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Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Investeringer i Lørenskog ble behandlet i kontrollutvalget 

den 14. mai 2013 og i kommunestyret den 29. mai 2013. I kommunestyrets vedtak blir 

rådmann bedt om å følge opp i alt 15 punkter. Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets 

vedtak blir fulgt opp. 

 

Rådmannens oppfølging har vært organisert som et prosjekt. Kontrollutvalget har ved flere 

anledninger blitt orientert om oppfølgingen, både skriftlig og muntlig. I utvalgets møte den 5. 

mai 2015 ble det redegjort for tiltak/system/rutiner som skulle være både hensiktsmessige og 

tilstrekkelige tiltak for å lukke avvikene. Imidlertid ville implementering pågå i lengre tid 

fremover. 

 

Når man har rutiner og systemer må disse også følges. Utvalget ba revisjonen gjøre en enkel 

undersøkelse på hvor langt implementeringen har kommet og om rutinene følges i de prosjekt 

som følger de nye rutinene. 

 

Revisjonen har satt opp følgende problemstillinger for undersøkelsen: 

 

1. Er kommunens nye rutiner/retningslinjer for investeringsprosjekter tatt i bruk? 

 

2. Er kommunens rutiner for etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i  

    investeringsprosjekter tatt i bruk? 

 

For å svare på problemstilling nr. 1 har revisjonen valgt å kontrollere tre 

investeringsprosjekter som er under gjennomføring i kommunen. Disse prosjektene er 

Elveparken, Luhr skole og omsorgsboliger Hagasvingen 15 og 17. Undersøkelsen er 

gjennomført som dokument studie og intervju med prosjektsjef. 

 

For å svare på problemstilling nr. 2 har revisjonen hatt samtaler med innkjøpssjef. I tillegg er 

det gjort noen enkle kontroller på om prosjektene har vært konkurranseutsatt. Det ligger 

utenfor undersøkelsen å foreta en materiell vurdering av om regelverket for offentlige 

anskaffelser er fulgt. 

 

Revisjonens samlede vurdering og konklusjon er følgende: 

 

Ut fra de funn som er gjort i de kontrollerte prosjektene mener vi at de nye rutinene som er 

vedtatt brukt for investeringsprosjekter er tatt i bruk. Dette innebærer også at 

internkontrollen nå er i ferd med å bli satt i system og dermed kan fungere. Likeså kan 



revisjonen konstatere at innkjøpsreglementet til dels – men ikke fullt ut er dokumentert fulgt i 

prosjektene. 

 

Det presiseres likevel at ingen av prosjektene pr dags dato er fullført, og vil kan naturlig nok 

ikke uttale oss om hvordan etterlevelsen vil være for prosjektene når de er fullført. 

 

Revisjonens undersøkelser viser alle tre prosjektene på dette stadiet har vært undergitt 

konkurranseutsetting. Styringsdokumenter og oppdragsavtaler i prosjektene viser også til 

innkjøpshandlinger i tråd med kommunens innkjøpsreglement. Videre viser revisjonens 

undersøkelse at sjekklister for innkjøpshandlinger ikke foreløpig er implementert, men dette 

er planlagt i 2016. 

  

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar notatet til orientering. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 










































