av prosjektregnskapsdata utover at det bør stilles krav 
til hvordan slike data skal rapporteres, jamfør utdrag gjengitt under kriterium 3.1. 
 
Vedtaket om investeringsbudsjettet i en kommune er at budsjettet samlet sett er i finansiell balanse 
det enkelte år. Samtidig er det nødvendig å holde styring og kontroll med de enkelte 
investeringsprosjektene. Det er utarbeidet en veileder (Kommunal- og regionaldepartementet 2011) 
som gir anvisninger til kommunene om hvordan dette kan gjøres. De fleste investeringsprosjektene 
går over flere år, og de årlige investeringsbudsjettene/-regnskapene alene gir ikke tilstrekkelig 
informasjon for å støtte opp om prosjektstyringen. Av denne grunn peker veilederen på at 
prosjektstyring må baseres på informasjon i tillegg til de obligatoriske budsjett- og 
regnskapsoppstillingene.  
 
Revisjonskriterium 3.3 
 

Prognostisert sluttkostnad bør oppdateres ved endringer underveis i prosjektet 

 Underproblemstilling 3  Revisjonskriterier 

3.  Er det et eget prosjektregnskap? 3.1. Påløpte kostnader/timer i prosjektet bør følges opp og 
sammenholdes på en oversiktlig måte med måling av framdrift 
(inntjent verdi i prosjektet) 

3.2. Prosjektregnskapsdata bør sammenstilles og rapporteres på en 
strukturert måte 

3.3. Prognostisert sluttkostnad bør oppdateres ved endringer 
underveis i prosjektet 
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Difi beskriver under god praksis for avviksledelse at det bør settes klare toleransegrenser knyttet til 
kostnad. Ved avvik fra prognoser (utenfor eventuelt etablerte toleransegrenser) bør dette løftes til 
rett myndighetsnivå.  

5.2 Observasjoner og funn - Etablert internkontroll 

Det stilles krav til eget prosjektregnskap og årlige budsjetter i kommunen. Prosjektprognoser skal 
oppdateres ved årlig rullering eller dersom det oppstår behov i løpet av året. I tillegg skal det 
utarbeides en fireårig økonomiplan der økonomiske rammer for investeringer i perioden legges. 
Investeringsbudsjettet er i utgangspunktet ettårig. Det stilles i økonomireglementet krav til 
sluttregnskap for prosjekter med budsjettert totalkostnad over 10 millioner kroner. 
 
Funn 10 Krav til prosjektregnskap – Avvik fra kriterium 3.2  
Det er ikke etablert detaljerte krav til prosjektøkonomi. Etablert økonomiregelverk tar i hovedsak for 
seg regler knyttet til kommuneregnskapet. 

5.3 Vurdering – Etablert internkontroll 

Økonomireglementet stiller noen overordnede krav til prosjektregnskap. Det stilles imidlertid ikke 
spesifikke krav til prosjektregnskap. 

5.4 Observasjoner og funn - Prosjektgjennomføring 

Prosjektkontroller kan dokumentere eget prosjektregnskap for oppfølging av alle prosjektene i 
egenutviklet Excel-bok. Prosjektregnskapet viser oversikt over alle påløpte kostnader siden 
prosjektets oppstart og er ført etter felles mal. 
 
Prosjektsjefen opplyser8 det tas utgangspunkt i standarder på hva prosjektering bør koste. 
Kontroller rapporterer nå hele tiden i forhold til dette. Kontrollen er bedre enn tidligere, men dette er 
ikke nedfelt i et prosedyredokument. Rådmannen opplyser at styringsgruppen opplever god 
rapportering og betryggende kontroll. I dag er det også utviklet en modell der de følger opp 
konsulentene (de rådgivende ingeniørene) i forhold til forventet timeforbruk og kostnad og en 
månedsrapport. 
 
Revisjonen har avdekket noen potensielle forbedringsområder som administrasjonen kan vurdere å 
ta tak i knyttet til bruk av prosjektregnskap. Disse gjengis under. 
 
Funn 11 – Fremdrift mot plan og budsjett – Avvik fra revisjonskriterium 3.1 
Prosjektregnskapet viser ikke påløpte kostnader mot plan og fremdrift. Mottatt prosjektregnskap 
viser påløpte kostnader i prosjektet siden oppstart, men holder ikke disse opp mot plan for fremdrift 
og leveranser eller budsjett. Etter revisjonens vurdering er dette ikke på plass i dag heller. Det 

                                                
 
 
8 Tilleggsopplysninger 
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kommunen har på plass er en kostnads- og fakturakontroll, noe som også er viktig å ha på plass for 
å sikre økonomien i prosjektene. 
 
Funn 12 – Økonomisk rapportering – Avvik fra revisjonskriterium 3.2 
Prosjektkontoret har ikke kunnet dokumentere at det har vært gjennomført fast rapportering på 
økonomi på prosjektnivå. De kan derfor heller ikke dokumentere om eventuelle avvik fra fremdrift og 
kost er rapportert fortløpende med tanke på om det bør gjennomføres eventuelle tiltak for å sikre at 
prosjektet gjennomføres innenfor budsjett og til avtalt tid. Prosjektkontoret har kunnet dokumentere 
at økonomi delvis har vært gjennomgått i styringsgruppemøter for helsehuset gjennom å vise til 
presentasjoner som er benyttet i de ukentlige styringsgruppemøtene for helsehus-prosjektet. 
Økonomi har vært en del av presentasjonen for noen av disse presentasjonene, men ikke etter en 
fast mal. 

5.5 Vurdering 

Det føres eget prosjektregnskap etter fast mal.  Det kan imidlertid ikke vises til dokumentasjon der 
påløpte kostnader holdes i opp mot budsjett for året og for prosjektet totalt. Prosjektkontoret kan 
heller ikke dokumentere fast rapportering på økonomi etter fast mal opp mot fremdrift og 
gjennomførte aktiviteter.  
 
God likviditetsstyring og planlegging er avhengig av at budsjetter oppdateres fortløpende.  
 
Forslag fra revisor 4 – Fremdrift og økonomi 
Prosjektene bør utarbeide en felles mal for oppfølging av fremdrift og økonomi. Denne bør inkludere 
påløpte kostnader mot budsjett for inneværende år og i forhold til milepæler/leveranser. Oppfølging 
bør også inneholde en prognose for endelig sluttkostnad for prosjektet totalt og i forhold til budsjett 
for året. 
 



13/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen - 16/00060-7 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen : Hovedrapport_ENDELIG AH_2017.03.17

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

GJENNOMGANG AV INVESTERINGSPROSJEKTER Side 22 

 

6 RAPPORTERINGSSTRUKTUR TIL ADMINISTRATIVT 
NIVÅ OG DE FOLKEVALGTE  

6.1 Revisjonskriterier 

 
Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av kriteriene til underproblemstilling 4. 
 
Kriterium 4.1 

 
Det bør etableres en rapporteringskalender som beskriver sentrale tidsfrister for prosjektet 
 

Difi anbefaler at det som del av gjennomføringsstrategi for et prosjekt bør utarbeides en 
kommunikasjonsstrategi som beskriver rapportering til interessenter og mellom ledelsesnivåer: 
 

Kommunikasjonsstrategi – analyse av interessentene og planer for når og hvordan 
informasjon skal utveksles, herunder også når og hvordan det skal rapporteres mellom 
ledelsesnivåer 
 

Kriterium 4.2 
 
Rapportering bør skje etter fast mal som dekker relevante rapporteringsområder 
 

I følge Difi inneholder en kommunikasjonsstrategi: 
 

… en beskrivelse av midlene for og hyppigheten av kommunikasjonen til parter både 
innenfor og utenfor prosjektet. 

 
Difi beskriver at det bør rapporteres på usikkerhet og økonomi og at det skal legges en plan for når 
og hvordan rapportering skal gjøres. Hva det er relevant å rapportere på samt omfanget av denne 
vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt, men en fast mal vil bidra til å sikre at man dekker de avtale 
og relevante områdene samtidig som rapporteringen blir enklest mulig for mottaker å forholde seg 
til. 
 
Administrasjonssjefen skal rapportere til kommunestyret gjennom året (forskrift om årsbudsjett 15. 
desember 2000 nr. 1423 § 10). Det skal dessuten skilles mellom budsjettstyring og 
prosjektoppfølging av investeringene. I tillegg til årsperspektivet er det nødvendig å holde styring og 
kontroll med de enkelte investeringsprosjektene og rapportere til de folkevalgte på disse. 

Underproblemstilling 4  Revisjonskriterier 

4. Er det etablert hensiktsmessig 
rapporteringsstruktur til 
administrativt nivå og de 
folkevalgte? 

4.1. Det bør etableres en rapporteringskalender som beskriver 
sentrale tidsfrister for prosjektet 

4.2. Rapportering bør skje etter fast mal som dekker relevante 
rapporteringsområder 

4.3. Avvik og beslutninger bør løftes til rett nivå 
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Prosjektstyringen må med andre ord baseres på informasjon ut over de obligatoriske budsjett- og 
regnskapsoppstillingene (KRDs veileder kapittel 3). 
 
Kriterium 4.3 

 
Avvik og beslutninger bør løftes til rett nivå 
 

Difi sier følgende om avvikshåndtering: 
 

Eit prosjekt har definerte toleransar for kvart prosjektmål som speglar grensene for delegert 
autoritet. Ved å bruke toleransar muliggjer ein passande eigarstyring då ein definerer ansvar 
for å styre, leie og levere prosjektet. Ansvar definert på kvart nivå og nivået over blir berre 
involvert dersom toleransegrensene overskridast. Dette gir effektiv bruk av leiingas tid, då 
det reduserer leiars tidsbelastning utan å fjerne styringa gjennom å sikre at ein tar avgjerder 
på rett nivå i organisasjonen. 

 

6.2 Observasjoner eller funn – Etablert internkontroll 

Kommunens økonomireglement stiller krav til generell rapportering til kommunestyret to ganger per 
år i tillegg til årsavslutning. Utgangspunktet for denne rapporteringen skal være gjeldende 
årsbudsjett, herunder fremdrift på investeringer. I tertialrapporteringen inngår imidlertid ikke 
økonomi for enkeltprosjekter, men kun regnskap mot budsjett per investeringsområde.  
 
Mottatte beskrivelser av etablert internkontroll beskriver ikke noen krav utover dette til fast 
rapportering. 

6.3 Vurdering – Etablert internkontroll 

De folkevalgte styrer gjennom mandater og prosjektene skal rapportere til de folkevalgte ved avvik 
fra dette. Utover dette rapporteres det overordnet på prosjekter gjennom tertial og årsrapportering. 
Uklare mandater gjør at det ikke er like klart hvilke avvik og problemstillinger det eventuelt vil være 
nødvendig å løfte til politisk nivå. Dette kan skape ulike forventninger knyttet til hva som skal 
rapporteres til hvem og til hvilket nivå eventuelle avvik skal løftes. 
 
Revisjonen viser i denne forbindelse til Kommunal- og regionaldepartementets veileder9 om 
budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Administrasjonen har ikke 
etablert et system for rapportering på prosjektnivå, herunder økonomi (hvor mye av budsjettet som 
er medgått), framdrift, omfang/kvalitet og risiko/usikkerhet. 
 

                                                
 
 
9 Veilederen er datert i oktober 2011. Veilederen bygger på rammene og prinsippene i kommunelov og 
forskrift. 



13/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen - 16/00060-7 Forvaltningsrevisjonsrapporten - Gjennomgang av investeringsprosjekter i tidligfasen : Hovedrapport_ENDELIG AH_2017.03.17

ROMERIKE REVISJON IKS 

 

GJENNOMGANG AV INVESTERINGSPROSJEKTER Side 24 

 

6.4 Observasjoner og funn - Prosjektgjennomføring 

Fast prosjektrapportering til de folkevalgte skjer gjennom den generelle rapporteringen som gjøres 
hvert tertial. I tertialrapporteringen rapporteres det på investeringer aggregert per 
investeringsområde, men ikke per enkelt prosjekt.  
 
Leder for prosjektkontoret skriver i epost til revisjonen den 13. desember 2016 at det i tillegg er 
gjennomført løpende orientering til de folkevalgte. Dette er dokumentert gjennom eksempler på 
presentasjoner som er holdt for formannskapet. 
 
Administrasjonen har ansvar for prosjektgjennomføringen og planlegging og det er ikke lagt opp til 
politiske beslutningspunkter etter kommunestyrets vedtak knyttet til valg av alternativ fra 
mulighetsstudie. Prosjektene kan gjennom styringsgruppemøtereferater dokumentere faste 
ukentlige møter i styringsgruppen. Referat fra styringsgruppemøter dokumenteres sammen med 
presentasjon for styringsgruppemøtet. 
 
Prosjektleder for skole og svømmehall kan i tillegg dokumentere å ha rapportert til leder for 
prosjektkontoret etter fast mal som dekker relevante områder som fremdrift, status, prioriterte 
områder og risiko. 
 
Revisjonen har avdekket noen potensielle forbedringsområder som administrasjonen kan vurdere å 
ta tak i knyttet til prosjektrapportering. Disse gjengis under. 
 
Funn 13 – Fast rapportering – Avvik fra kriterium 4.2 
For Helsehus og Myrvang har ikke prosjektkontoret kunne dokumentere noen formell rapportering 
eller krav til rapporteringsstruktur utover presentasjoner som har blitt holdt for styringsgruppen for 
helsehusprosjektet. Prosjektkontoret kan ikke dokumentere fast rapportering på økonomi for noen 
av prosjektene verken på administrativt eller politisk nivå. 

6.5 Vurdering - Gjennomføring 

De folkevalgte styrer gjennom mandater og prosjektene skal rapportere til de folkevalgte ved avvik 
fra dette. Utover dette rapporteres det overordnet på prosjekter gjennom tertial og årsrapportering. 
Uklare mandater gjør at det ikke er like klart hvilke avvik og problemstillinger det eventuelt vil være 
nødvendig og løfte til politisk nivå. Ved å etablere klare mandater kan rapportering begrense seg til 
fast tertialrapportering samt eventuelle avvik fra prosjektets etablerte toleransegrenser. 
 
Rapportering til administrasjonen for Helsehus og Myrvang er uformell og skjer i hovedsak gjennom 
ukentlige møter i styringsgruppen. Tett dialog og kort avstand mellom prosjektene og 
styringsgruppen veier i noen grad opp for manglende formell rapportering og er en styrke for 
prosjektgjennomføringen i Aurskog-Høland. Mangel på formelle krav øker imidlertid risikoen for at 
sentrale aspekter overses og kan svekke gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. 
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Forslag fra revisor 5 – Krav til rapportering 
Det bør vurderes å definere fast mal for prosjektrapportering i kommunen. Denne bør dekke krav til 
innhold, frekvens og struktur på rapportering. Dette vil kunne bidra til å lette både oppfølging av 
prosjektene for styringsgruppen samt strukturere arbeidet for prosjektet og sikre at sentrale risikoer 
og krav følges opp. Revisjonen understreker betydningen av kontroll med hvert enkelt prosjekt 
(kostnadsramme, regnskap tidligere år, revidert budsjett, regnskap per dato, påløpte kostnader og 
forventet sluttkostnad). Rapporteringen bør i tillegg fange opp avvik på økonomi, omfang og kvalitet 
og fremdrift.  
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7 EFFEKT- OG RESULTATMÅL TIL INVESTERINGENE 
SOM GJØRES  

7.1 Revisjonskriterier 

 
Revisjonskriterium 5.1 
 

Prosjektets leveranser bør defineres tydelig 
 

Å beskrive prosjektets leveranser er i Difis prosjektveiviser definert som en av hovedaktivitetene i 
planleggingsfasen. Det er viktig å etablere en tydelig beskrivelse av produktene som prosjektet skal 
levere: 
 

I planleggingsfasen er det viktig å gi en grundig beskrivelse av alle prosjektproduktene som 
skal være levert i løpet av prosjektperioden. Beskrivelsen skal gi en forståelse for hva som er 
hensikten med å utvikle produktet, samt viktige karakteristika ved produktet. 
 
De konkrete prosjektproduktene som her skal beskrives er de som prosjektet mener er 
nødvendige og tilstrekkelige for å skape disse ønskede endringene (effektmålet). 
 

 
Revisjonskriterium 5.2 

 
Det bør beskrives på en god måte hvilke kvalitetskriterier og toleransegrenser som gjelder 
for leveransen 

 
For at prosjektleder skal kunne styre prosjektet i riktig retning og gjøre prioriteringer underveis er det 
viktig å definere hvilke kvaliteter prosjektet skal styres mot og toleransegrenser for disse. Difi 
beskriver følgende sentrale oppgave: 
 

Beskrive hvem som vil bruke produktet/leveransen og hvilke kvalitetskriterier og -toleranser 
det skal tilfredsstille. 

 
Revisjonskriterium 5.3 
 

Prosjektleveranser bør kunne knyttes til definerte nyttevirkninger som er målbare (effektmål) 
 

 Underproblemstilling 5  Revisjonskriterier 

5. Er det stilt krav til at det etableres 
tydelige effekt- og resultatmål til 
investeringene som gjøres? 

5.1. Prosjektets leveranser bør defineres tydelig 
5.2. Det bør beskrives på en god måte hvilke kvalitetskriterier og 

toleransegrenser som gjelder for leveransen 
5.3. Prosjektet leveranser bør kunne knyttes til definerte 

nyttevirkninger som er målbare (effektmål) 
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Effektmålene beskriver hvorfor prosjektet er etablert, og beskriver ofte en ønsket fremtidig situasjon 
som skal oppnås ved å gjennomføre prosjektet. Effektmålene bør ligge til grunn for etablering av en 
gevinstrealiseringsplan.  

Difi beskriver effektmål som ønskede endringer som følger av prosjektet. Videre at: 
 

Det er viktig at Prosjektforslaget er kortfattet og presist, gjenspeiler Prosjektmandatet og at 
prosjektmålene er spesifikke, målbare, akseptable, realistiske og tidsbestemte (SMART). 
 

For at prosjektet skal kunne oppnå dette definerer Difi blant annet tre sentrale oppgaver for 
prosjektet i planleggingsfasen: 

1. Beskrive formål og mål for prosjektet 
2. Utarbeide en oversikt over sentrale gevinster som skal følges opp og kvantitativt måles - 

informasjon om måltall, målemetoder, tidspunkt for måling og gjennomføringsansvar 
3. Beskrive eller illustrere hvordan hvert produkt er relatert til identifiserte nyttevirkninger og 

hvordan disse måles 

7.2 Observasjoner og funn - Etablert internkontroll 

Revisjonen har avdekket noen potensielle forbedringsområder som administrasjonen kan vurdere å 
ta tak i knyttet til krav til målstyring. Disse gjengis under. 
 
Funn 14 – Krav til effekt og resultatmål – Avvik fra kriterium 5.1, 5.2 og 5.3 
Prosjektkontoret kan ikke dokumentere at det er formulert eller beskrevet noen krav eller 
retningslinjer for målstyring i prosjektene. 

7.3 Vurdering – Etablert internkontroll 

Mottatt beskrivelse av etablert prosjektmetode omtaler ikke konkrete krav til målstyring i prosjektene 
og praksis er også ulik for de ulike prosjektene. Mål er viktige for å sikre riktig retning for prosjektet 
samt å gi prosjektleder noe å styre etter. Det bidrar også til at prosjektets interessenter omforenes 
om hva prosjektet skal være, hva som kan forventes fra endelig leveranse og legger grunnlaget for 
en gevinstrealiseringsplan. Prioritering av mål og krav for prosjektet med toleransegrenser gir 
prosjektleder noe å styre etter når krevende valg eventuelt må tas i prosjektgjennomføring og 
planlegging. 
 
Forslag fra revisor 6 – Standard målhierarki 
Som del av et standardoppsett for prosjektmandat/styringsdokument bør det etableres krav til 
målhierarki med effekt- og resultatmål. Målene bør være spesifikke, målbare, akseptable, realistiske 
og tidsbestemte.  
 
Effektmålene bør formuleres slik at man i ettertid kan vurdere om man ved gjennomføringen av 
prosjektet har oppnådd de effektene man ønsket og som var grunnlaget for at prosjektet ble 
iverksatt i utgangspunktet. Effektmålene vil legge grunnlaget for en gevinstrealiseringsplan.  
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Resultatmål for prosjektet er knyttet til prosjektleders gjennomføring på tid, kost og kvalitet. 
Prosjektleder bør gis en prioritering mellom tid, kost og kvalitet, eventuelt også med 
toleransegrenser/kuttlister for hver parameter. 

7.4 Observasjoner og funn - Etterlevelse 

Politisk bestilling av et prosjekt er knyttet til et kommunestyrevedtak om gjennomføring av prosjektet 
innenfor en gitt økonomisk ramme og viser ikke til noen mål for prosjektet. For helsehus og Myrvang 
har prosjektleder laget et prosjektmandat med noen definerte mål for prosjektet. Målene for 
helsehus er delvis basert på og viser til vedtak i kommunestyret.  
I mottatt beskrivelse av kommunens prosjektrammeverk er det også beskrevet hovedformål for 
skole og svømmehall. 
 
Revisjonen har avdekket noen potensielle forbedringsområder som administrasjonen kan vurdere å 
ta tak i knyttet til målstyring i prosjektene. Disse gjengis under. 
 
Funn 15 – Uklart målbilde – Avvik fra kriterium 5.1, 5.2 og 5.3 
Prosjektkontoret kan ikke vise til en samlet målbeskrivelse for hvert enkelt prosjekt og målene som 
er definert er i varierende grad målbare. Det er normalt i statlige og kommunale prosjekter å stille 
krav til et målhierarki med tre nivåer. Et strategisk nivå som beskriver hvilket eller hvilke 
overordnede kommunemål prosjektet bygger opp under (kommunemål), et på prosjektnivå 
(effektmål) og et nivå som går på gjennomføring (resultatmål).  
 
Mens kommunemålet kan være overordnet og kun bidra til å sikre strategisk forankring bør målene 
på de to andre nivåene være konkrete og målbare.  
 
Effektmålene beskriver hva man ønsker å oppnå med prosjektet, nytteeffekten(e).  
  
Resultatmål for prosjektet er knyttet til prosjektleders gjennomføring på tid, kost og kvalitet.  

7.5 Vurdering – Etterlevelse 

Det er definert overordnede mål for prosjektene. Disse er i varierende grad spesifikke og målbare, 
og de er ikke tidsbestemte. Målbeskrivelser, inkludert resultatmål, er ikke samlet i et mandat eller 
styringsdokument, noe som gjør det mer krevende å få fullstendig oversikt. 
 
Bruk av standardoppsett/mal for prosjektmandat og styringsdokument vil gjøre det enklere å samle 
beskrivelser av mål og krav til prosjektet på et sted samt etablere en struktur og veiledning i 
utforming av prosjektmålene. Det vil kunne bidra til økt forankring av hva prosjektet skal levere og 
legge grunnlaget for en gevinstrealiseringsplan. 
 
Forslag fra revisor 2 – Bestilling, mandat og styringsdokument (gjentatt kap 3 og 4) 
Prosjektkontoret bør utarbeide en standardmal for prosjektmandat og styringsdokument. 
Prosjektmandatet bør legges til grunn og eventuelt justeres ved vedtak i kommunestyret. Med 
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bakgrunn i mandatet bør det utarbeides et styringsdokument som prosjektene skal styres etter og 
som oppdateres underveis i prosjektgjennomføringen. Dette vil kunne bidra sikre god forankring av 
hva prosjektet skal være for alle interessenter og at prosjektet leverer i henhold til mål og omfang. 
Klare rammer og mål gjør det også lettere for prosjektleder å styre prosjektet. 
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8 USIKKERHETSVURDERINGER 

8.1 Revisjonskriterier 

 
Revisjonskriterium 6.1 
 

Det bør utarbeides en usikkerhetsstrategi som på en tydelig måte definerer hvordan 
usikkerhetselementer løpende skal identifiseres, håndteres og rapporteres 

 
Difi beskriver at det som del av prosjektplanlegging bør etableres en usikkerhetsstrategi. Denne skal 
beskrive: 
 
 … hvordan usikkerhetselementer skal løpende identifiseres, håndteres, rapporteres  
 
Revisjonskriterium 6.2 
 

Det bør gjennomføres usikkerhetsanalyse etter anerkjent metode. Denne bør benyttes for å 
sette kostnads- og styringsramme for prosjektet 

 
Difi anbefaler gjennomføring av usikkerhetsanalyser, men omtaler ikke fastsettelse av økonomiske 
rammer basert på vurdering av økonomisk usikkerhet. En viktig del av et godt gjennomført 
forprosjekt er imidlertid å sikre realistiske budsjetter og rammer for tids- og kostnadseffektiv 
gjennomføring av prosjektet. Vurdering av usikkerhet er sentralt for å kunne få gode og realistiske 
estimater. 
 

 Underproblemstilling 6  Revisjonskriterier 

6. Er det stilt krav til 
usikkerhetsvurderinger? 

6.1. Det bør utarbeides en usikkerhetsstrategi som på en tydelig måte 
definerer hvordan usikkerhetselementer løpende skal 
identifiseres, håndteres og rapporteres 

6.2. Det bør gjennomføres usikkerhetsanalyse etter anerkjent metode. 
Denne bør benyttes for å sette kostnads- og styringsramme for 
prosjektet 

6.3. Det bør defineres hensiktsmessige toleransegrenser for 
usikkerhet 

6.4. Det bør etableres et hensiktsmessig rammeverk og metode for 
usikkerhetshåndtering og oppfølging 
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Statlig praksis, og ledende kommunal praksis, tilsier at endelig styrings- og kostnadsramme settes 
basert på en vurdering av usikkerhet. Normalt settes styringsramme lik P5010 og kostnadsramme lik 
P8511. Mens prosjektet disponerer P50 disponerer kommunestyret usikkerhetsavsetningen som er 
differansen mellom P50 og P85.  
 
Revisjonskriterium 6.3 
 

Det bør defineres hensiktsmessige toleransegrenser for usikkerhet 
 
Difi beskriver i prosjektveilederen usikkerhetsstrategien som følger: 
 

 Usikkerhetsstrategien beskriver hensikten med usikkerhetsstyring, prosedyrene som vil bli 
brukt, roller og ansvar, usikkerhetstoleransene, tidspunkter for usikkerhetsanalyser, verktøy 
og teknikker, og krav til rapportering. 

 
Revisjonskriterium 6.4 
 

Det bør etableres et hensiktsmessig rammeverk og metode for usikkerhetshåndtering og 
oppfølging 

 
Difi anbefaler at det defineres roller og ansvar samt verktøy, teknikker, prosedyrer og krav til 
rapportering på usikkerhet. 

8.2 Observasjoner og funn – Etablert internkontroll 

Prosjektkontoret har benyttet seg av en ekstern leverandør til å bistå med metode for gjennomføring 
av kvalitativ usikkerhetsanalyse for Helsehuset og Bjørkelangen skole.  
 
Revisjonen har avdekket noen potensielle forbedringsområder som administrasjonen kan vurdere å 
ta tak i knyttet til usikkerhetsvurderinger i prosjektene. Disse gjengis under. 
 
Funn 16 – Formelle krav til usikkerhetsstyring – Avvik fra kriterium 6.1-6.4 
Prosjektkontoret har ikke etablert en egen usikkerhetsstrategi eller metode for beregning og 
oppfølging av usikkerhet. Det er ikke stilt formaliserte krav til gjennomføring av 
usikkerhetsvurderinger.  
 
Funn 17 – Ikke skilt mellom kostnads- og styringsramme – Avvik fra kriterium 6.2 

                                                
 
 
10 P50: ramme det antas at prosjektet kan gjennomføres innenfor med 50 % sannsynlighet. Inneholder 
avsetning for forventede tillegg utover grunnkalkyle 
11 P85: ramme det antas at prosjektet kan gjennomføres innenfor med 85 % sannsynlighet. Inneholder 
avsetning for usikkerhet utover forventede tillegg 
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Det er ikke skilt mellom, eller definert styrings- og kostnadsramme. I rapportering til styringsgruppen 
oppgis det for helsehuset at forventet gevinst er økonomisk ramme minus beregnet prosjektkostnad 
med usikkerhetsavsetning. Normalt skal en usikkerhetsavsetning dekke mer enn forventede tillegg. 
Det er ikke helt klar hva prosjektet her mener med økonomisk gevinst, men dersom man sikter til 
forventet forskjell mellom økonomisk ramme og forventet kostnad beregnes dette som forskjell 
mellom forventet prosjektkostnad (styringsramme P50) og økonomisk ramme (kostnadsramme 
P85). (Se forklaring lenger ned). 

8.3 Vurdering – Etablert internkontroll 

Det er ikke dokumentert noen formelle krav usikkerhetsstyring, men det er dokumentert gjennomført 
kvalitative usikkerhetsvurderinger i prosjektene med unntak av for Myrvang-prosjektet. Etablering av 
krav og metode for usikkerhetsstyring og oppfølging er viktig for å sikre at sentrale 
usikkerhetsmomenter avdekkes og for å sikre enhetlig og oversiktlig oppfølging og rapportering på 
usikkerhet. 
 
Det er ikke gjort egne kvantitative usikkerhetsanalyser for å kartlegge usikkerhet i kalkyler og det er 
ikke skilt mellom styringsramme og kostnadsramme. En omforent definisjon av hva som ligger i 
økonomiske rammer er viktig for at både politikere som bestiller prosjektet og prosjektleder har 
samme forståelse for hva som ligger i den økonomiske rammen for prosjektet samt hvordan man 
skal forholde seg til denne etter hvert som prosjektet modnes. 
 
Forslag fra revisor 7 – Skille mellom kostnads- og styringsramme  
Det bør skilles i prosjektstyringen mellom kostnads- og styringsramme og det bør beskrives tydelig 
hva som menes og omfattes av de økonomiske rammene som omtales. Det bør defineres hva de 
ulike rammene består av samt hvor mye usikkerhet de er ment å dekke. Normalt settes 
styringsramme lik forventet kostnad eller P5012 for prosjektet, mens kostnadsramme settes lik P8513. 
P50 inneholder en avsetning for forventede tillegg utover grunnkalkylen14, mens P85 inneholder en 
ekstra avsetning for usikkerhet. Rammer bør justeres i forbindelse med beslutningspunkt 3 i 
overgangen til gjennomføringsfasen da mye vil ha endret seg siden opprinnelig ramme for 
prosjektet ble satt. Prosjektet bør ikke disponere usikkerhetsavsetningen (P85). 
 

                                                
 
 
12 P50: ramme det antas at prosjektet kan gjennomføres innenfor med 50 % sannsynlighet. Inneholder 
avsetning for forventede tillegg utover grunnkalkyle 
13 P85: ramme det antas at prosjektet kan gjennomføres innenfor med 85 % sannsynlighet. Inneholder 
avsetning for usikkerhet utover forventede tillegg 
14 Grunnkalkyle: Grunnkalkylen er summen av sannsynlig kostnad for alle spesifiserte, konkrete 
kalkyleelementer (kostnadsposter) på analysetidspunktet. 
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Figur 1: Eksempel på en S - kurve fra en kvantitativ usikkerhetsanalyse for et investeringsp rosjekt i
en stor norsk kommune. S - kurven representerer en kumulativ sannsynlighetsfordeling av mulige
utfall for investeringskostnaden i prosjektet. Prosj ektet gis normalt anledning til å disponere P50,
som er det man forventer prosjektet skal koste (50 % sannsynlig at prosjektet kan realiseres
innenfor denne rammen) , mens prosjekteier holder av en usikkerhetsreserve (P50 - P85) i tilfelle
prosjektet blir dyr ere enn forventet.

Figur 2: Sammenheng mellom grunnkalkyle, forventede tillegg, usikkerhetsavsetning, P50 og P85

Forslag fra revisor 8 – Krav til usikkerhetsstyring
Det bør etableres krav til usikkerhetsstyring som beskriver hva slags usikkerhetsanalyser som skal
gjennomføres, når og hvordan de skal følges opp.

8.4 Observasjoner og funn – Etterlevelse

Det er gjennomført kvalitativ usikkerhetsanalyse for Helsehus og skoleprosjektet.
Usikkerhetsanalysen er utarbeidet på bakgrunn av en usikker hets - workshop som ble ledet og utført
av HR - prosjekt med deltakelse fra kommunen. Basert på identifiserte risikoer og muligheter er det
etablert en prioritert tiltaksliste.

Prosjektleder for svømmehall og skole har også etablert usikkerhetsmatrise for mil epæler som det
har vært rapportert på ukentlig til prosjektsjef.

Prosjektsjef opplyser15 at prosjektkontoret har en praktisk tilnærming til usikkerhetsanalyser og at
bruk P50 og P85 ikke er tatt i bruk av kapasitetsmessige hensyn . Det legges opp til at bev ilgningen
er kostnadsrammen. I utførelsesfasen legges det nå opp til et beslutningshierarki der en pott av

15 Tilleggsopplysni nger
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rammen fordeles mellom byggeleder, prosjektleder og leder av prosjektkontoret med ukentlig 
rapportering til styringsgruppen. 
 
Revisjonen har avdekket noen potensielle forbedringsområder som administrasjonen kan vurdere å 
ta tak i knyttet til gjennomføring av usikkerhetsanalyser. Disse gjengis under. 
 
Funn 18 – Kvantitativ usikkerhetsanalyse – Avvik fra kriterium 6.2 
Det er ikke dokumentert egne kvantitative usikkerhetsanalyser for prosjektene. Utarbeidede kalkyler 
er basert på erfaringstall og prosentvis tillegg for usikkerhet. Det er ikke gjennomført noen 
usikkerhetsgjennomgang med ulike fagområder for å identifisere og vurdere omfang av usikkerheter 
knyttet til kalkylene.  

8.5 Vurdering - Etterlevelse 

Det er ikke vedtatt noen strategi for usikkerhetsstyring, men det er dokumentert gjennomført 
kvalitative usikkerhetsvurderinger i prosjektene med unntak av for Myrvang-prosjektet. Prosjektleder 
for Skole og svømmehall har også formelt fulgt opp usikkerhet/risiko knyttet til fremdrift i prosjektene 
gjennom fast rapportering.  
 
Det er ikke gjort egne kvantitative usikkerhetsanalyser for å kartlegge usikkerhet i kalkyler og det er 
ikke skilt mellom styringsramme og kostnadsramme. En omforent definisjon av hva som ligger i 
økonomiske rammer er viktig for at både politikere som bestiller prosjektet og prosjektleder har 
samme forståelse for hva som ligger i den økonomiske rammen for prosjektet samt hvordan man 
skal forholde seg til denne etter hvert som prosjektet modnes. 
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9 STØTTEVERKTØY  

9.1 Revisjonskriterier 

 
Revisjonskriterium 7.1 
 

Det bør eksistere et eget prosjektarkiv der all dokumentasjon knyttet til prosjektet lagres på 
en systematisk måte 

 
Det er få konkrete krav til bruk av støtteverktøy og arkivering i Difis prosjektveiviser. Generelt 
beskrives imidlertid følgende: 
 

I løpet av et prosjekt, utarbeides det store mengder dokumentasjon. Det dreier seg blant 
annet om styringsdokumentasjonen, notater, power-point-presentasjoner, rapporter, 
analyser og andre dokumenter som er med å understøtte prosjektets fremdrift og 
måloppnåelse. 

 
Prosjektleder må sikre god versjonshåndtering av prosjektdokumentasjonen underveis i 
prosjektet. Når prosjektet skal avsluttes, må han sikre at dokumentasjonen avsluttes og 
arkiveres på hensiktsmessig måte. Det er svært viktig med tanke på erfaringsoverføring at 
det er enkelt å finne frem til prosjektdokumentasjon fra tidligere gjennomførte prosjekter. 

 
Uten et prosjektarkiv vil det være krevende å sikre at relevant dokumentasjon arkiveres på en 
hensiktsmessig måte. 
 
Kommunen må dessuten følge lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv. Dette omfatter også 
arkivverdige dokumenter i investeringsprosjekter. 
 
Revisjonskriterium 7.2 
 

Det bør eksistere rutiner, retningslinjer og krav for lagring og oppdatering av relevant 
prosjektdokumentasjon 

 

 Underproblemstilling 7 Revisjonskriterier 

7. Er det etablert hensiktsmessig 
støtteverktøy for gjennomføring og 
dokumentasjon av 
prosjektplanleggingen? 

7.1. Det bør eksistere et eget prosjektarkiv der all dokumentasjon 
knyttet til prosjektet lagres på en systematisk måte 

7.2. Det bør eksistere rutiner, retningslinjer og krav for lagring og 
oppdatering av relevant prosjektdokumentasjon 

7.3. Prosjektet bør benytte planleggingsverktøy knyttet til fremdrift og 
økonomi som er tilpasset prosjektets kompleksitet 
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Det stilles i Difis prosjektveiviser krav til god versjonshåndtering og prosjektdokumentasjon 
underveis i prosjektet. Dette er vanskelig å få til på en god måte uten at det eksisterer rutiner, 
retningslinjer og krav til hva som skal lagres og oppdateres, samt hvor og hvordan dette skal gjøres. 
For at dokumentasjon skal ha verdi må det sikres troverdighet og tilgjengelighet for det som 
dokumenteres. 
 
Revisjonskriterium 7.3 
 

Prosjektet bør benytte planleggingsverktøy knyttet til fremdrift og økonomi som er tilpasset 
prosjektets kompleksitet 

 
Difi sier følgende om bruk av verktøy i for praktisk prosjektstyring: 
 

Det finnes ulike verktøyløsninger for praktisk prosjektstyring hvor blant annet 
Prosjektveiviserens faser, aktiviteter og dokumentmaler er bygget inn i løsningen. Et slikt 
verktøy vil være til stor nytte ved prosjektenes daglige bruk av Prosjektveiviseren. Dersom 
virksomheten ikke har et slikt verktøy som allerede er godt innarbeidet i organisasjonen 
anbefales å vurdere ulike tilgjengelige tilbud som finnes 

 
Difi viser til et knippe eksempler på løsninger som kan være aktuelle å benytte seg av. 

9.2 Observasjoner og funn – Etablert internkontroll 

Kommunen har et arkivsystem for lagring av dokumentasjon kalt 36016, men det er ikke stilt krav til 
hvordan prosjektdokumentasjon skal arkiveres og oppdateres.  
 
Revisjonen har avdekket noen potensielle forbedringsområder som administrasjonen kan vurdere å 
ta tak i knyttet til retningslinjer og krav til dokumentasjon i prosjektplanleggingen. Disse gjengis 
under. 
 
Funn 19 – Retningslinjer og struktur for dokumentasjon – Avvik fra kriterium 7.2 
Prosjektkontoret har ikke etablert egne retningslinjer for hvordan og hva slags dokumentasjon som 
skal arkiveres for prosjektene. I intervjuer opplyses det at noe lagres i arkivsystem, noe lagres på 
server etter prosjektleders egen mappestruktur, mens noe finnes i leverandørenes prosjekthotell. 
Det er ikke noen fast struktur og hver prosjektleder arkiverer derfor dokumentasjon knyttet til 
prosjektgjennomføring etter egne vurderinger og rutiner. Det beskrives i intervjuer at det er opp til 
prosjektleder å arkivere og systematisere dokumentasjon i forbindelse med prosjektene. 
Prosjektkontoret bekrefter skriftlig i tilbakemelding på funn knyttet til retningslinjer og struktur for 
dokumentasjon at det er et forbedringspotensial på området og at arbeidet med dette er påbegynt. 

                                                
 
 
16 Public 3600 er en standardløsning for saksbehandling, arkiv- og dokumenthåndtering. Løsningen er sømløst 
integrert med Microsoft Office og Outlook og legger til rette for en effektiv digital forvaltning (tieto). 
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9.3 Vurdering – Etablert internkontroll 

Det er ikke stilt krav til struktur med tanke på hvilken eller hvordan prosjektdokumentasjon skal 
lagres og systematiseres. Manglende struktur og krav til dokumentasjon kan gjøre det krevende å 
finne tilbake i ettertid. Dette gjør at prosjektene og kommunen vil være sårbare dersom det på et 
senere tidspunkt skulle oppstå uenighet eller tvist om hva som har vært avtalt og planlagt. Det kan 
også være krevende å ha oversikt over hva som til enhver tid er de gjeldende kravene og 
rammebetingelsene for prosjektene.  
 
Forslag fra revisor 9 – Standard mappestruktur og krav til dokumentasjon 
Kommunen bør vurdere å lage en sjekkliste og mappestruktur for dokumentasjon i prosjekter. Det 
bør etableres en fast struktur og rutine for dokumentasjon samt stilles krav til hva som skal 
dokumenteres og hvordan i de ulike fasene. Dokumenter bør dateres og merkes med 
versjonsnummer og forfatter som minimum. 

9.4 Observasjoner og funn - Etterlevelse 

Prosjektene har benyttet seg av ulike verktøy i prosjektplanleggingen i tidligfasen. Prosjektkontroller 
har benyttet en egen Excel-modell for oppfølging av økonomi i prosjektene. For kalkyler har 
prosjektene brukt Bygganalyse som ekstern rådgiver, men også laget egne kalkyler basert på Holte-
nøkkel. HR Prosjekt har bidratt som rådgiver og med verktøy for gjennomføring av kvalitativ 
usikkerhetsanalyse basert på HR-prosjekts egen mal.  
 
Revisjonen har avdekket noen potensielle forbedringsområder som administrasjonen kan vurdere å 
ta tak i knyttet til fortløpende dokumentasjon i prosjektplanleggingen. Disse gjengis under. 
 
Funn 20 – Versjonskontroll, datering og signering – Avvik fra kriterium 7.1 og 7.2 
Flere dokumenter er verken signert, datert eller merket med versjonsnummer. Det er ikke noen 
formalisert versjonskontroll der det etableres et revisjonsspor for styrende dokumenter, med 
beskrivelse av versjonsnummer og dato, hvem som har utarbeidet dokumentet, hvem som eventuelt 
har kontrollert det og hvem som har godkjent det. Mange av dokumentene prosjektet har vist til er 
Word-dokumenter som er redigerbare og usignerte. Uten formelle rutiner for arkivering av 
dokumentasjon kan det derfor være vanskelig å vise til nødvendig historikk. Dette kan bli et problem 
for kommunen dersom det på et senere tidspunkt skulle oppstå tvist om forhold som ligger tilbake i 
tid. For noen dokumenter er det imidlertid opprettet saks- og arkivnummer, for eksempel for 
prosjektmandat for Helsehus.  

9.5 Vurdering - Etterlevelse 

Det har i forbindelse med denne revisjonen vært tidkrevende å få tak i all dokumentasjon og 
prosjektkontoret opplyser i intervjuer at det ikke er stilt noen krav til struktur med tanke på hvordan 
prosjektdokumentasjon skal lagres og systematiseres. Manglende struktur og krav til 
dokumentasjon kan gjøre det krevende å finne tilbake i ettertid. Dette gjør at prosjektene og 
kommunen vil være sårbare dersom det på et senere tidspunkt skulle oppstå uenighet eller tvist om 
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hva som har vært avtalt og planlagt. Det kan også være krevende å ha oversikt over hva som til 
enhver tid er de gjeldende kravene og rammebetingelsene for prosjektene.  
 
Forslag fra revisor 10 – Bruk av standardmaler 
Det er ikke etablert felles malverk for standard/obligatoriske dokumenter. Bruk av standardmaler 
kan bidra til å veilede i forhold til hva som skal dokumenteres, hvilke krav som stilles til 
dokumentasjonen samt god håndtering av versjonskontroll. Det finnes flere standardmaler 
tilgjengelig eksempelvis på Difi og prosjektveiviserens hjemmeside. 
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10 VURDERING, KONKLUSJON OG ANBEFALING 

10.1 Oppsummering og vurdering 

Er internkontrollen tilfredsstillende for gjennomføring av planleggingsfasen i 
investeringsprosjekter (problemstilling 1)? 
Aurskog-Hølands overordnede tilnærming til gjennomføring og organisering av planleggingsfasen i 
investeringsprosjekter vurderes som fornuftig og i tråd med ledende praksis. Krav til internkontroll 
og gjennomføring består imidlertid kun av en overordnet tilnærming og prosjektfaseinndeling og det 
eksisterer få standardiserte prosesser, metoder eller krav til styring og gjennomføring av prosjekter i 
kommunen. 

Kommunen gjennomfører flere store byggeprosjekter nå, aktiviteten i kommunen knyttet til 
utbygging er av den grunn høyere enn i en normal situasjon. Prosjektkontoret er opprettet i februar 
2015 da flere av prosjektene allerede var igangsatt og de har jobbet med å utarbeide metode og 
retningslinjer parallelt med prosjektplanleggingen. En relativt liten prosjektportefølje samt kort vei 
mellom prosjektene og beslutningstaker veier til en viss grad opp for manglende formaliserte krav til 
planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter i kommunen, men det er behov for å få på 
plass et felles rammeverk for prosjektstyring som i større grad formaliserer krav og gir veiledning for 
hvordan prosjekter skal planlegges i kommunen. 

Etterleves interkontrollen i praksis etter kommunens metodikk og retningslinjer for 
prosjekter i planleggingsfasen (problemstilling 2)? 
Internkontroll i prosjekter i Aurskog-Høland er lite formalisert, men løpende prosess og 
kommunikasjon mellom prosjektkontoret og styringsgruppen vurderes som god. Det har vært faste 
ukentlige statusmøter der utfordringer og problemstillinger drøftes fortløpende. Møtene er 
dokumentert gjennom prosjektpresentasjoner og møtereferater som oppsummer temaer og vedtak i 
møtene. For de prosjektene som prosjektkontoret har i sin portefølje er det tett dialog mellom 
prosjektkontoret og styringsgruppen. Prosjektporteføljen er relativt liten. Dette veier i stor grad opp 
for manglende formalitet i rapportering og i noen grad opp for lite formaliserte faseoverganger. 

Administrasjonen gis ansvar for å gjennomføre og ta beslutninger i prosjektene basert på vedtak 
etter mulighetsstudie i kommunestyret. Uklare mandater og manglende bruk av styringsdokumenter 
bidrar til at det fremstår som noe uklart hva rammer og krav for de ulike prosjektene er, samt hvilke 
fullmakter administrasjonen har til å ta beslutninger med tanke på omfang, kvalitet og fremdrift. 

Tilgjengeliggjøring av dokumentasjon i forbindelse med gjennomføringen av denne revisjonen har 
vært tidkrevende og prosjektkontoret bekrefter at det ikke er etablert retningslinjer eller krav til 
dokumentasjon i prosjektet. Noe prosjektdokumentasjon lagres i kommunens arkivsystem, noe på 
server eller lokalt hos prosjektleder mens annen dokumentasjon finnes på prosjekthotell etablert av 
rådgivere. Manglende grad av formaliserte krav til dokumentasjon bidrar til økt nøkkelpersonrisiko 
da det ikke vil være lett for andre enn de som har jobbet med dokumentene å finne frem til rett 
versjon. Dersom det skulle oppstå uenigheter internt eller eksternt om forhold knyttet til prosjektet 
har prosjektet også et dårlig utgangspunkt dersom de ikke kan dokumentere forholdet.  
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Forslag fra revisor knyttet til etablert internkontroll og etterlevelse 
Det er fornuftig at en kommune som Aurskog-Høland baserer seg på et allerede utviklet rammeverk. 
Det vil ikke være hensiktsmessig at Aurskog-Høland skal utvikle et eget omfattende rammeverk 
samt bred kompetanse og kapasitet knyttet til prosjektstyring og gjennomføring. Prosjektene i 
dagens portefølje er imidlertid av en betydelig størrelse. Nettopp derfor er det viktig at man har en 
felles struktur og metode på plass som sikrer tilstrekkelig kontroll og veiledning i gjennomføringen 
og det eksisterer allerede standardiserte prosesser og malverk som kommunen med fordel kan 
benytte seg av i større grad. Prosjektkontoret er i gang med å utvikle struktur og metode basert på 
erfaringer som er gjort de siste to årene der de har gjort seg opp mange fornuftige tanker rundt 
prosjektstyring i kommunen. 
 
I tillegg til å jobbe videre med egne skisserte forbedringsforslag, bør prosjektkontoret vurdere å 
etablere standardmaler for prosjektmandater og styringsdokumenter samt etablere felles 
retningslinjer og krav knyttet til fortløpende dokumentasjon. Det er revisors vurdering at dersom 
disse tingene kommer på plass vil kommunen være på god vei til å ha et godt grunnlag for 
gjennomføring av tidligfaseplanlegging i prosjekter. 

10.2 Samlet vurdering og konklusjon 

Oppsummert vurderer revisjonen det positivt at kommunen legger til grunn en anerkjent 
prosjektmodell (Difi) når investeringsprosjekter skal gjennomføres. Kommunen har i liten utstrekning 
utviklet Difi-rammeverket til en modell tilpasset Aurskog-Høland, men det er igangsatt et arbeid på 
området. På tidspunktet for denne revisjonen består kommunens modell av en presentasjon, men 
det er i liten grad etablert innhold i modellen. Revisjonen mener at det mangler en beskrivelse av 
hvilke krav som gjelder for styring av prosjekter i kommunen.  
 
Rådmannen har ansvar for betryggende kontroll (kommuneloven § 23, annet ledd). Revisjonen 
vurderer kommunens internkontroll på området slik at den ikke gir tilstrekkelig støtte til den enkelte 
prosjektleder når prosjekter gjennomføres. Dette øker risikoen for at prosjektene ikke gjennomføres 
på en betryggende måte. En beskrivelse av hvilke krav som gjelder for prosjektstyring og 
dokumentasjon i kommunen er således ikke på plass.  
 
Uklare mandater gjør at det ikke er klart beskrevet hva de folkevalgte har ansvar for, og hva som er 
delegert til rådmannen. Prosjektrapportering på det enkelte prosjekt med tanke på framdrift og 
kostnad, er ikke på plass. Revisjonen understreker at klare styrings- og rapporteringslinjer er svært 
viktig gjennom hele prosjektløpet.  
 
På denne bakgrunn konkluderer revisjonen på problemstillingene som følger: 
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Problemstillingene  Konklusjonene 

Problemstilling 1 
Er internkontrollen tilfredsstillende for gjennomføring 
av planleggingsfasen i investeringsprosjekter?  

 
Det er etablerte en modell på et overordnet nivå. 
Overordnet tilnærming virker fornuftig og i tråd med 
ledende praksis. Det gjenstår å få på plass 
innholdet i systemet før en tilfredsstillende 
internkontroll er etablert. 

Problemstilling 2 
Etterleves internkontrollen i praksis etter 
kommunens metodikk og retningslinjer for prosjekter 
i planleggingsfasen? 

 
Prosjektene som er kontrollert følger i noen grad 
anerkjent praksis og metode for 
prosjektgjennomføring i tidligfase, slik kommunen 
har bestemt. Det er for flere prosjekter svikt i deler 
av gjennomføringen. Dette krever etter revisjonens 
vurdering at kommunen får på plass en mer 
fullstendig internkontroll på området og at denne 
implementeres og etterleves. 

 

10.3 Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger: 
 

1. Administrasjon bør utarbeide og implementere innholdet i prosjektmodellen for 
gjennomføring av investeringsprosjekter, herunder 

a. utarbeide en beskrivelse av hvilke krav som gjelder for styring av prosjekter i 
kommunen, herunder standard styringsdokument og tilfredsstillende malverk 

b. tydeliggjøre bestillinger og standardisere mandater 
c. etablere retningslinjer for dokumentasjon, arkivering og bruk av standardmaler 

2. Administrativt og folkevalgt nivå bør etablere en felles forståelse for rammene til prosjektene 
og prosjektoppfølgingen, herunder 

a. avklare styringslinjer, fullmakter, kommunikasjon og rapportering 
b. tydeliggjøre og forankre forståelse for forskjell mellom styringsramme og 

kostnadsramme, hva disse omfatter, samt hvordan prosjektene skal forholde seg til 
usikkerhet. 
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DOKUMENTASJONSLISTE OG OVERSIKT OVER 
INTERVJUER  

Dokumentasjon 

Generelt 
Kontrollutvalget.pdf [beskrivelse av prosjektmetode] 
Forslag til ny prosjektmetodikk.pptx 
Usikkerhetsworkshop usikkerhet og tiltak Aurskog Høland kommune.pdf 
SWOT ANALYSE prosjektgjennomføring.docx 
Diverse presentasjoner til formannskapet 
Tertialrapporter 2015 
Økonomiplan 2015-2018 
Økonomiplan 2016-2019 
Referater fra styringsgruppemøter (utvalg) 
1602318 Usikkerhetsworkshop Aurskog Høland kommune tidligversjon.xlsx 
Aurskog-Hølands økonomireglement 
 
Bjørkelangen skole 
130506-kommunestyret-sakspapirer.pdf 
130624-kommunestyret-moteprotokoll politisk bestilling.pdf 
Mandat for rom og skisseprogram, bygging av ny skole 27.08.2014.docx 
130318-kommunestyret-moteprotokoll Bjørkelangen skole og Helsehus.pdf 
130506-kommunestyret-moteprotokoll Bjørkelangen skole (Bla entrepriseform).pdf 
Ukerapporter (utvalg) 
Kalkylegjennomgang Bjørkelangen skole 24.11.2015.xlsx 
Økonomioppfølging Bjørkelangen skole.xlsx 
 
Myrvang 
151210 Myrvang boliger Rom- og funksjonsprogram til styringsgruppen.pdf 
1600701 Myrvang forporsjektbeskrivelse.pdf 
Diskusjonsnotat entrepriseform 090316 Myrvang.pdf 
Myrvang skisseprosjekt 160316.pdf 
Prosjektmandat Myrvang revidert 290216.docx 
PROSJEKTSTYRINGSPLAN FOR MYRVANG 100516.docx 
Kalkyler økonomi (div excelbøker) 
Diskusjonsnotat BP3 170816 Myrvang.pdf 
 
Helsehus 
VS Evaluering av tilbud for helsehuset.msg [kommunikasjon rundt kvalitetssikring av 
tilbudsunderlag] 
eksport budsjett realistisk helsehus 14122015.xls 
Justert kalkyle helsehus 14122015.xls 
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Utvalg av presentasjoner i ledermøter (styringsgruppen) 
Notater fra brukermedvirkning (utvalg) 
protokoll-kommunestyret-2014-12-15.pdf 
Vedlegg til sak i kommunestyret 15 12 14 77 14.pdf 
protokoll-kommunestyret-2014-11-3.pdf 
140922-kommunestyret-sakspapirer.pdf 
140922-kommunestyret-moteprotokoll.pdf 
130318-kommunestyret-sakspapirer_samhandlingsprosjektet 11_13.pdf 
Økonomioppfølging Helsehus.xlsx 
Appendiks til mandat prosjektstyringsplan AHH 130716.docx 
Prosjektmandat Helsehus revidert 130716.docx 
Prosjektmandat Helsehus.docx 
  
Svømmehall 
16-00808-1 Mandat for prosjekt bygging av svømmeanlegg i Bjørkelangen 223074_1_1.PDF 
Mandat for anskaffelse av svømmeanlegg på Bjørkelangen (1).PDF 
Mandat for anskaffelse av svømmeanlegg på Bjørkelangen vedtak endring ramme.PDF 
Ukentlige rapporter (utvalg) 
kalkyle svømmehall.pdf 
Økonomioppfølging Svømmebasseng.xlsx 
 
 
Intervjuer 
Navn, stilling Dato 
Olav Borud, prosjektkontroller 1.12.2016 
Jens Kristian Waaler, prosjektleder for 
Bjørkelangen skole og svømmehall. 

1.12.2016 

Johan Tørnby, prosjektleder for Helsehus og 
Myrvang 

1.12.2016 

Jane Brit Løland, innkjøpsansvarlig for alle 
prosjektene 

1.12.2016 

Thomas Grønnerød-Hemmingby, leder 
prosjektkontoret 

8.12.2016 
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VEDLEGG – RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 
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Arkivsak-dok. 15/00273-12 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Aurskog-Høland kontrollutvalg 29.03.2017 
 
 
 

   
 
 

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET - REVISJONEN 
FORSLAG TIL VIDERE HÅNDTERING AV VARSELET 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget ber om at revisor avholder et møte med rådmannen hvor 

kommunens håndtering, kommentarer til de problemstillinger som er reist og de 
vurderinger som er lagt til grunn undergis nærmere behandling. 

2. Basert på revisjonens behandling vil kontrollutvalget ta stilling til om det 
iverksettes noen ytterligere undersøkelser av de enkelte problemstillingene.  

 
 
Vedlegg:  
1. Henvendelse til kontrollutvalget – varsel om ulovlige og kritikkverdige forhold 

(unntatt offentlighet jf. Offentleglovas § 13 første ledd jf. Forvaltningslovens § 13 
første ledd nummer 1). Sendes medlemmene, ordfører og rådmann per post. 

2. Revisjonen svar på kontrollutvalgets bestilling. (unntatt offentlighet jf. 
Offentleglovas § 13 første ledd jf. Forvaltningslovens § 13 første ledd nummer 1). 
Sendes medlemmene, ordfører og rådmann per post. 

 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget mottok en henvendelse som ble behandlet i møtet 31.1.17, sak 5/17, 
– varsel med påstander om kritikkverdige forhold. Saken er unntatt offentlighet jf. 
Offentleglovas § 13 første ledd jf. Forvaltningslovens § 13 første ledd nummer 1. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak under behandlingen av varselet den 31.01.17: 
 
Varselet sendes til Romerike Revisjon IKS for vurdering. 
Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med forslag til videre håndtering av 
varselet. 
 
Revisjonen legger frem sitt svar på kontrollutvalgets bestilling i denne saken. 
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Arkivsak-dok. 15/00045-28 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Aurskog-Høland kontrollutvalg 29.03.2017 
 
 
 

   
 
 

ENGASJEMENTSBREV - AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar engasjementsbrevet til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Engasjementsbrev – Aurskog-Høland kommune, fra Romerike Revisjon IKS, datert 
3.2.2017 

 
 
Saksframstilling: 
Romerike Revisjon IKS er valgt til kommunens revisor. Revisjonen består av 
forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, og omfatter revisjonen av 
kommuneregnskapet. Revisor har et selvstendig faglig ansvar for å foreta revisjon i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk (GKRS). 
 
I vedlagte engasjementsbrev til kontrollutvalget har Romerike Revisjon beskrevet sin 
forståelse av revisjonsoppdraget, slik at kontrollutvalget får en oppfatning av 
rollefordeling og hva som kan forventes av revisjonen. Det er imidlertid viktig å 
understreke at engasjementsbrevet ikke kan begrense pliktene revisor har etter lov 
og forskrift, men har som formål å klargjøre ansvar og omfanget av revisjonen på 
områder som ikke er dekket av regelverket. 
 
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere 
dersom det er forhold som tilsier det. Årsaken til dette engasjementsbrevet er skifte 
av oppdragansvarlig regnskapsrevisor.  
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f , ROMERlKE
Ax % REVISJON IKS

Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune

Engasjementsbrev — Aurskog-Høland kommune

1. Innledning
Romerike revisjon IKS er kommunens revisor. Revisjonen består av forvaltningsrevisjon og
regnskapsrevisjon, og omfatter revisjonen av kommuneregnskapet (og foretaksregnskapene). Med
utgangspunkt i de revisjonsbestemmelsene som gjelder for kommuner og fylkeskommuner,
herunder standarder for god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette brevet beskrive vår forståelse
av revisjonsoppdraget, slik at utvalget får en oppfatning av rollefordeling og hva som kan forventes
av oss.

2. Revisjonen — formål og innhold
Kommuneloven har blant annet følgende bestemmelser om revisjonen i  §  78:

1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal
revisjonsskikk.

2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.

Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal
revisjonsskikk, som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av
kommunelovens bestemmelser om revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente
standarder på området. Som medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er vi underlagt
jevnlige eksterne kvalitetskontroller.

Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig
revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

Ledelsens ansvar
I henhold til kommuneloven er det kommunens administrasjonssjef som er ansvarlig for at
kommunens interne administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende
måte og er gjenstand for betryggende kontroll. Det er også administrasjonssjefens ansvar å
utarbeide og fremme kommunens årsberetning og avlegge årsregnskapet  i  samsvar med
bestemmelsene  i  kommuneloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning i  kommuner og
fylkeskommuner og god kommunal regnskapsskikk.

Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte
opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre vårt
arbeid, herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller mv. Dette inkluderer også tilgang til
systembeskrivelser og nødvendig veiledning.
Kommunestyret og kontrol/utvalgets ansvar
Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste tilsyn med den kommunale og
fylkeskommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende

www.romerikerevisjon.no Romerike revisjon IKS Telefon: 66 10 69 00 Org. no: 913 150 619
Ringveien 4, 2050 Jessheim postmottak@romerikerevisjon.no Kontonummer: 8601 48 26329
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tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunen og

forvaltningen blir forsvarlig revidert. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjoner basert på en

overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse.

2.1 Forvaltningsrevisjon
I henhold til forskrift om revisjon osv. § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger,

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på

området,
0) regelverketetterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med
offentlige utredningskrav,

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres

revisjonskriterier for det enkelte prosjekt.

Innenfor forvaltningsrevisjon av kommuner er det NKRF som er det standardsettende organ.
Grunnlaget og bakgrunnen for den enkelte forvaltningsrevisjon vil være beskrevet ved

rapporteringen av den enkelte revisjon, slik at denne oppgaven ikke blir beskrevet ytterligere i dette
brevet. Se for øvrig nærmere om rapportering under eget avsnitt.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er avdelingsleder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Oddny Ruud Nordvik.

2.2 Regnskapsrevisjon

Når det gjelder regnskapsrevisjon vil grunnlaget for vårt arbeid i mindre grad være omtalt ved
avrapportering, slik at vi her bruker noe mer plass på å beskrive vårt arbeid og grunnlaget for dette.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Børge Haukland.

Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen
l regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave som revisor for kommunen å vurdere og avgi en

uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om hvorvidt årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og

forskrifter. l tillegg kontrollerer vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i

samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene stemmer med regulert beløp.

Vi kontrollerer også om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med

årsregnskapet. I tillegg kontrollerer vi om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å

sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Videre er det vår oppgave å vurdere om kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen

på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.

Årsregnskapet skal iht. forskriften være avlagt av administrasjonssjefen innen 15. februar i året
etter regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars.

2



15/17 Engasjementsbrev - Aurskog-Høland kommune - 15/00045-28 Engasjementsbrev - Aurskog-Høland kommune : Nytt ensgasjementsbrev signert

Administrasjonssjefens ansvar omfatter også ansvar for at registrering, dokumentasjon og
oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig måte.

Revisjonens utføre/se og forholdet til intern kontroll
God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av materialet
som underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og andre
revisjonshandlinger som vi etter forholdene finner hensiktsmessige.

På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende
begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdekkes,
selv om revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Ved vår risikovurdering vurderer vi de interne
kontrollene som er relevant for kommunens eller enhetens utarbeidelse av årsregnskapet med det
formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for
å gi uttrykk for effektiviteten av enhetens interne kontroll. Slike revisjoner eller gjennomganger vil
eventuelt kunne avtales særskilt med oss.

Generelt vil en effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter og feil
vil oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget av vårt
revisjonsarbeid vil for en stor del være avhengig av kvaliteten på, og effektiviteten av kommunens
interne kontroll, samt regnskaps— og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig om eventuelle
vesentlige mangler i den interne kontrollen som er relevante for revisjonen av årsregnskapet og
som vi har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette under avsnittet rapportering.

Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i
revisjonsberetningen, vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for
attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset
revisjon av historisk finansiell informasjon». Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav,
planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er
vesentlige formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
Slike vurderinger innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger for å innhente bevis om disse
forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av
risikoene for vesentlige mangler.

Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for å vurdere
samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av kommunens interne kontroll.

Andre uttale/ser og kontrollhandlinger
Vår revisjon vil også omfatte de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere følgeskriv til
lønns- og trekkoppgavene og de terminvise krav etter den kommunale ordningen for
momskompensasjon. Vi utfører også kontroll av tilskudd som er gitt for å finansiere særskilte
oppgaver (særattestasjoner), der det er krav eller ønske om revisors attestasjon. Våre kontroller
utføres i tråd med oppdragsgivers anvisninger og aktuell standard for attestasjonsoppdrag.

3. lnnsynsrett og taushetsplikt
Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og
foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.

3
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Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter
forvaltningsloven §§ 13 til 13e. Dette følger av kommunelovens § 78, nr. 7. Taushetsplikten gjelder
ubegrenset  i  tid, også etter at oppdraget er avsluttet.

Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater av
revisjonen som er nødvendige.

4. Rapportering og dialog
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom det
er forhold som tilsier det. I tillegg utarbeides oppstartsbrev i forbindelse med oppstart av den
enkelte forvaltningsrevisjon og årlig i forbindelse med oppstart av regnskapsrevisjonen, dette
sendes administrasjonen.

Kontrollutvalget skal sørge for at plan for forvaltningsrevisjon blir utarbeidet og innstille til
kommunestyret, som vedtar planen. Forvaltningsrevisjoner rapporteres til kontrollutvalget i form av
egne rapporter.

Regnskapsrevisjonens innhold avhenger av revisjonsstandarder, intern kontroll og revisors skjønn.
Kontrollutvalgets oppgave er å påse at kommunen har en tilstrekkelig revisjon. For å sikre
kontrollutvalget informasjon om regnskapsrevisjonen vil det i tillegg til revisjonsberetningen
redegjøres for status i arbeidet løpende. Kontrollutvalget vil også bli orientert om
revisjonsstrategien.

Etter en endring i  offentleglova  §  5  annet ledd, som trådte i kraft 1. januar 2015, kan offentlig
innsyn i foreløpige revisjonsrapporter utsettes inntil den endelige rapporten er oversendt
kontrollutvalget. Endringen innebærer ikke en innsnevring i selve innsynsretten i
revisjonsrapporter; det er kun tidspunktet for når innsyn kan kreves som er endret.

Misligheter
Revisor skal iht. forskriftens  §  3, gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter
og feil. Konstateres det misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor sende foreløpig
innberetning til kontrollutvalget.

Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget.
Revisor skal sende kopi av innberetningen til administrasjonssjefen.

Nummererte brev
Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i revisjonsberetningen, men
som vi finner nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike nummererte brev vil bli sendt til
kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at
forhold som er påpekt av revisor blir fulgt opp.

I henhold til revisjonsforskriften § 4, 2 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte brev:
1. Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger.
Feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen.
Misligheter.
Feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet.
Manglende redegjørelse for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges
årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på
riktig beslutningsnivå.

FN.-5.0°!”
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6. Begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som
gis i henhold til lov eller forskrift.

7. Begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.

Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til
administrasjonen.

Uttalelser fra kommunens lede/se
I forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente en
skriftlig uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i
årsregnskapet. På samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om
kjennskap til eller mistanke om misligheter mv. Disse uttalelsene vil innhentes fra
administrasjonen.

5. Andre tjenester
Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange
fagområder. Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veiledning til dere, og som medlem av NKRF
kan vi også trekke på kompetansen  i  et stort fagmiljø. Vi bistår gjerne med veiledning innenfor
intern kontroll, merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter, lov og forskrifter osv., så langt det lar
seg gjøre innenfor vår oppgave som revisor.

Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle og
ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart eller
utvalget har spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

n I\___ , l

Nina Neset
dagHgleder

Jessheim, 03.02.2017
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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00045-29 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Aurskog-Høland kontrollutvalg 29.03.2017 
 
 
 

   
 
 

RAPPORTERING FRA ROMERIKE REVISJON IKS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00017-15 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Aurskog-Høland kontrollutvalg 29.03.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
1. Oversikt over saker til oppfølging 2017 
2. Oversikt over saker til behandling 2017 
3. Melding om vedtak i kommunestyret sak 1/17 – Eierskapskontroll – Aurskog-

Høland Utbyggingsselskap AS 
4. Melding om vedtak i kommunestyret sak 6/17 – Kontrollutvalgets årsrapport 2016 
5. Sak fra formannskapets møte 30.01.2017 sak 3/17 - Kommunesammenslåing 

med Rømskog - opprettelse av fellesnemnd 

 
 

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem.  
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Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 
 

Saker til oppfølging 2017 
 

Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

31.1.17 1/17  Orientering om Aurskog-
Høland Utbyggingsselskap AS 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

     

31.1.17 2/17 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2016 

Kontrollutvalget tar 
fremleggelsen om overordnet 
revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2016 og 
revisjonsplan for Aurskog-Høland 
kommune til orientering. 

     

31.1.17 3/17 Bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

1. Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
innenfor området 
Fastlegeordningen fra 
Romerike Revisjon IKS. 
Utvalget ber revisjonen om å 
legge frem en prosjektplan, 
basert på diskusjonen i 
møtet, for dette prosjektet i 
sitt neste møte den 
26.04.2017. 

2. Kontrollutvalget vil be 
rådmannen om en 
orientering vedrørende hel- 
og deltidsstillinger, jf. plan for 
forvaltningsrevisjon, i neste 
møte den 29.3.17. 

Romerike 
Revisjon 
 
Rådmannen 

 Prosjektplan 
behandles i 
møte den 
26.4.17, og 
rådmannen 
innkalles til 
møtet den 
29.3.17. 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

31.1.17 4/17 Felles sak for alle 
kontrollutvalg på Romerike 
om plan for selskapskontroll 
2017-2020 

1. Kontrollutvalget godkjenner 
opplegget og tidsplanen for 
arbeidet med 
selskapskontroll, og gir 
sekretariatet fullmakt til å 
koordinere bestillingene. 

2. Kontrollutvalget bestiller en 
eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon av 
Romerike Krisesenter IKS. 
Kontrollutvalget ber 
Romerike Revisjon IKS 
komme tilbake med en 
prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen. 

Romerike 
Revisjon 

    

31.1.17 5/17 Henvendelse til 
kontrollutvalget 

Varselet sendes til Romerike 
Revisjon IKS for vurdering. 
 
Kontrollutvalget ber revisjonen 
komme tilbake med forslag til 
videre håndtering av varselet. 

Romerike 
Revisjon 

    

31.1.17 6/17 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 

Saken tas til orientering.      

31.1.17 7/17 Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

1. Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2016 vedtas, 
med de bemerkninger som 
fremkom i møtet. 

2. Saken oversendes 
kommunestyret med 
innstilling: 
 Kommunestyret tar 

Kommunesty
ret 

Kommunestyret 
behandlet saken i 
møte 27.2, sak 
6/17. 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalgets 
årsrapport 2016 til 
orientering. 

31.1.17 8/17 Orientering til 
kontrollutvalget i forbindelse 
med 
kommunesammenslåing av 
Aurskog-Høland kommune 
og Rømskog kommune 

Kontrollutvalget tar saken til 
foreløpig orientering. 

     

31.1.17 9/17 Uttalelse om sammenslåing 
av Romerike 
kontrollutvalgssekretariat 
IKS (ROKUS) og Follo 
interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS) 

Kontrollutvalget i Aurskog-Høland 
støtter forslaget om 
sammenslåing av ROKUS og FIKS 
fra 1.1.2018. Etter vår vurdering 
vil det gi et større og bredere 
fagmiljø og økt kompetanse. 
Sekretariatet vil også være 
mindre sårbart med flere å spille 
på. I fremlegget vises det også til 
at det vil bli billigere for Aurskog-
Høland kommune. Aurskog-
Høland kontrollutvalg ønsker ikke 
lokalisering i Oslo og mener 
Nedre Romerike vil være et egnet 
sted. Vi støtter forslaget om IKS 
som organisasjonsform. 

Styret i 
ROKUS 

    

31.1.17 10/17 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 

     

31.1.17 11/17 Eventuelt (ingen vedtak)      

        

29.3.17 12/17       
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
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Saker til behandling 2017 

Kontrollutvalget i Aurskog-Høland kommune 
 

Møte Saker 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen   

 Oversikt over saker til behandling  

 Oversikt over saker til oppfølging 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

31. januar (tir.) 
Kl. 18:00 

 

 Bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 Henvendelse til kontrollutvalget 

 Orientering til kontrollutvalget i forbindelse med 

kommunesammenslåing av Aurskog-Høland kommune og Rømskog 

kommune 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 

 Kontrollutvalget vil invitere styreleder og ordfører i forbindelse med 
Aurskog-Høland Utbygningsselskap. Utvalget ønsker en orientering 
om historikken til selskapet, og fremtidige planer. Kontrollutvalget 
ønsker en generell orientering om selskapet i tillegg ber utvalget om 
en beskrivelse av utfordringer, muligheter, organisering og roller for 
selskapet. 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

 Fellessak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for 
selskapskontroll 2017 – 2020 

 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
(ROKUS) og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)  

29. mars 
Kl. 18:00 

 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjekt tidligfase i 

utbyggingsprosjekter - mars 2017 

 Engasjementsbrev – Aurskog-Høland kommune 

 Henvendelse til kontrollutvalget (fra forrige møte) - revisjonen forslag 

til videre håndtering 

 Orientering fra rådmannen vedrørende hel- og deltidsstillinger, jf. Plan 

for forvaltningsrevisjon 

26. april 
Kl. 18:00 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 – Aurskog-Høland 
kommune 

 Prosjektplan – Fastlegeordningen 

 Prosjektplan selskapskontroll - Romerike Krisesenter IKS (??)  

21. juni 
Kl. 18:00 

   

6. september 

Kl. 18:00 

 

 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2018 

 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

 Rapport revisjonsåret 2016/2017 
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Møte Saker 

18. oktober 

Kl. 18:00 

  

22. november  

Kl. 18:00 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2018 

 Bestille nye selskapskontroller for 2018 

2018    

Annet  Kommunesammenslåing av Aurskog-Høland kommune og Rømskog 

kommune 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 15/04084 
Arkivkode  
Saksbehandler Rune Alfred Holter 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 06.02.2017 1/17 

 
 
 

Sak fra kontrollutvalget - Eierskapskontroll - Aurskog-Høland 

Utbygningsselskap AS 

 

 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 06.02.2017 sak 1/17 

 
Møtebehandling 

Ingen avvikende forslag 
 
Votering 

Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  

 Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at rapportens anbefalinger blir fulgt 
opp. 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/00307 
Arkivkode  
Saksbehandler Rune Alfred Holter 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 27.02.2017 6/17 

 
 
 

Årsrapport 2016 - Aurskog-Høland kontrollutvalg  

 

 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 27.02.2017 sak 6/17 

 
Møtebehandling 

Ingen avvikende forslag 
 
Votering 

Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 16/04448 
Arkivkode  
Saksbehandler Dagfinn Lunner 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 30.01.2017 3/17 

2 Kommunestyret   

 
 
 

Kommunesammenslåing med Rømskog - opprettelse av fellesnemnd 

 

 

Formannskapet har behandlet saken i møte 30.01.2017 sak 3/17 

 
Møtebehandling 

Forslag fra Randi Ransberg (AP) på vegne av alle partier på medlemmer i følgende 
rekkefølge: 
Faste representanter: 
1 Roger Evjen (AP), 2 Geir Olsen )SP), 3 Randi Ransberg (AP), 4 Rune Skansen (KrF),  
5 Simen Solbakken (H), 6 Rune Jørgensen (FrP), 7 Stein Lie (AP).  
 
Vararepresentanter: 
1 Eli Ostrø (AP), 2 Thor Haugerudbråten (FrP). 
 
Votering 

Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  

Til fellesnemnd for sammenslåing med Rømskog kommune velges følgende medlemmer: 
1. Roger Evjen (AP) 
2. Geir Olsen (SP) 
3. Randi Ransberg (AP) 
4. Rune Skansen (KrF) 
5. Simen Solbakken (H) 
6. Rune Jørgensen (FrP) 
7. Stein Lie (AP) 
Som varamedlemmer velges: 
1. Eli Ostrø (AP) 
2. Thor Haugerudbråten (FrP) 
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Nemnda velger selv leder og nestleder. 
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Arkivsak-dok. 16/00018-15 
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
Saksgang Møtedato 

Aurskog-Høland kontrollutvalg 29.03.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 

Saksframstilling: 
. 
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