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MØTEINNKALLING   
 

Eidsvoll kontrollutvalg 
 
Dato: 12.12.2016 kl. 17:00  
Sted: Rådhuset, møterom 322  
Arkivsak: 15/00012  
Arkivkode:   
 
Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf 67 93 45 81, mobil 99 50 34 02 
eller oyshag@lorenskog.kommune.no  
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSKART  Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

52/16 
16/00091-
13 

Dokumentgjennomgang av prosjekt MAGO - 
Eidsvoll kommune 

17:00 

53/16 16/00119-1 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt  18:00 

54/16 
15/00071-
24 

Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 18:30 

55/16 15/00063-5 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 18:40 

56/16 
15/00262-
15 

Referater 19:00 

57/16 
15/00263-
14 

Eventuelt 19:15 

 
 
Lørenskog, 05.12.2016 
 
 
Vegard Ellingsen 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                       Øystein Hagen 
                                                                       Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
  

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no
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Saker til behandling 

52/16 Dokumentgjennomgang av prosjekt MAGO - Eidsvoll 
kommune 

Arkivsak-dok. 16/00091-13 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 12.12.2016 52/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten til orientering. Ved fremtidige tilsvarende prosjekter 
hensyntas rapportens anbefalinger. 

Vedlegg:  
Revisjonsrapport – Dokumentgjennomgang av prosjekt MAGO, datert 
november 2016. Delvis unntatt offentlighet jf. Offentleglovas § 13 første ledd jf. 
Forvaltningslovens § 13 første ledd nummer 1.  

Saksframstilling: 
Denne saken startet med at kontrollutvalget mottok en henvendelse fra 
kommunestyret i Eidsvoll kommune på grunnlag av følgende vedtak (sak 16/51): 

Eidsvoll kommune avslutter arbeidet med prosjekt MAGO, det kulturelle fyrtårnet på 
Eidsvoll Verk, i 2016. 
Saken oversendes kontrollutvalget for gjennomgang av hele prosjektet Mago B, fra A 
til Å. 
Eidsvoll kommune er fortsatt positiv til framtidig kulturvirksomhet i de aktuelle 
bygningene, og vil vurdere initiativ til nye prosjekter her når det er aktuelt. 

Kontrollutvalget behandlet saken i møte den 05.09.2016, sak 35/16. Med bakgrunn i 
at et av styremedlemmene til Romerike Revisjon IKS også sitter i styret til MAGO 
erklærte revisjonen seg ikke tilstrekkelig uavhengig for dette oppdraget. Det ble 
besluttet å bestille oppdraget fra ekstern leverandør og KPMG AS ble tildelt 
oppdraget.  

Kontrollutvalget ba om at prosjektet MAGO gjennomgås fra A til Å. I første omgang 
ba kontrollutvalget om en dokumentgjennomgang som tar sikte på å avdekke om 
intensjonen for prosjektet er fulgt og om det har vært noen uregelmessigheter i 
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saken. På grunnlag av dokumentgjennomgangen vil kontrollutvalget vurdere videre 
arbeid i saken. 
 
På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling utarbeidet KPMG AS følgende 
problemstillinger for undersøkelsen: 
 

 Er det gitt en klar bestilling fra samarbeidspartene i prosjekt MAGO, og er 
intensjonen bak etableringen av MAGO reflektert i inngått samarbeidsavtale 
og eventuelt andre instrukser gitt til styret/leder for prosjektet. 

 Har oppfølging fra kommunen bidratt til at intensjonene bak etableringen av 
prosjekt MAGO kunne innfris, herunder rutiner for økonomioppfølging og 
oppfølging av at vesentlige økonomiske disposisjoner er i henhold til 
intensjonene med prosjektet. 

 
Revisjonens konklusjoner er: 
«Bestillingen fra samarbeidspartene i MAGO burde vært klarere med tanke på 
hvilken økonomisk risiko styret kunne påta seg. Inngått partnerskapsavtale omtaler 
ikke dette, og heller ikke hvordan eventuelt "underskudd" i prosjektet skulle 
håndteres. Formålet til partnerskapsavtalen var blant annet å regulere ansvars- og 
oppgavefordelingen knyttet til å "Etablere og drive Traktorstallen som kulturarena 
med et innhold som henvender seg til et stort og bredt publikum, og med en ambisjon 
om å utvikle MAGO B til kulturell flerbrukshall som en direkte forlengelse av 
oppstarten i Traktorstallen". 
 
Styret og prosjektleder var fokusert på å komme raskt i gang med konkrete prosjekter 
til tross for at de var klar over at det kunne være vanskelig å få ekstern støtte. 
Årsmeldingen for 2015 viser at det er gjennomført en rekke aktiviteter gjennom året 
som i seg selv sikkert kan sies å være i tråd med intensjonene bak etableringen av 
prosjektet. Imidlertid var budsjettet de disponerte helt avhengig av ekstern støtte for å 
kunne gjennomføre de aktiviteter som ble satt i gang. Billettinntektene har i ettertid 
vist seg å være minimale. 
 
Dokumentgjennomgangen viser også at det har vært avvik i forhold til de 
retningslinjer som ble satt for rapportering og godkjenning av større utgifter. Antakelig 
ville ikke bedre håndtering av dette hindret underskudd. Når aktivitetene først ble 
gjennomført uten ekstern støtte og minimalt med billettinntekter, så synes 
underskudd uunngåelig. Dokumentgjennomgangen viser at det først var etter 
sommeren 2015 at styret ble klar over alvoret i den økonomiske situasjonen. Styret 
og prosjektleder burde tatt hensyn til den usikkerhet som lå i manglende ekstern 
støtte allerede høsten 2014, og burde tilpasset aktivitetsnivået eller 
organisasjonsform etter dette». 
 
Revisjonens anbefalinger er: 
Basert på de svakhetene som er avdekket i dokumentgjennomgang av MAGO, har 
KPMG AS noen anbefalinger som kommunen bør vurdere i forhold til gjennomføring 
av tilsvarende prosjekter i fremover: 
 

 Det må være større klarhet i mandatet til prosjektstyret når det gjelder å ta på 
seg økonomisk risiko. Opprettelse av prosjekter bør gi tydelige føringer for 
hvilken økonomisk risiko prosjektet skal ta. Det må tydelig defineres hvorvidt 
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budsjettet som prosjektet skal forholde seg til er et netto- eller bruttobudsjett, 
og det bør eventuelt klart fremgå om inntekter må være sikret før aktiviteter 
gjennomføres. 

 Konkrete forhold knyttet til økonomisk risiko bør kommuniseres klarere i 
instruks både til prosjektstyret og til prosjektleder. 

 Det bør være en mer formalisert dokumentbehandling ved gjennomføring av 
lignende prosjekter i fremtiden. 

 
 
Styret og rådmannens høringssvar 
Rapporten er sendt til styret for prosjektet og rådmannen i Eidsvoll kommune for 
uttalelse på faktadelen av rapporten. Deres høringssvar er tatt inn i sin helhet under 
punkt. 3 i rapporten. 
 
****** 
 
Rapporten legges frem for kontrollutvalget til behandling i denne saken. 
I kommunestyrets vedtak av 14. juni 2016 ble det bedt om en gjennomgang av hele 
prosjektet fra A til Å. Dette var en stor bestilling. Kontrollutvalget valgte i første 
omgang å foreta en dokumentgjennomgang som skulle ta sikte på å avdekke om 
intensjonen for prosjektet er fulgt og om det har vært noen uregelmessigheter i 
prosjektet. Det er denne dokumentgjennomgang som nå foreligger til behandling. 
 
Rapporten gir en god oversikt over hva som faktisk har skjedd i MAGO – prosjektet. 
Det er også anbefalinger om hva som bør hensyntas ved tilsvarende fremtidige 
prosjekter. 
 
Eidsvoll kommune har avsluttet prosjektet MAGO, det kulturelle fyrtårn på Eidsvoll. 
 
Det er på denne bakgrunn ingen hensyn som taler for at kontrollutvalget skal foreta 
ytterligere undersøkelser. Det legges til grunn at kontrollutvalget har ivaretatt 
kommunestyrets vedtak av 14. juni 2016. Rapporten vil være et bidrag til læring i 
forhold til fremtidige tilsvarende prosjekter.  
 
Det legges opp til at KPMG AS presenterer rapporten i møtet. 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten  
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53/16 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Arkivsak-dok. 16/00119-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 12.12.2016 53/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området …… 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 xx.xx.xxxx. 

Vedlegg: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
2. Notat om folkehelsearbeid, fra Romerike Revisjon

Saksframstilling: 
Kontrollutvalgsforskriftens § 9 sier at kontrollutvalget skal påse at kommunens 
virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon innebærer 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,

c) regelverket etterleves,
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. 

Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 (vedlegg 1) så har 
kontrollutvalget vedtatt følgende prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekter: 

1. Folkehelseprofil og forebyggende arbeid
2. Helseinstitusjon-sykehjem
3. Offentlig anskaffelse-bygg/anlegg
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4. Kapasitet/kvalitet 
5. Internkontroll på lønnsområdet 

 
Kontrollutvalget har satt opp temaet Folkehelseprofil og forebyggende arbeid som 
første prioritet for neste prosjekt. Det er vedlagt et notat fra Romerike Revisjon om 
folkehelsearbeid og om noen av de mest sentrale kravene som stilles til kommunene 
på dette området. Spørsmålene som kontrollutvalget vurderer undersøkt i en 
forvaltningsrevisjon (jf. plan for forvaltningsrevisjon) er tatt med i notatet (vedlegg 2). 
Forvaltningsrevisor Ellen Bjørkum vil være til stede under saken for å presentere 
notatet og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Det legges opp til en diskusjon i denne saken hvor kontrollutvalget velger ut tema for 
neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Basert på valg av tema så må kontrollutvalget 
spesifisere ønsket vinkling og problemstilling(er) på prosjektet, samt bestille en 
prosjektplan fra revisjonen. 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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54/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 15/00071-24 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 12.12.2016 54/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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55/16 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 

Arkivsak-dok. 15/00063-5 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 12.12.2016 55/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer som

fremkom i møtet.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017 til orientering.

Vedlegg:  
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2017 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for 
kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å 
ivareta oppgavene sine. Planen inneholder også en oversikt over de områder som er 
prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. 

Sammen med kontrollutvalgsreglement, møtekalender og budsjett for kontroll og 
tilsyn så utgjør årsplanen et viktig styringsdokument for utvalget. 

Kontrollutvalget har mange oppgaver og virkemidler og årsplanen tar sikte på å 
gjenspeile dette ved å synliggjøre det totale kontroll- og tilsynsarbeidet. I tillegg har 
utvalget en oversikt med saker til behandling i hvert møte, som viser planlagt 
gjennomføring i 2017. Denne vil bli oppdatert fortløpende og er tilgjengelig på 
sekretariatets hjemmeside www.rokus.no. 

Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2017 legges frem til behandling i denne saken 
hvor det legges opp til en konkret gjennomgang av årsplanen i møtet. 

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 vil bli oversendt kommunestyret. 

Tilbake til sakslisten 
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56/16 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00262-15 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 12.12.2016 56/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2016
2. Oversikt over saker til behandling 2016

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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57/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00263-14 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eidsvoll kontrollutvalg 12.12.2016 57/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 

Saksframstilling: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser 


på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale 


tjenesteproduksjonen medfører behov for utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er et 


viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til å styrke allmenhetens tillit til 


forvaltningen i tillegg til å bidra til at kommunen når de mål som er satt. 


 


Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med 


forvaltningen på kommunestyrets vegne.
 
I samspillet mellom kommunestyret og 


kontrollutvalget er god dialog og informasjonsutveksling sentralt.  For at utvalget skal være 


i stand til å fylle sin funksjon, er det avhengig av bistand og tjenester fra sekretariat, 


administrasjon og revisjon. Det er viktig å legge til rette for god og åpen dialog som skaper 


en gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, 


sekretariatet, administrasjonen og revisjonen. 


 


Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den 


kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale selskap. 


Dette innebærer å iverksette forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser 


i kommunen, samt påse at kommunens regnskap blir betryggende revidert. 


Kontrollutvalget har ikke myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen, og kan 


heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgte organer. 


 


I hvert møte legger sekretariatet frem en oversikt med saker som skal behandles i møtene 


fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, og er et viktig plandokument for 


kontrollutvalget. Her kan rådmannen og revisor foruten publikum følge med på når sakene 


er planlagt behandlet.  


 


Kontrollutvalget i Eidsvoll 
Kontrollutvalget i Eidsvoll består av 5 medlemmer.  
 


 


Møteplan 2017 
Kontrollutvalgets møter avvikles for åpne dører, i tråd med kommunelovens § 31. 


Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2017: 


Mandag 13. februar  


Mandag 3. april  


Mandag 15. mai  


Mandag 19. juni  


Mandag 4. september  


Mandag 13. november 


Mandag 11. desember  
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Kontrollutvalget starter sine møter kl. 17:00, og møtene holdes i Eidsvoll rådhus.   


 


Kontrollutvalgets hovedfokus i 2017 
 


Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer 
Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom orienteringer 


fra administrasjonen – det tas fortløpende stilling til dette.   


 


Henvendelser til kontrollutvalget, utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor 


kommunen har vært omtalt i media vil fortløpende bli fulgt opp.  


 


Kontrollutvalget vil følge opp kommunestyre saker som er initiert av kontrollutvalget. For å 


bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent 


med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Erfaring viser at 


virksomhetsbesøk gir et godt innblikk i den kommunale virksomheten. Tilbakemeldinger fra 


etatene er at også de opplever besøkene som positive. Kontrollutvalget ønsker å gå på 


følgende virksomhetsbesøk i 2017: 


o x 


o x 
 


Følge opp tilsyn fra andre som Fylkesmannen 
Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra 


Fylkesmannen og andre statlige tilsynsorganer.      


 


Undersøkelser 
Kontrollutvalget bestiller mindre undersøkelser etter behov. En undersøkelse vil i all hovedsak 


dreie om et spesifisert område, saksfelt e.l.  


 


Uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte.  


 


I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av 


revisjonsberetningen, avgi en uttalelse om årsregnskapet. Denne skal avgis til kommunestyret, 


med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.  


 


Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er 


merknader som er gitt i nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd.    


 


Forvaltningsrevisjoner 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2017 - 


2020. Planen er basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 


vesentlighetsvurderinger. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er 


mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.   
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Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2017-2020: 


Helse og omsorg: 


Folkehelseprofil og forebyggende arbeid 


 Samhandlingsreformen 


 Helseinstitusjon-sykehjem 


 Rus 


Skole: 


 Kapasitet/kvalitet 


 Mobbing 


Økonomi: 


 Offentlig anskaffelse-bygg/anlegg 


 Internkontroll på lønnsområdet 


 Langsiktig gjeld 


Beredskap: 


 Beredskapsplaner 


NAV: 


 Økonomisk sosialhjelp 


Teknisk sektor: 


 Eiendomsforvaltningen 


 Prosjektstyring 


Flyktningeområdet: 


 Integreringsarbeidet  


 


Kontrollutvalget har vedtatt følgende prioriteringer: 1. Folkehelseprofil og forebyggende 


arbeid, 2. Helseinstitusjon-sykehjem, 3. Offentlig anskaffelse-bygg/anlegg.   


 


Kontrollutvalget vil bestille et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt – Folkehelseprofil og 


forebyggende arbeid i møtet 12.12.16 som behandles i 2017.       


 


Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planen ved behov, slik at også andre 


områder enn det som er prioritert i planen kan velges.  


 


Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av prioriteringene i plan for forvaltningsrevisjon 


konkrete bestillinger av prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i 


forbindelse med utarbeidelse av prosjektplan.   


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak.  


 


Selskapskontroller 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av selskapskontroll 2017 - 2020. 


Planen er baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 


vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroller. Den 


overordnede analysen skal gi svar på hvilke selskaper det er mest vesentlig for 


kontrollutvalget å undersøke.  


Kontrollutvalget har prioritert følgende prosjekter i perioden 2017-2020: 


 Øvre Romerike Brann og Redning IKS   


 Orbit Arena 
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I tillegg jobber kontrollutvalget med en selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av selskapet 


ØRU/ØRIK som behandles Q1 2017. 


 


Det er også fra forrige plan for selskapskontroll bestilt selskapskontroll på Øvre Romerike 


Brann og Redningsvesen (ØRBR). Denne rapporten behandles Q1 2017. 


 


De fleste selskaper er eid av flere kommuner. Kontrollutvalgslederne på Romerike har hatt 


et felles møte for å drøfte samordning av selskapskontrollene. Lederne var enig om at de 


største kommunene tar ansvar for kontroll i de største selskapene, og at alle 


eierkommunenes kontrollutvalg mottar og behandler rapportene. På denne måten deles 


resultatene. Kontrollutvalget vil behandle en felles sak Q1 2017 som oppsummerer alle 


utvalgenes prioriterte kontroller, og foreslå en tidsplan for gjennomføring.  


 


Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret, og følger 


deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak. 


 


Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 


kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at 


kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Kontrollutvalget vil behandle denne 


saken i sitt september møte 2017.  


 


I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og 


sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til 


kommunestyret.   
 


Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jf. 


Kontrollutvalgsforskriften § 4. Kontrollutvalget vil få en sak i 2017 om hvordan påseansvaret 


best kan ivaretas. 


 


Følgende rapporter fra Romerike Revisjon IKS er et ledd i arbeidet med å påse at 


revisjonsordningen er forsvarlig: 


 Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurdering av sin uavhengighet (sept.). 


 Overordnet revisjonsstrategi fra Romerike Revisjon IKS (jan/feb). 


 Rapport på ressursbruk for revisjonsåret 2015/2016 (sept/nov.).  


 


Romerike Revisjon IKS rapporterer som regel om sin virksomhet i hvert 


kontrollutvalgsmøte. 
 


Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. 


 


Kontrollutvalget rapporterer fortløpende til kommunestyret når det er viktig at dette blir 


holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 
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Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 behandles i det første møtet i 2017, og oversendes 


deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal gjenspeile kontrollutvalgets 


samlede aktiviteter. Årsplan for 2018 behandles i siste møte i 2017. Rapportene sendes 


kommunestyret til orientering.  


 


Øvrige oppgaver og aktiviteter  
Kontrollutvalget har behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Det er i 


budsjettet lagt opp til at utvalget har mulighet til å delta på NKRFs 


kontrollutvalgskonferanse 1-2 februar 2017.  


 


Kontrollutvalgene på Romerike har en felles møteplass for kontrollutvalgsarbeidet. Dette 


holdes i regi av sekretariatet. Eidsvoll kontrollutvalg deltar på dette. 


 


Kontrollutvalgslederne på Romerike har også opprettet en egen møteplass. I siste møte ble 


blant annet plan for selskapskontroll diskutert, og dette vil bli fulgt opp gjennom dette 


kollegiet i januar 2017.      


 


Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når saker som 


berører kontrollutvalget blir behandlet.  


 


Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og 


tilsyn, blant annet gjennom hjemmesiden til sekretariatet – www.rokus.no.  


 


 


 


 


Eidsvoll 12.12.2016  


 


 


 


Vegard Ellingsen  


Kontrollutvalgsleder  


 


                                                                        Øystein Hagen 


                                                                        Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 



http://www.rokus.no/
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1 Folkehelsearbeid  


1.1 Hva er folkehelsearbeid? 


Folkehelsearbeid er en samfunnsoppgave og defineres som «samfunnets totale innsats for å 


opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som 


medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til å bedre helse» jf. formålsparagrafen i 


folkehelseloven. I dette ligger også å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte 


eller indirekte påvirker helsen. Folkehelsearbeid er avgrenset opp i mot og omfatter ikke 


kurative tjenester i form av klinisk diagnostikk, behandling, pleie og omsorg eller habilitering/ 


rehabilitering1.  


 


Hjerte- og karsykdommer, kroniske lungelidelser, kreft og psykiske plager og lidelser er blant 


de nye folkesykdommene. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i helse mellom 


sosioøkonomiske grupper og at god helse øker med høyere utdanning og inntekt. 


Tilsvarende gir lavere utdanning og inntekt dårligere helse. Disse systematiske forskjellene 


er sosialt skapt og henger sammen med forskjeller i levekår, muligheter, forventninger og 


normer i ulike samfunnsgrupper. Mange av helseutfordringene kan imidlertid møtes gjennom 


forebyggende og helsefremmende arbeid (Ibid). 


 


Folkehelsearbeid kan sies å være tuftet på prinsippet om «helse i alt vi gjør» ved at nesten 


all samfunnsutvikling, fra god integreringspolitikk, til nærmiljøutvikling, utdanning, 


næringsutvikling, kostholdsveiledning osv. er folkehelsearbeid.  


 


En rapport utarbeidet av Helsedirektoratet (2010)2 viser at det er enorme summer å spare på 


folkehelsearbeid. Direktoratet peker på at det krever systematikk i arbeidet for å oppnå 


resultater, i tillegg trengs en «stor dose tålmodighet før man ser resultater».   


 


                                                
1
http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Folkehelse/Hva-og-hvorfor-folkehelse/Folkehelsearbeid/ 


2
 Helsedirektoratet 2014 i Kommunerevisoren nr. 5 - 2015 



http://www.kommunetorget.no/Temaomrader/Folkehelse/Hva-og-hvorfor-folkehelse/Folkehelsearbeid/
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1.2 Krav til kommunene 


Et hovedmål i Samhandlingsformen er å styrke forebygging og folkehelsearbeid. Målet er å 


samhandle mer og bedre, forebygge mer og behandle tidligere. Dette er vektlagt gjennom 


endringer i spesialisthelsetjenesteloven, i kommunal helse- og omsorgstjenestelov og i 


folkehelseloven.  


 


Mens Helse- og omsorgstjenesteloven retter seg mot aktiviteter som foregår på helse- og 


omsorgssektoren, har folkehelseloven et bredere perspektiv ved at den retter seg mot 


kommunen som helhet. Dette kan illustreres i følgende figur:  


 


 
Kilde: Fylkesmannen i Buskerud 


 


Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012 og gir kommunene et klarere ansvar for 


forebygging og helsefremmende arbeid på tvers av sektorer og skal sikre at 


folkehelsearbeidet blir kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig.  


 


Både Storting og regjering har en forventning om at kommunene skal jobbe systematisk med 


forebygging av helseutfordringer og at det legges en strategi for arbeidet 


(Kommunerevisoren 20153). For å kunne utarbeide en god strategi kreves det kunnskap om 


«hvordan det står til» med helsetilstanden i kommunen og hva som påvirker denne. Dette 


står helt sentralt i folkehelseloven.  


 


I korte trekk kan de mest sentrale kravene folkehelseloven stiller til kommunene 


oppsummeres i følgende punkter:  


 


 Det er kommunen som sådan (og ikke bare helsetjenesten) som har et ansvar for 


folkehelsearbeidet. Dette innebærer at det er kommunens politiske og administrative 


ledelse som har det overordnede ansvaret og at arbeidet må integreres i alle 


kommunens sektorer og tjenester («helse i alt vi gjør»). 


 Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hva som virker inn 


på denne (både positive og negative faktorer). Oversikten skal blant annet inneholde 


opplysninger om og vurderinger av befolkningssammensetning, oppvekst- og 


                                                
3
 Kommunerevisoren nr. 5 – 2015 
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levekårsforhold, helserelatert atferd og helsetilstand. Nærmere om hva oversikten 


skal inneholde er fastsatt i forskrift. 


 Oversikten over helsetilstanden i befolkningen skal inngå som grunnlag for arbeidet 


med kommunens planstrategi. I kommuneplanen skal kommunen fastsette 


overordnede mål og strategier for å møte helseutfordringene. 


 Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak (herunder informasjon/veiledning) for å 


møte kommunens folkehelseutfordringer. 


 Kommunen skal føre tilsyn med faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha 


innvirkning på helse, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. 


 Kommunens har et ansvar for å medvirke til at andre myndigheter og virksomheter tar 


helsemessige hensyn. 


 Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for samarbeid med frivillig sektor 


 


Kunnskap om helsetilstanden og hva som påvirker denne (både positivt og negativt) må 


være på plass før kommunen kan jobbe systematisk med de utfordringer de står overfor. Det 


forventes at kommunene skal ha denne oversikten på plass innen ny planstrategi kan 


utarbeides. For mange kommuner innebærer dette at oversiktsarbeidet bør være klart innen 


høsten 2016 (Kommunerevisoren, nr. 5, 2015). Oversikten skal hjelpe kommunene til å bli 


mer treffsikre i sitt folkehelsearbeid. Det pekes i artikkelen i kommunerevisoren på at det er 


viktig å skape et politisk engasjement rundt arbeidet med oversikten slik at politikerne kan 


fatte gode beslutninger på grunnlag av denne kunnskapen. Det pekes på viktigheten av at 


kommunen avsetter både tid og ressurser til dette arbeidet, at arbeidet forankres godt og 


med tverrfaglig medvirkning, hvorav samfunnsmedisinsk kompetanse spiller en viktig rolle.   


 


1.3 Folkehelsearbeid som risikoområde 


1.3.1 Rapport fra Riksrevisjonen 


En ny rapport utarbeidet av riksrevisjonen har undersøkt i hvilken grad kommunenes og 


fylkeskommunenes folkehelsearbeid er systematisk og langsiktig, og i hvilken utstrekning de 


statlige virkemidlene understøtter folkehelsearbeidet lokalt og regionalt (Dokument 3:11 


2014-2015). 


 


Undersøkelsen viste blant annet følgende:  


 


Mange kommuner har ennå ikke har etablert et systematisk folkehelsearbeid  


 Bare 24 prosent av kommunene har utarbeidet oversikt over befolkningens 


helsetilstand og faktorer som påvirker denne. 


 Nesten 60 prosent av kommunene har ikke drøftet de folkehelseutfordringer 


kommunen står overfor, eller presentert mål og strategier for dette arbeidet i 


kommuneplanen. 


 Om lag halvparten av kommunene mener at levekår og sosial ulikhet er blant de 


største folkehelseutfordringene. Bare 15 prosent har likevel iverksatt de fleste av sine 


tiltak på disse områdene. 


 


 


 


 







4 
 


Arbeidet med folkehelse og folkehelsetiltak er ikke tilstrekkelig kunnskapsbasert 


 Kommunene opplever at de mangler kunnskap på områder som har stor betydning 


for folkehelsen, blant annet om helsefremmende faktorer, levevaner og sosial 


fordeling av helse. 


 Det er utbredt usikkerhet om hvilke virkemidler og tiltak som er effektive og som kan 


bidra til å redusere de største lokale folkehelseutfordringene. Særlig gjelder dette 


utjevning av sosiale helseforskjeller. 


 


Folkehelsearbeidet er ikke godt nok forankret i sektorer utenfor helse 


 41 prosent av kommunene har ikke etablert systematisk samarbeid om folkehelse på 


tvers av sektorer innad i kommunen. Flere etterlyser mer samarbeid på tvers av 


sektorer og forvaltningsnivåer i staten.   


 


1.3.2 Fylkesmannens tilsyn 2014 


Fylkesmannen hadde i 2014 på oppdrag fra Statens helsetilsyn et landsomfattende tilsyn 


med kommunenes folkehelsearbeid. Fylkesmannen foretok systemrevisjoner i 50 av landets 


kommuner, ett til seks tilsyn per fylke. I tillegg ble det foretatt et kartleggingstilsyn i 21 


kommuner.  


 


Tilsynet var rettet inn mot at kommunene løpende4 skal ha oversikt over befolkningens 


helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne. Bakgrunnen for 


valg av tema var knyttet til at oversikten er en nødvendig forutsetning for at kommunene skal 


ha et kunnskapsbasert grunnlag for planlegging og tiltak på folkehelseområdet. 


Fylkesmannen peker på at kommuner som mangler en slik oversikt, kan ha vesentlige 


folkehelseutfordringer som de ikke er klar over. 


 


Målet med tilsynet var å påse at kommuner som ikke systematisk hadde kommet i gang med 


det løpende oversiktsarbeidet skulle komme i gang med dette. Med «komme i gang» mente 


man at kommunen gjennom sin internkontroll hadde lagt til rette for at det løpende 


oversiktsarbeidet kunne gjennomføres slik folkehelseloven og forskrift om oversikt over 


folkehelsen legger opp til. I tillegg skulle det være aktivitet på området. 


 


Følgende forhold ble vektlagt i tilsynet:  


 Forankring: om det var tilstrekkelig styring og ledelse 


 Organisering: om arbeidet var tverrsektorielt organisert og om ansvarsfordelingen var 


tydelig 


 Innhold i oversikt: om det var besluttet hva den løpende oversikten burde inneholde 


 Kompetanse: om kommunen hadde tilstrekkelig kompetanse til utføre arbeidet, 


deriblant samfunnsmedisinsk kompetanse.  


 


                                                
4
I Helsetilsynet oppsummeringsrapport (2015) står det: «Som del av grunnlaget for det langsiktige 


folkehelsearbeidet, skal kommunen hvert fjerde år utarbeide et samlet oversiktsdokument. Kommunen skal 
dessuten foreta et løpende oversiktsarbeid for å kunne fange opp informasjon som kan gi grunnlag for å justere 
planer og tiltak. Tilsyn etter folkehelseloven skal bidra til at kommunen fremmer et kunnskapsbasert og målrettet 
folkehelsearbeid innen alle sine sektorer». I rapporten pekes det på at det samlede oversiktsdokumentet skal 
utarbeides som del av grunnlaget for kommunens planstrategi som foregår hvert 4. år.  Siden det 
landsomfattende tilsynet skulle foregå høsten 2014, ble det rettet mot kommunenes løpende oversiktsarbeid. 
https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2015/helsetilsynetrapport4_2015.pdf. 



https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2015/helsetilsynetrapport4_2015.pdf
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I tillegg vurderte tilsynet hvor langt kommunene var kommet i sitt oversiktsarbeid. 


Sluttrapporten fra Helsetilsynet (2015)5 viste at 15 av 50 de undersøkte kommunene ikke 


hadde kommet i gang med arbeidet.  Undersøkelsen påviste vesentlige mangler ved styring 


og tilrettelegging av arbeidet, manglende forankring i kommunens ledelse, manglende 


ansvar- og oppgavefordeling og mangel på tilrettelegging for tverrsektoriell deltagelse 


(Helsetilsynet 2015). Flere kommuner hadde ikke involvert samfunnsmedisinsk kompetanse 


og flere hadde ikke tatt stilling til hva oversikten skulle inneholde. I enkelte tilfeller var det 


kommuner som ikke var klar over lovverkets betydning for kommunen og hvordan dette 


skulle løses.  


 


I en undersøkelse gjennomført av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) ble det 


bemerket at det var de kommunene som hadde forankret arbeidet tverrsektorielt og som 


hadde avsatt større stillingsressurs til folkehelsekoordinator og organisert denne stillingen i 


rådmannens stab som hadde kommet lengst og lykkes best i dette arbeidet 


(Kommunerevisoren, nr. 5, 2015:19).  


 


I en artikkel i Kommunerevisoren (nr. 5, 2015) peker fylkesmannen i Vest-Agder på at 


kommunerevisoren kan være en god pådriver for kommunenes folkehelsearbeid. Det pekes 


på at det vil være hensiktsmessig at kommunerevisoren ser til at kommunene rapporterer inn 


i sitt løpende oversiktsarbeid og at oversiktsarbeidet blir revidert hvert 4. år i forbindelse med 


kommunens planstrategiarbeid. I tillegg anbefales det at revisor etterser at kommunene har 


fulgt opp utfordringene sine i de kommunale planene og ser etter at de tiltak kommunene 


igangsetter blir evaluert fortløpende.  


 


1.4 Aktuelle problemstillinger til kommunenes folkehelsearbeid 


Med utgangspunkt i de krav som stilles til kommunene når det gjelder forebyggende 


folkehelsearbeid mener revisjonen følgende problemstillinger generelt kan være aktuelle å 


vurdere nærmere for en forvaltningsrevisjon:  


 


Problemstillinger:  


1. I hvilken grad har kommunen etablert et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid? 


2. I hvilken grad er kommunens arbeid med folkehelse kunnskapsbasert? 


3. I hvilken grad er folkehelsearbeidet i kommunen tilstrekkelig forankret, både i 


ledelsen og på tvers av alle kommunens sektorer?  


4. I hvilken grad innfrir kommunen sitt medvirkningsansvar? 


 
Aktuelle underspørsmål kan være:  


 Har kommunen nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive 


og negative faktorer som kan virke inn på denne? Tilfredsstiller oversikten de krav 


som settes i lov og forskrift?  


 Har kommunen fastsatt overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet? 


 Er målene egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor og kan påfølgende 


tiltak måles opp mot disse? 


 I hvilken grad er alle kommunens sektorer involvert i folkehelsearbeidet? 


                                                
5
 https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2015/helsetilsynetrapport4_2015.pdf. 


 



https://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2015/helsetilsynetrapport4_2015.pdf
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 I hvilken grad legger kommunen til rette for samarbeid med frivillig sektor?  


 Gir kommunen informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og 


befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom?  


 


1.4.1 Eidsvoll kommune – kontrollutvalgets spørsmål til folkehelsearbeidet i 
kommunen 


I plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 er folkehelsearbeid ett av flere temaer som vurderes 


undersøkt i en forvaltningsrevisjon.  


 


Kontrollutvalget har satt opp følgende mulige problemstillinger til kommunes 


folkehelsearbeid: 


 Generelt - hvordan jobber kommunen med dette feltet?  


 Bedriver kommunen forebyggende arbeid innenfor folkehelse?  


 Hvilke strategier og tiltaksplaner finnes?  


 Hvordan koordinerer kommunen arbeidet med folkehelse - er frivillige organisasjoner 


involvert?  


 Er det sosiale helseforskjeller, og hva gjør kommunen for å møte dette?  


 Hvordan få befolkningen til å forstå at man har ansvar for egen helse?  
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EIDSVOLL KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON   side 1  


Forord 
 


Etter vedtak i kontrollutvalget i Eidsvoll kommune i september 2016, har KPMG gjennomført en 
forvaltningsrevisjon rettet mot gjennomføring av prosjektet MAGO og hvorvidt intensjonen for prosjektet er 
fulgt. Denne rapporten er svar på kontrollutvalgets bestilling.  
 
 
Oppbygging av rapporten  
 
Våre konklusjoner og anbefalinger fremgår av rapportens sammendrag. Kapittel 1 har en innledning til 
rapporten. Her blir formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metode presentert. I kapittel 2 har vi 
presentert fakta basert på innsamlet informasjon i revisjonen, samt våre vurderinger. Våre anbefalinger 
fremgår samlet i kapittel 3. 
 
Vi ønsker å takke kommunen for god hjelp i gjennomføringen av revisjonen. 
 
 
 
 
 
 
 







 
EIDSVOLL KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON   side 2  


 


Sammendrag 
 


Formålet med forvaltningsrevisjonen er å gjennomgå prosjektet MAGO. Etter bestilling fra kontrollutvalget 
skal gjennomgangen ta sikte på å avdekke om intensjonen for prosjektet MAGO er fulgt, og om det har vært 
uregelmessigheter i saken. For å svare på dette er det oppstilt følgende problemstillinger i 
forvaltningsrevisjonen. 


- Er det gitt en klar bestilling fra samarbeidspartene i prosjekt MAGO, og er intensjonen bak 
etableringen av MAGO reflektert i inngått samarbeidsavtale og eventuelt andre instrukser gitt til 
styret/leder for prosjektet.  


- Har oppfølging fra kommunen bidratt til at intensjonene bak etableringen av prosjekt MAGO 
kunne innfris, herunder rutiner for økonomioppfølging og oppfølging av at vesentlige 
økonomiske disposisjoner er i henhold til intensjonene med prosjektet.  


Under er våre konklusjoner og anbefalinger. 


Bestillingen fra samarbeidspartene i MAGO burde vært klarere med tanke på hvilken økonomiske risiko 
styret kunne påta seg. Inngått partnerskapsavtale omtaler ikke dette, og heller ikke hvordan eventuelt 
"underskudd" i prosjektet skulle håndteres. Formålet til partnerskapsavtalen var blant annet å regulere 
ansvars- og oppgavefordelingen knyttet til å "Etablere og drive Traktorstallen som kulturarena med et 
innhold som henvender seg til et stort og bredt publikum, og med en ambisjon om å utvikle MAGO B til 
kulturell flerbrukshall som en direkte forlengelse av oppstarten i Traktorstallen".  


Styret og prosjektleder var fokusert på å komme raskt i gang med konkrete prosjekter til tross for at de var 
klar over at det kunne være vanskelig å få ekstern støtte. Årsmeldingen for 2015 viser at det er gjennomført 
en rekke aktiviteter gjennom året som i seg selv sikkert kan sies å være i tråd med intensjonene bak 
etableringen av prosjektet. Imidlertid var budsjettet de disponerte helt avhengig av ekstern støtte for å 
kunne gjennomføre de aktiviteter som ble satt i gang. Billettinntektene har i ettertid vist seg å være 
minimale.  


Dokumentgjennomgangen viser også at det har vært avvik i forhold til de retningslinjer som ble satt for 
rapportering og godkjenning av større utgifter. Antakelig ville ikke bedre håndtering av dette hindret 
underskudd. Når aktivitetene først ble gjennomført uten ekstern støtte og minimalt med billettinntekter, så 
synes underskudd uunngåelig. Dokumentgjennomgangen viser at det først var etter sommeren 2015 at 
styret ble klar over alvoret i den økonomiske situasjonen. Styret og prosjektleder burde tatt hensyn til den 
usikkerhet som lå i manglende ekstern støtte allerede høsten 2014, og burde tilpasset aktivitetsnivået eller 
organisasjonsform etter dette.  


Basert på de svakhetene som er avdekket i dokumentgjennomgang av MAGO, har vi noen anbefalinger som 
kommunen bør vurdere i forhold til gjennomføring av tilsvarende prosjekter fremover: 


• Det må være større klarhet i mandatet til prosjektstyret når det gjelder å ta på seg økonomisk 
risiko. Opprettelse av prosjekter bør gi tydelige føringer for hvilken økonomisk risiko prosjektet skal 
ta. Det må tydelig defineres hvorvidt budsjettet som prosjektet skal forholde seg til er et netto- eller 
bruttobudsjett, og det bør eventuelt klart fremgå om inntekter må være sikret før aktiviteter 
gjennomføres. 


• Konkrete forhold knyttet til økonomisk risiko bør kommuniseres klarere i instruks både til 
prosjektstyret og til prosjektleder. 


• Det bør være en mer formalisert dokumentbehandling ved gjennomføring av lignende prosjekter i 
fremtiden. 
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1. Innledning 


1.1 Bakgrunn og formål 
Sentralt i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen er partnerskapsavtalen som ble inngått mellom 
Eidsvoll kommune, Akershus Fylkeskommune og Mathiesen Eidsvoll Værk ANS (MEV ANS). Styret i 
Eidsvoll kommune vedtok i møte 11.3.2014 å inngå partnerskap med Akershus Fylkeskommune og MEV 
ANS for å regulere oppgavefordelingen knyttet til det å etablere og drive Traktorstallen som kulturarena, 
utvikle Eidsvoll Verk til et kulturelt fyrtårn og reiselivsdestinasjon, samt koordinere og samordne tilbudene 
på Eidsvoll Verk. Navnet på samarbeidet ble senere vedtatt å være MAGO. 


Kontrollutvalget har i møte 5.9.2016 vedtatt å utføre en dokumentgjennomgang av prosjektet MAGO. 
Gjennomgangen skulle ta sikte på å avdekke om intensjonen for prosjektet MAGO er fulgt, og om det har 
vært uregelmessigheter i saken. 


Revisjonen er gjennomført etter regelverket for kommuner, revisjonsstandard RSK 001 og INTOSAIs 
retningslinjer for forvaltningsrevisjon. Revisjonen har fokusert på gjennomføringen av MAGO og om 
intensjonen bak prosjektet er fulgt. 
 


1.2 Problemstillinger 
Forvaltningsrevisjonen gir svar på følgende problemstillinger:  


- Er det gitt en klar bestilling fra samarbeidspartene i prosjekt MAGO, og er intensjonen bak 
etableringen av MAGO reflektert i inngått samarbeidsavtale og eventuelt andre instrukser gitt til 
styret/leder for prosjektet.  


- Har oppfølgingen fra kommunen bidratt til at intensjonene bak etableringen av prosjekt MAGO  
kunne innfris, herunder rutiner for økonomioppfølging og oppfølging av at vesentlige 
økonomiske disposisjoner er i henhold til intensjonene med prosjektet.  
 


1.3 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er de krav, normer og praksis prosjektet måles mot. Revisjonskriterier må være aktuelle, 
relevante og gyldige for prosjektet.  Kilder for å utlede revisjonskriterier har vært: 


- Vedtatt partnerskapsavtale for prosjektet MAGO (vedlegg 3) 


- Kommunelovens § 23 om administrasjonssjefens ansvar for kontroll 


- "Roller, ansvar, myndighet – prosjekt Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn" (vedlegg 4) 


- Prinsipper for god virksomhetsstyring (vedlegg 2) 


1.4 Metode 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon1. 


For å svare på problemstillingene er følgende teknikker brukt for å samle inn data: 


 Dokumentinnsamling og analyse  


                                                           
1 Utgitt av Norges Kommunerevisorforbund. 
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Til grunn for rapporten ligger en gjennomgang og analyse av en rekke dokumenter. Liste over mottatt 
dokumentasjon er inntatt i vedlegg 1. 


 Intervju 
Det er har vært noen avklaringer med administrasjonen i Eidsvoll kommune på telefon og epost 
vedrørende faktiske forhold og ansvarsfordeling i prosjektet. 
 


Datainnsamlingen ble avsluttet 21.11.2016. Rapport er sendt til styret for prosjektet og rådmann i Eidsvoll 
kommune for uttalelse på faktadelen av rapporten den 23.11.2016 med høringsfrist den 1.12.2016. 
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2.  Fakta og vurderinger 


2.1 Innledning og fakta 
Partnerskapsavtalen som ligger til grunn for samarbeidsprosjektet MAGO ble vedtatt av kommunestyret 
11.3.2014. Partene i samarbeidsavtalen var Eidsvoll kommune, Akershus Fylkeskommune og Mathiesen 
Eidsvold Værk ANS (MEV ANS). Hensikten med avtalen var: 


- Å regulere ansvars- og oppgavefordelingen knyttet til å etablere og drive Traktorstallen som 
kulturarena med et innhold som henvender seg til et stort og bredt publikum, og med en 
ambisjon om å utvikle MAGO B til en kulturell flerbrukshall som en direkte forlengelse av 
oppstarten i Traktorstallen. 


- Utvikle Eidsvoll Verk til et kulturelt fyrtårn og reiselivsdestinasjon i Akershus, bygget på kultur- 
og naturbaserte opplevelser. 


- Koordinering og samordning av tilbudene på Eidsvoll Verk. 


Partnerskapsavtalen trådte i kraft med vedtaket i Eidsvoll kommunestyre og prosjektets varighet ble satt til 4 
år, ref avtalens pkt 3. Prosjektleder tiltrådde stillingen 1.8.2014.  


Som følge av retningslinjene i avtalens pkt 6, ble det nedsatt et prosjektstyre med 2 representanter fra 
Eidsvoll kommune, 2 representanter fra Akershus Fylkeskommune, 1 representant fra MEV ANS og 2 
representanter fra lokalt kultur- og næringsliv. 


Kommunens representanter ble oppnevnt av rådmannen i Eidsvoll kommune. Fylkeskommunens 
representanter ble oppnevnt av fylkesrådmann i Akershus Fylkeskommune. Partene i fellesskap oppnevnte 
de øvrige 2 representantene fra kultur- og næringsliv i henhold til avtalens pkt 6. 


Rapportering fra prosjektstyret til prosjekteierne ble formalisert i avtalens pkt 7, hvor det ble nedfelt at 
prosjektstyret skulle rapportere tertialvis til prosjekteierne. Rapporteringen skulle bestå av informasjon 
vedrørende aktivitet, økonomi og måloppnåelse. 


Som en del av prosjektstyrets arbeid, ble det vedtatt et formelt dokument som tok for seg roller, ansvar og 
myndighetsfordeling for prosjektet MAGO. Dette ble nedfelt i dokumentet "Roller, ansvar, myndighet – 
prosjekt Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn", se vedlagt i vedlegg 4.  


I dette dokumentet ble Eidsvoll kommune, Akershus Fylkeskommune og Mathiesen Eidsvold Værk ANS 
definert som prosjektets eiere. 


Prosjektstyret, omtalt som prosjektets styringsgruppe, fikk mandat til å velge en leder til å være 
prosjektleders nærmeste overhode på vegne av styret. 


Prosjektleders rolle og ansvarsområder ble også definert i dokumentet. 


Dokumentet begrenser prosjektleders mandat til å avtale kjøp av varer og tjenester på vegne av prosjektet 
inntil 30 000 kroner innenfor budsjetterte rammer. Prosjektstyreleders mandat til å avtale kjøp av varer og 
tjenester på vegne av prosjektet begrenses til 100 000 kroner innenfor budsjetterte rammer. Beslutning om 
kjøp av varer og tjenester over 100 000 kroner forutsetter vedtak om 2/3 flertall i prosjektstyret. 


Tidslinje vedrørende formelle vedtak og viktige forhold underveis i prosjektperioden: 


 10.6.2014  Sak 01/14 – Konstituering av prosjektstyret, valg av leder for prosjektstyret Sonja Sjøli. 


 10.6.2014  Sak 03/14 – Fastsettelse av budsjett på bakgrunn av prosjektperioden. 
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 10.6.2014 Sak 07/14 – Vedtak om styreleders honorar, 50 000 kroner.


 4.8.2014 Sak 10/14 – Vedtak om roller, ansvar og myndighet, prosjekt Eidsvoll Verk som kulturelt 
fyrtårn. 


 4.8.2014 Sak 13/14 – Fastsettelse av budsjett på bakgrunn av prosjektperioden. 


 24.9.2014 Sak 20/14 – Utfordringer knyttet til dagens organisasjonsform med tanke på ekstern
finansiering ble formelt tatt opp første gang. Det legges vekt på at et ideelt AS vil kunne løse 
utfordringene, mulighetene for å minimere risiko, spesielt økonomisk risiko understrekes. 


 30.1.2015  Sak 03/15 – Problemstilling vedrørende ekstern finansiering og organisasjonsform tas opp
igjen. 


 30.1.2015  Sak 04/15 – Årsberetning 2014 tas til etterretning.


 19.3.2015  Sak 13/15 – Budsjett 2015 ble godkjent.


 12.5.2015 Kommunestyresak "MAGO – ny organisering som muliggjør ekstern finansiering". Vedtak
 om å utsette stiftelse av ideelt AS. 


 16.6.2015  Sak 20/15 – Regnskap 2014 ble godkjent.


 16.6.2015  Sak 21/15 – Regnskap pr 15.6.2015 ble tatt til etterretning.


 16.6.2015  Sak 22/15 – Revidert budsjett 2015. Vedtak: Revideres på neste styremøte 26.8.2015.


 13.8.2015  Enighet mellom prosjektleder, prosjektstyreleder og kultursjef at situasjonen er alvorlig,
prosjektleder foreslår at hun permitteres, prosjektstyreleder presiserer at det ikke må gjøres 
innkjøp eller inngås avtaler med budsjettmessige konsekvenser. Ref e-postkorrespondanse 
mellom prosjektleder og prosjektstyreleder. 


 26.8.2015  Sak 29/15 – Regnskap pr 26.8.2015 ble tatt til etterretning.


 26.8.2015  Sak 30/15 – Revidert budsjett 2015 ble godkjent.


 21.12.2015  Sak 36/15 – Regnskap pr 21.12.2015 legges frem med forklaring. Omtale av gjeninnføring
av gratis inngang for besøkende med billett til Eidsvoll 1814. 


 21.12.2015  Sak 38/15 – Budsjettforslag 2016 ble tatt til orientering, settes opp igjen på styremøtet
29.2.2016. 


 21.1.2016  Prosjektleder får klar beskjed av prosjektstyreleder om å avbestille en PC som er bestilt i
epost 21.1.2016, kl 10.35:  


Du er herved fratatt disposisjonsretten over MAGO sitt budsjett, unntatt reise 
til og fra jobb og minimalt med telefonutgifter".  


 


 22.3.2016 Sluttavtale mellom Eidsvoll kommune og prosjektleder, Maria Veie Sandvik, signeres.


 14.6.2016  Vedtak: Eidsvoll kommune avslutter arbeidet med prosjekt MAGO, det kulturelle fyrtårnet på
Eidsvoll, 2016. 


 30.6.2016  Engasjementsstilling for prosjektleder for MAGO avsluttes i henhold til sluttavtale.
Arbeidstaker fritas fra arbeidsplikten fra 1.4.2016 og mottar lønn etter arbeidsavtalen frem til 
opphørsdagen 30.6.2016, ref pkt 2 og 3 i sluttavtalen. 


 26.10.2016 Oppsummering av prosjektstyret for MAGO.
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I møte 4.8.2014 ble budsjett for prosjektperioden behandlet. Det ble satt opp et nettobudsjett som følger: 


 


I tillegg ble det satt opp en spesifikasjon (bruttobudsjett) over variable utgifter og inntekter knyttet til 
arrangementer:  
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Det fremgår av budsjettoppstillingene at bevilgningen fra AFK og EK i sin helhet går til å dekke lønn 
prosjektleder, honorarer styreleder, husleie/strøm og administrative kostnader. For å gjennomføre ulike 
arrangementer er det forutsatt at dette finansieres med eksterne tilskudd, sponsorinntekter og 
billettinntekter.  


Regnskapet for prosjektperioden er som følger: 


 


Oppsettet av regnskapsoppstillingen er laget av KPMG basert på utskrift av prosjektregnskap mottatt fra 
Eidsvoll kommune. Inntekter i 2016 er for et helt driftsår selv om prosjektet ble avviklet i løpet av sommeren 
2016. Det er også riktig å påpeke at inntektene i 2014 også er inntektsført fullt ut selv om prosjektet først 
var i gang etter sommeren 2014.I partnerskapsavtalen er det definert en prosjektperiode på fire år med 
ikrafttredelse 1. kvartal 2014, men i praksis var prosjektet i gang først ved tilsetting av prosjektleder 
1.8.2014. 


- Budsjettoppsettet med faste utgifter og inntekter og tilskudd fra henholdsvis Akershus 
Fylkeskommune og Eidsvoll kommune viser at det ikke er rom for å dekke annet enn faste 
utgifter i form av lønn til prosjektleder, honorarer styreleder, husleie/strøm og administrative 
kostnader. Budsjettet gir ikke rom for gjennomføring av arrangementer, tilstelninger e.l. uten at 
dette finansieres med eksterne midler.  


- Budsjettoppsettet med variable kostnader og inntekter legger opp til variable kostnader i form 
av kostnader til aktiviteter/arrangementer, markedsføring, pedagogisk personell og 
sommerutstilling. For å finansiere dette er det forutsatt billettinntekter, sponsorinntekter og 
eksterne tilskudd for å komme frem til et balansert budsjett.  


Budsjettet legger opp til et kostnadsnivå som tilsier 0 kroner i merforbruk ut over bevilgede midler og 
eventuell inntekt fra egne arrangementer. Budsjettet er vedtatt av prosjektstyret, og er å anse som et 
styringsverktøy for prosjektet i dets planlagte levetid sammen med partnerskapsavtalen og definerte 
roller/ansvar. 
 


2.2 Utdypning av revisjonskriterier 
Problemstillingene forvaltningsrevisjonsprosjektet skal besvare må gjøres ved at faktabeskrivelsen og 
dokumentgjennomgangen vurderes opp imot et sett revisjonskriterier. I dette prosjektet vil 
partnerskapsavtalen og de retningslinjer som er satt for samarbeidet stå sentralt. I tillegg til generelle 
prinsipper for god virksomhetsstyring/prosjektstyring.  


Partnerskapsavtalen ble inngått som et fundament for samarbeidsprosjektet som skulle bidra til å starte 
prosessen med å utvikle Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn og opplevelsesarena. Prosjektet skulle 
evalueres etter 4 år, med den hensikt å avklare hvorvidt prosjektet hadde nødvendige forutsetninger for å 
videreføre en permanent drift. 


Samarbeidspartnerne vedtok å nedsette et prosjektstyre som ble pålagt å rapportere tertialvis til 
prosjekteierne. Rapporteringen skulle i henhold til partnerskapsavtalens pkt. 7 fokusere på aktivitet, 
økonomi og måloppnåelse. 
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I prosjektstyrets andre styremøte 4.8.2014, ble roller og ansvar i prosjektet vedtatt ved at dokumentet 
"Roller, ansvar, myndighet – prosjekt Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn" ble behandlet og vedtatt i sak 
10/14. Her ble prosjekteiere, prosjektstyrets og prosjektleders roller og ansvarsområder definert (vedlegg 
3). 


Prosjektets eiere skulle ha et felles budsjettansvar og Eidsvoll kommune ha arbeidsgiveransvar for 
prosjektleder, samt være ansvarlig for regnskapsføringen. 


Prosjektstyret anses å skulle, som en videreføring og følge av ovennevnte avtaler og organer, fungere som 
et bindeledd og rapporteringsenhet mellom prosjektleder og prosjektets eiere. 


Prosjektstyrets leder var ansvarlig for løpende oppfølging av prosjektet med bakgrunn i vedtatt 
partnerskapsavtale, budsjett og årsplan. 


Prosjektleders overordnede rolle var å være ansvarlig for den daglige driften i prosjektet. Prosjektleder var 
gjennom sin rolle ansvarlig for å gjennomføre prosjektet i henhold til vedtatt partnerskapsavtale, budsjett og 
årsplan. Prosjektleder skulle sørge for grunnlaget for prosjektstyrets beslutninger i form av 
saksforberedelser til møter og rapportering om økonomi, ressursforbruk, fremdrift og utvikling. Prosjektleder 
skulle utarbeide tertialrapporter til eierne av prosjektet og i samarbeid med prosjektstyreleder være 
ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon.  


Revisor vurderer prosjektet i forhold til prinsipper for god virksomhetsstyring (vedlegg 2) i tillegg til de 
forutsetninger som ble lagt for prosjektet når det gjelder styring, roller og ansvar. 
 


2.3 Analyse og vurdering av Prosjekt MAGO 
Fundamentet i bestillingen fra samarbeidspartene og prosjekteierne av MAGO må kunne anses å være 
oppsummert i partnerskapsavtalen. Avtalen tok sikte på å regulere ansvars- og oppgavefordelingen knyttet 
til formålet med prosjektet. Avtalen er vedtatt i kommunestyret. Vi har etterspurt, men ikke mottatt signert 
versjon av avtalen.  


Avtalen setter noen rammer for gjennomføringen av prosjektet, men det er få formelle krav. Instruksen er 
vid, med rom for tolkninger fra prosjektstyrets side. I avtalens pkt 1 står det at formålet med MAGO er å 
"etablere og drive Traktorstallen som kulturarena med et innhold som henvender seg til et stort publikum". 
Det kan være naturlig å tolke dette som et signal om at det er nødvendig for prosjektet å sørge for 
arrangementer med potensiale for billettinntekter som kan være med å dekke arrangementskostnadene.  


Budsjettet for prosjektperioden anses å være styrende for omfanget av aktiviteter som kan arrangeres uten 
ekstern støtte. Da det vesentligste av faste kostnader (lønn/sosiale utgifter til styreleder og husleie) utgjorde 
ca 90% av bevilgede midler, var det lite rom for aktivitet uten ekstern støtte eller arrangementer som 
genererte inntekter til å dekke egne variable kostnader.  


Budsjettet for prosjektperioden ble vedtatt 4.8.2014, og styret ble første gang formelt orientert om 
utfordringene vedrørende ekstern finansiering i styremøtet 24.9.2014. Det gikk således kort tid fra vedtak av 
budsjettet til de første antydninger om reduksjon i ekstern støtte ble tatt opp – jfr styresak 20/14: 
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Som det fremgår av protokollen var også eierne av prosjektet på tidlig tidspunkt informert om utfordringene 
med ekstern støtte og muligheter som lå i opprettelsen av et ideelt AS. Arbeidet med å undersøke 
muligheten for ekstern støtte begynte umiddelbart etter ansettelse av prosjektleder som tiltrådte 1.8.2014. 
Det ble gjennomført møter med mulige samarbeidspartnere og utarbeidet, og sendt inn søknad om støtte til 
bl a Norsk Kulturråd, EU's Creative Europe, Kulturdept og Nordisk Råd. Det kom positive tilbakemeldinger 
gjennom denne prosessen, men felles for de mulige bidragsytere var at de alle pekte på at det knyttet seg 
store utfordringer til prosjektets organisasjonsform, og at muligheten for å motta ekstern støtte i praksis ikke 
var til stede dersom mottaker er kommunal eller fylkeskommunal aktør.  


Av 9 søknader om ekstern støtte til utstillinger som ble sendt i løpet av høsten 2014 og begynnelsen av 
2015, ble kun én søknad til Norsk Kulturråd innvilget og prosjektet mottok 180 000 kroner i april 2015. 
Prosjektet fikk innvilget søknaden ved å benytte organisasjonsnummeret til prosjektleders 
enkeltpersonforetak, Norwegian Art Farm (NAFA). 


På tross av negative utfall på de fleste søknader om ekstern støtte og dermed en visshet om at tilgjengelige 
midler var begrenset til allerede bevilgede midler, fortsatte planleggingen og gjennomføringen av flere 
omfattende utstillinger, residency-prosjekter og konserter. Dette førte til at prosjektet i realiteten hadde et 
akkumulert merforbruk ved utgangen av 2015 på ca. 1 million kroner.   


Dette skjedde parallelt med at styret ble gjort oppmerksom på begrensningene i muligheten for ekstern 
støtte pga prosjektets organisasjonsform, og arbeidet med utredningen vedrørende muligheter for ny 
organisering av prosjektet og realistisk tidsplan for dette.  
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Det viste seg ettersom de ulike arrangementene ble gjennomført, at nivået på billettinntekter var overvurdert 
i budsjettet. I styremøte 21.12.2015 ble sviktende billettinntekter omtalt og behandlet. I sak 36/15 informerte 
prosjektleder at "50-70% valgte å snu i døra pga billettpris, gjeninnføring av gratis inngang for besøkende 
med billett til Eidsvoll 1814 tredoblet antall besøkende umiddelbart". Dette indikerer at inntektspotensialet 
for valgte arrangementer er begrenset. I mottatt regnskapsrapport for 2014, 2015 og 2016 er det totalt 
inntektsført 8 600 kroner i billettinntekter, noe som reiser spørsmål om intensjonen bak prosjektet som la 
opp til "innhold som henvender seg til et stort publikum" er oppfylt. 


Det er i avtalens pkt 7 nedfelt krav om rapportering tertialvis vedrørende aktivitet, økonomi og 
måloppnåelse. Det er ikke spesifisert hvilket nivå en slik rapportering skal ligge på og hva eventuelle mål 
skal vurderes opp mot. 


Instrukser til styret og prosjektleder er gitt gjennom dokumentet "Roller, ansvar, myndighet – prosjekt 
Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn" (jfr vedlegg 4). Disse fremstår som klare retningslinjer vedrørende 
arbeidsdeling og begrensninger i mandat til å foreta vesentlige økonomiske disposisjoner. Det fremgår av 
dokumenter at det av ulike årsaker har vært noe frustrasjon i samarbeidet mellom prosjektstyret og 
prosjektleder, og manglende oversikt over kostnader som påløp. Det kommer også frem i diverse e-
postkorrespondanse at prosjektstyret ved flere anledninger har etterlyst rapportering på det økonomiske fra 
prosjektleder. Dette har ikke vært i henhold til instruksen, hvor det fremkommer klare ansvarsområder 
knyttet til prosjektlederrollen. Det fremgår ikke like klart hvilket nivå rapporteringen fra prosjektleder skal 
ligge på. Det henvises i dokumentasjon til at "prosjektleder er ansvarlig for å gjennomføre prosjektet i 
henhold til vedtatt partnerskapsavtale, budsjett og årsplan". Vi har i vår gjennomgang etterlyst dokumentet 
"Årsplan", men dette er ikke mottatt og det ser ut til å råde noe usikkerhet i forhold til hva dette dokumentet 
skal inneholde. Vi har ikke funnet at et slikt dokument er utarbeidet. 


Vi har fått opplyst fra administrasjonen i Eidsvoll kommune at alle fakturaer er attestert av prosjektleder og 
anvist av virksomhetsleder/styremedlem for prosjektet.  


For prosjektet er det lagt opp til egne rutiner for fullmakter og godkjenning beskrevet under avsnitt 2.1.  


Ifølge regnskapsinformasjonen vi har mottatt, er det flere innkjøp som overstiger 30 000 kroner. Dette er 
beløp som indikerer at prosjektleder i utgangspunktet ikke har hatt anledning til å bestille på egen hånd. 
Hvorvidt disse kjøpene er klarert med styreleder har vi ikke vurdert. Det finnes også beløp over 100 000 
kroner (Eli Skatvedt Art – 110 216, Adapter – 150 000) som i henhold til rolle og ansvarsfordelingen skal 
vedtas med 2/3 flertall i prosjektstyret. Det fremgår ikke spor på behandling og vedtak i noen av referatene 
fra de 10 styremøtene som har vært avholdt gjennom prosjektets levetid fra 2014-2016, som viser at disse 
kostnadene er vedtatt med 2/3 flertall i prosjektstyret i henhold til ansvarsbegrensningen som styret vedtok 
4.8.2014. Det er i direkte konflikt med mandatet som ble godkjent og vedtatt av prosjektstyret. Vi har funnet 
at styret er orientert i møte 16.6.2015 om at prosjektet Adapter vil gjennomføres. Det finnes spor av 
kommunikasjon mellom prosjektstyreleder og prosjektleder at prosjektleder har blitt bedt om å avlyse 
konserten med Adapter, men ingen formell håndtering. 


Partnerskapsavtalen legger i pkt 7 opp til en forventning om rapportering tertialvis fra prosjektstyret. 
Rapporteringen skulle omfatte aktivitet, økonomi og måloppnåelse. I etterkant ser det ut til at 
rapporteringsinstruksen med fordel kunne vært formulert klarere. Rapportering vedrørende økonomi kunne 
for eksempel angi en forventning om perioderegnskap som inkluderer sammenligning mot budsjett. 
Rapportering på aktivitet og måloppnåelse er noe mer utfordrende, spesielt på bakgrunn av at det ikke er 
laget en aktivitetsplan i forkant av prosjektet. Det er heller ikke laget en oversikt over hvilke mål som 
forventes nådd i løpet av prosjektperioden. Intensjonen bak samarbeidet og partnerskapsavtalen er 
vanskelig å måle uten en konkret forventning i forkant. 


Rammene rundt oppfølgingen av økonomien i prosjektet ble satt i partnerskapsavtalen med utdypning i 
tidligere omtalt dokument for roller, ansvar og myndighet. Prosjektstyret ble pålagt å rapportere hvert tertial 
til prosjekteierne, basert på tilsvarende rapportering fra prosjektleder. Disse pliktene er en del av 
rollebeskrivelsen, sentrale for prosjektgjennomføringen og nødvendige for å minimere økonomisk risiko til 
ønsket nivå.  


I oppstarten av prosjektet ble det laget et nettobudsjett som skulle dekke lønn til prosjektleder, husleie og 
noe mindre utgifter i en periode på 4 år. Rent regnskapsteknisk er hele tilskuddet fra Eidsvoll kommune og 
Akershus Fylkeskommune inntektsført i sin helhet i 2014 selv om prosjektet kun var i gang etter sommeren 
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2014 (prosjektleder tiltrådde 1.8.2014). Dersom inntektene for 2014 hadde vært periodisert så ville 
underskuddet pr 31.12.2015 vært vesentlig høyere enn det rapporterte. Et grovt anslag indikerer at 
akkumulert underskudd pr 31.12.2015 i realiteten var rundt 1 million kroner. I opprinnelig budsjett for 
perioden var "mindreforbruket" i 2014 budsjettert som inntekt i siste driftsår av prosjektet. Imidlertid er det i 
budsjettet for 2015 forutsatt inntektsføring av bruk av fond allerede i 2015. Dette er gjort uten at vi kan se at 
konsekvensene for siste driftsår er kommentert i styremøtereferater. 


Dokumentgjennomgangen viser at det er noe avvik mellom de retningslinjer vedrørende roller og ansvar 
som er satt for prosjektet, og hvordan prosjektet har vært styrt i praksis. Vi har avdekket noen klare 
svakheter i forhold til prinsipper for god virksomhetsstyring og for øvrig god prosjektstyring generelt. Vi 
finner lite spor av risikovurderinger i innledende fase i prosjektet. Det var forutsatt ekstern støtte for å 
gjennomføre arrangementer i 2015. Styret og prosjektleder fikk tidlig i 2014 signaler på at ekstern støtte 
kunne være vanskelig å få med den driftsformen prosjektet hadde. Det ble parallelt med prosjektet jobbet 
med å avklare muligheten for å stifte et ideelt AS for å muliggjøre ekstern støtte fra ulike tilskuddsordninger. 
Det kan være at det har vært diskusjoner i styret i forhold til risikovurderinger og konsekvenser ved "bortfall" 
av ekstern støtte, men i de formelle dokumentene, styrereferater mv er det lite som tyder på at det er gjort 
reelle vurderinger av risiko. Styret er inne på tema i sak 20/14 (24.9.2014) hvor det blant annet er notert 
følgende i referatet:  


 


Det er først i forbindelse med styremøtet i august 2015 at vi ser formelle indikasjoner på at styret forstår 
alvoret i forhold til den økonomiske situasjonen i prosjektet.  


Prosjektleder, styreleder og kultursjef har gjennom prosjektperioden hatt kontakt utenom styremøter, 
hovedsakelig via epost og egne oppfølgingsmøter. Det fremgår i gjennomgått dokumentasjon at styreleder 
gjentatte ganger i perioden mars-juni 2015 uttrykte bekymring over prosjektleders manglende 
budsjettoppfølging og regnskapskontroll, i tillegg til hennes håndtering av avtaler i tilknytning til aktiviteter og 
utstillinger. Styreleder har ført egne notater (ikke gjennomgått i denne revisjonen) i tilknytning til disse 
møtene, og gjentatte ganger etterspurt oppdatering fra prosjektleder i forhold til påløpte kostnader, 
måtehold ved inngåelse av nye avtaler og fremdrift i inntektsarbeidet.  


Ved en anledning stoppet styreleder inngåelse av avtale med et prosjekt i Turbinrommet, MAGO, etter at 
informasjon vedrørende prosjektet var offentliggjort på internett. Styreleder mente at prosjektleder ikke 
hadde mandat til å inngå en slik avtale uten godkjenning fra styret og prosjekteierne. 


I mars 2015 blir prosjektleder bedt om å utarbeide budsjett for hvert enkelt prosjekt/utstilling/aktivitet til 
gjennomgang i styremøte 19.3.2015. Budsjett 2015 behandles av styret i sak 13/15, budsjettet godkjennes. 
Styreleder fortsetter å understreke sin bekymring for situasjonen, at budsjettet er stramt og viktigheten av at 
det overholdes. Det fremkommer av epostkorrespondanse i mars 2015 at styreleder flere ganger har 
etterlyst oversikt over kostnader uten å motta tilbakemelding fra prosjektleder.  


Den 12. mai 2015 behandlet kommunestyret i Eidsvoll sak "MAGO – ny organisering som muliggjør ekstern 
finansiering". I forkant av møtet hadde fylkesutvalget behandlet saken og vedtatt utsettelse. Vedtak i saken 
ved kommunestyrebehandlingen ble "Saken utsettes. Eidsvoll kommune ber Akershus fylkeskommune 
v/Fylkesutvalget behandle saken innen årsskifte 2015/2016.". Styret omtaler i sin oppsummering (ref 
vedlegg 5) manglende vedtak om å stifte ideelt AS som en årsak til at prosjektet ikke fikk ekstern støtte. 


I juni 2015 ble styreleder informert om avslag på alle søknader om ekstern støtte. Dette ble også behandlet 
i sak 18/15 i styremøte 16.6.2015. I etterkant av dette oppfordret styreleder om at den planlagte konserten 
med Adapter (150 000 kroner) i august avlyses. Dette blir ikke gjort, på bakgrunn av at prosjektleder mente 
å ha kontroll på budsjettet. Basert på manglende tilbakemelding, oppfølging av regnskapsrapporter og 
budsjett gjennom første halvdel av 2015 kan det i etterkant se ut til å være en feilvurdering av styret å ikke 
kreve avlysning av et arrangement som var så kostnadskrevende og i henhold til regnskapet for 2015 ikke 
har generert inntekter. Prosjektleder kommenterer arrangementet med Adapter i dokumentet "Notat i 
forbindelse med sak 16/1: Ny organisering av MAGO – oppfølging av tidligere sak". Her omtaler hun det 
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som et feilgrep av hun ikke avlyste komponistresidency med Adapter i juni 2015 da det fortsatt var mulig. 
Hun skriver også at hun ikke avlyste fordi Kulturrådet hadde bevilget støtte til dette og at en avlysning derfor 
ville vært uheldig. 


I august 2015 informerte prosjektleder om sviktende besøk og billettinntekter etter at kultursjef/styremedlem 
meldte fra til styreleder om urovekkende ubalanse i regnskap/budsjett. På bakgrunn av møte mellom 
styreleder, prosjektleder og kultursjef hvor det ble foretatt gjennomgang av regnskapet og oversikt over ikke 
mottatte fakturaer, kom det frem at det lå an til et merforbruk på ca 250 000 kroner. Prosjektleder fikk 
beskjed om full innkjøpsstopp og det skulle utarbeides et revidert budsjett for 2015 som ble presentert og 
behandlet i sak 30/15 på styremøte 26.8.2015.  


I samme styremøte ble plan for tiltak og inntektsarbeid presentert, og det ble presisert ovenfor prosjektleder 
at dette arbeidet skulle prioriteres.  


Inntektsarbeidet stoppet opp i forbindelse med prosjektleders sykemelding i september 2015. 


I oppsummeringen fra styret (ref vedlegg 5) fremkommer det at det etter beskjed om innkjøpsstopp i august 
2015, fortsatte å komme fakturaer til kommunen vedrørende innkjøp av varer og tjenester til MAGO helt til 
februar 2016. I perioden fra prosjektleders sykemelding i september 2015 til januar 2016 var det vanskelig å 
kommunisere med prosjektleder og dermed få klarhet i hvilke kostnader som kunne forventes og som det 
ikke var gjort rede for.  


Det er noe uklart og vanskelig å tidfeste når de ulike avtalene er inngått og innkjøp foretatt, men det 
fremkommer av dokumentasjonen at kommunen i løpet av prosjektleders sykemeldingsperiode mottok en 
del fakturaer som prosjektstyret mente at verken var avklart på forhånd eller i henhold til tidligere beskjed 
om innkjøpsstopp og moderasjon i forhold til pådrag av kostnader.  


I epost fra styreleder til prosjektleder 21.1.2016 ble prosjektleder fratatt disposisjonsretten over budsjettet. 


Prosjektet har ikke vurdert de enkelte poster på utgiftssiden i regnskapet utover det som er beskrevet i 
rapporten. Hvorvidt innkjøp mellom 30 000 og 100 000 kroner har vært forhåndsgodkjent av styreleder, er 
ikke vurdert. Det er heller ikke vurdert hvorvidt flere tilbydere er forespurt vedrørende innkjøpet av ulike 
tjenester. 


Prosjektet tok høyde for en del billettinntekter, men disse viste seg å bli minimale. Uavhengig av nivået på 
inntekter fra solgte billetter, anses dette som et risikoområde i forhold til internkontroll og håndtering av 
kontanter. Revisjonen har ikke sett nærmere på dette området. 


Formelt er det slik at det ved budsjettering av utgifter over kommuneregnskapet må vært klart om budsjettet 
er et netto- eller bruttobudsjett. Bevilgningen for 2014 fra Eidsvoll kommune er behandlet i kommunestyret i 
sak 13/102 den 10.12.2013. Det fremgår ikke her klart om det er et brutto- eller nettobudsjett prosjektet skal 
forholde seg til. Av saksutredningen går det derimot klart frem at rådmannen mener at tilskuddet som 
bevilges må gå til dekning av utgifter til prosjektleder, slik at innhold og økonomiske forutsetninger for drift 
skal kunne avklares og realiseres (klipp fra saksutredningen): 


 


Vår dokumentgjennomgang og vurderinger viser at det har vært avvik i gjennomføringen av prosjektet i 
forhold til de retningslinjer som ble satt ned for roller og ansvar i prosjektet (jfr vedlegg 4).  


Deleier i prosjektet for Eidsvoll kommunene pekte ut to sentralt ansatte i administrasjonen i kommunen som 
styremedlemmer. Den økonomiske situasjonen til prosjektet med stort underskudd må både prosjektleder 
og prosjektstyret ta ansvaret for. Det synes ikke å ha vært tilstrekkelig vurdert hvilken risiko som lå i det 
budsjettet som ble vedtatt for prosjektperioden. Det ble lagt opp til gjennomføring av arrangementer som 
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forutsatte ekstern støtte. Dette ble gjort selv om både prosjektleder og prosjektstyret var klar over risikoen 
for at de ikke ville motta støtte, og arbeidet ble startet med å se på muligheter for å stifte et ideelt AS. 


Det er utbetalt kr 50.000 i honorar til styreleder for 2015.  
 


Fastsettelse av årlig honorar til styreleder ble 
fastsatt til kr 50.000 i styremøte 10.6.14. Hvorvidt styret hadde fullmakt til å fastsette dette honoraret er ikke 
vurdert.   


2.4 Oppsummering 
Rammene for gjennomføringen av prosjektet som ble satt i partnerskapsavtalen, var i utgangspunktet vide, 
men det ble satt begrensninger i form av retningslinjer for roller og ansvar i prosjektet (jfr vedlegg 4). Mottatt 
regnskapsinformasjon viser at det er gjort innkjøp over grense for myndighet til prosjektleder og 
prosjektstyreleder, hvor det var krav om styrebehandling og 2/3 flertall. Det fremgår ikke spor på behandling 
og vedtak i noen av referatene fra de 10 styremøtene som har vært avholdt gjennom prosjektets levetid fra 
2014-2016, som viser at disse kostnadene er vedtatt med 2/3 flertall i prosjektstyret i henhold til 
ansvarsbegrensningen som styret vedtok 4.8.2014. Det er i direkte konflikt med mandatet som ble godkjent 
og vedtatt av prosjektstyret. Vi finner altså ikke spor i styrereferatene om at det er gjort vedtak i 
prosjektstyret på disse innkjøpene, bortsett fra at styret er orientert i møte 16.06.15 om at prosjektet 
Adapter vil gjennomføres. Dette betyr at styret ikke har fulgt egne retningslinjer for godkjenning av 
kostnader i prosjektet. 


Det finnes i tillegg få spor av formell rapportering fra prosjektleder via prosjektstyret til prosjekteierne. 
Forventning om rapportering ble formalisert både i partnerskapsavtalen og gjennom retningslinjer for roller 
og ansvar i prosjektet. Dokumentet "Årsplan" som ble omtalt både i kulepunkt 4 under Ansvar for 
Prosjektstyreleder og kulepunkt 1 under Ansvar for Prosjektleder, er ikke utarbeidet. Det er i tillegg usikkert 
hvilken form tertialrapportene fra prosjektstyret var forventet å ha ved rapportering av aktivitet, økonomi og 
måloppnåelse. Vi har ikke mottatt slik rapportering ut over årsmelding fra 10.6.2014 og årsmelding 2015. 
Rapportering kan således ikke anses å være gjennomført i henhold til instruks. Imidlertid satt to sentrale 
medlemmer i styret utpekt fra Eidsvoll kommune som representerte eier slik at eier i realiteten har hatt 
informasjon om prosjektet.  


Gjennomgang av budsjettene som er behandlet i prosjektstyret gjennom prosjektets levetid, viser at de 
bærer preg av å være grovt utarbeidet og behandlet på et senere tidspunkt enn det som er optimalt for 
denne type styringsverktøy. For eksempel ble budsjettet for 2015 godkjent i mars 2015, revidert budsjett for 
2015 ble behandlet i juni 2015 og godkjent i august 2015. Budsjettforslag for 2016 ble tatt til orientering i 
slutten av desember 2015 og satt opp igjen til behandling i styremøte i slutten av februar 2016. 


Prosjektets økonomiske rammer bar preg av å være avhengig av eksterne midler for å kunne gjennomføre 
aktiviteter ut over ren administrasjon av prosjektet. Utfordringer i forbindelse med mulighet for ekstern støtte 
ble påpekt og tatt opp i styremøte 24.9.2014, kun halvannen måned etter godkjenning av budsjettet for 
2015, og kort tid etter at prosjektet startet opp. Parallelt med utredning av mulighetene for en annen 
organisering av prosjektet, ble flere arrangementer gjennomført selv om søknader om ekstern støtte med 
stor sannsynlighet ikke ville bli innvilget. Styret og prosjektleder har således ikke tatt konsekvensen av den 
usikkerheten som oppstår, selv om de forstår at det er vanskelig å oppnå ekstern støtte.  


Prosjektet bærer preg av en noe uformell dokumenthåndtering. Verken partnerskapsavtale, 
roller/ansvar/myndighet, styrereferater eller øvrige vedlegg til styrereferatene og dokumenter behandlet av 
styret er mottatt i signert stand. 
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2.5 Anbefalinger 
Basert på de svakhetene som er avdekket, har vi noen anbefalinger som kommunen bør hensynta i forhold 
til gjennomføring av tilsvarende prosjekter i fremover: 


• Det må være større klarhet i mandatet til prosjektstyret når det gjelder å ta på seg økonomisk 
risiko. Opprettelse av prosjekter bør gi tydelige føringer for hvilken økonomisk risiko prosjektet skal 
ta. Det må tydelig defineres hvorvidt budsjettet som prosjektet skal forholde seg til er et netto- eller 
bruttobudsjett og eventuelt klart fremgå om inntekter må være sikret før aktiviteter gjennomføres.  


• Konkrete forhold knyttet til økonomisk risiko bør kommuniseres klarere i instruks både til 
prosjektstyret og til prosjektleder. 


• Det bør være en mer formalisert dokumentbehandling ved gjennomføring av lignende prosjekter i 
fremtiden. 
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3. Uttalelse fra styret og rådmann 


Uttalelse fra styret i MAGO mottatt 1.12.2016: 


Prosjektstyret tar rapporten til etterretning med følgende merknader: 


Som det vises til i rapporten var bevilgede midler fra fylkeskommunen og kommunen bundet opp i faste 
driftsutgifter. Side 13 : sitat 


I opprinnelige budsjett for perioden var ”mindreforbruket” i 2014 budsjettet budsjettert som inntekt i siste 
driftsår av prosjektet. Imidlertid er det i budsjettet for 2015 forutsatt inntektsføring av ubrukte midler/ fond 
allerede for 2015. Dette er gjort uten at vi kan se at konsekvensene for siste driftsår er kommentert i 
styrereferater.  


Prosjektstyret vil her bemerke at man la opp til at deler av ubrukte midler fra 2014 skulle benyttes til 
aktiviteter i 2015. Dette  for å kunne vise til oppnådde resultater som ville styrke muligheten for ekstern 
finansiering og synliggjøre nødvendigheten av etableringen av et ideelt as.  Saksfremlegget om ideelt as ble 
fremmet første gang i april 2015. 


For siste driftsår i prosjektperioden 2017, forutsatte man at prosjektet MAGO var organisert som et ideelt 
as, og gjennom det innhentet ekstern finansiering til driften.  


I punkt. 2.4 i rapporten står det at to av medlemmene i prosjektstyret representerte eier, og således har eier 
i realiteten hatt informasjon om prosjektet. Det påpekes at det i prosjektstyret satt totalt 5 representanter for 
prosjekteiere: 


2 fra Eidsvoll kommune, Marte Hoel og Siv Krogh Østerholm,  
2 fra Akershus fylkeskommune, Tone Østerdal og Øivind Nordal 
1 fra Mathiesen Eidsvold Verk ANS. Tron Erik Hovind 


Det bemerkes at flere av de innkjøpene som var foretatt lå utenfor prosjektleders fullmakter, og ikke var 
klarert verken med prosjektstyreleder eller andre medlemmer av prosjektstyret.  


Når det i august 2015 fremkom urovekkende ubalanse i regnskapet ble det iverksatt full innkjøpsstopp med 
påfølgende revidert budsjett, og med en plan for tiltak og inntektsarbeid, behandlet på styremøtet 26 august 
2015. Dette er slik det også fremkommer i rapporten.   


Inntektsarbeidet stoppet imidlertid opp i forbindelse med at prosjektleder ble sykmeldt 8 september 2015,  
Dette er også slik det fremkommer i rapporten.  


Arbeidet i prosjektet ble i realiteten stoppet etter 19 måneders drift. Det var imidlertid aktivitet kun i 13 
måneder fra august 2014 til september 2015 pga. av prosjektleders sykmelding. 


Debatten om organisasjonsform gjorde at saken om å etablere et ideelt AS ble utsatt både av Akershus 
fylkeskommunes hovedutvalg for kultur og Fylkesutvalget. Dette bidro til at politikerne i Eidsvoll også utsatte 
saken om ny organiseringen av MAGO. 


Disse vedtakene ble fattet på et tidspunkt der prosjektet MAGO var svært utsatt med tanke på å realisere 
de planene prosjektstyret hadde vedtatt, fordi man i stor grad var avhengig av ekstern finansiering. 


Prosjektstyreleder og prosjektleder avholdt en rekke møter med interesserte investorer, og til sammen ble 
det gitt positive signaler opptil 15 millioner, noe som på det tidspunktet ville vært et vendepunkt i utviklingen 
av MAGO, og som ville sikret fremtidige investeringer og drift.  


Et felles krav fra alle var imidlertid at prosjektet måtte få en annen organisasjonsform.   
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Akershus fylkeskommune har vært sterkt involvert i prosjektet, både økonomisk og med to representanter i 
styret. Dette er nedtonet i rapporten, og den kan gi et bilde av at fylkeskommunen har hatt en enn mindre 
rolle i prosjektet, noe som for øvrig ikke er tilfelle. Tvert imot har fylkeskommunen vært en pådriver både 
tidlig i prosjektfasen og ellers gjennom arbeidet med utvikling av prosjektet. 


Vi registrerer at prosessen om etablering av ideelt AS og den politiske behandlingen av dette i liten grad er 
omtalt i rapporten. Dette var et avgjørende punkt både for prosjektstyret, prosjektleder og økonomien i hele 
prosjektet. Sak om omorganisering til ideelt AS var forberedt for politisk behandling både i kommunen og i 
fylkeskommunen, men ble utsatt, og ble først behandlet politisk høsten 2015 i fylkeskommunen. Dette var i 
en viktig fase for prosjektet, og burde vært omtalt for å gi et mest mulig komplett bilde. 


Merknad til punkt 2.3 i rapporten  


 


Uttalelse fra Rådmann i Eidvsoll kommune mottatt 30.11.2016: 


Jeg støtter anbefalingene i rapporten, for øvrig viser jeg til styrets kommentarer. 
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Vedlegg 1 Dokumentliste 


I dette vedlegget listes et utvalg av mottatt dokumentasjon som har vært gjennomgått i revisjonen: 
 


 Vedtatt partnerskapsavtale mellom Eidsvoll kommune, Akershus Fylkeskommune og Mathiesen Eidsvoll 
Værk ANS 


 Roller, ansvar og myndighet – prosjekt Eidsvoll Verk som kulturelt fyrtårn, vedtatt i prosjektstyret 
4.8.2014 


 Mottatt hovedbok for prosjekt MAGO på tiltaksnummer T5050701  


 Referater fra gjennomførte styremøter i prosjektstyret i 2014, 2015 og 2016 


 Årsmelding fra 10.6.2014 


 Årsmelding 2015 


 Budsjettoppsett 2014-2018, utarbeidet av Eidsvoll kommune og tatt til orientering av prosjektstyret. 
Vedtak i styremøte 4.8.2014. 


 Revidert budsjett MAGO 26.8.2015. Vedtak i styremøte 26.8.2015. 
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Vedlegg 2 Revisjonskriterier 


Prinsipper for god virksomhetsstyring 
Vi har benyttet prinsipper for virksomhetsstyring som bygger på det anerkjente COSO-rammeverket for 
risikostyring og internkontroll.  


 
Planlegging  


 Mål: Målene er utformet og konkretisert på en måte som legger til rette for god 
virksomhetsstyring, herunder: 


– Det er en klar sammenheng mellom mål på ulike nivå 
 


 Strategi: Strategien er utarbeidet på bakgrunn av grundige analyser, godt forankret i 
ledelsen, og gir tydelige veivalg for å nå virksomhetens mål, herunder:  


– Strategien er tydelig med hensyn til hvordan man skal arbeide med å nå målene 
 


 Dokumentasjon: Planleggingsprosessen med tilhørende resultater er hensiktsmessig 
dokumentert, herunder: 


–  Det er en god sammenheng mellom de ulike styringsdokumentene (rød tråd) 
 


Gjennomføring og tiltak: 


 Organisering: Virksomhetens organisering er hensiktsmessig og støtter oppunder mål og 
strategier, herunder: 


– Den enkelte leders ansvar er klart definert 
– Roller, myndighet og fullmakter er hensiktsmessig delegert 
– Ledelsen mener at virksomhetens organisering er hensiktsmessig 


(organisasjonskart) 
– Risikofaktorer forbundet med dagens organisering er håndtert 


 


 Dokumentasjon: Prosessen for gjennomføringen av virksomhetsstyringen er hensiktsmessig 
og tilstrekkelig dokumentert, herunder: 


– Ledelsen har sørget for at krav og forventninger til styring, etikk og risikovurderinger 
er nedfelt (f. eks. retningslinjer etc.) 


– Roller, ansvar og fullmakter er dokumentert 
 


 Tiltak og kontrollaktiviteter: Risikoer håndteres hensiktsmessig, herunder: 


– Det er utformet tiltak med tydeliggjøring av ansvar og tidsfrist 
 
Rapportering og oppfølging: 


 Virksomhetsrapportering: Rapporteringens innhold, omfang og hyppighet er tilpasset risiko, 
og viser tydelig oppnådde resultater, herunder: 


– Det er etablert en struktur som sikrer informasjon om oppnådde resultater 
– Det er samsvar mellom det som måles og de resultatkravene som er fastsatt i 


tildelingsbrev, strategiplan og årsplan/handlingsplan (man måler det man skal) 
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Vedlegg 3 Partnerskapsavtale 
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Vedlegg 4 Roller, ansvar og myndighet i prosjektet 
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Vedlegg 5 Oppsummering fra styret i Mago  


(Oppsummeringsnotat ført i pennen av Nordal på vegne av et samlet prosjektstyre) 
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Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 
 


Møte Saker 


I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Postjournal 


 Rapportering fra revisjonen   


 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 


 Referatsaker 


 Eventuelt 


8. februar 
Kl. 17:00 


 


 Ordfører inviteres til å gi innspill på risikoområder 


 Årlig orientering om kommunens behandling av tips/varsling 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016  


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 


 Behandle nummerert brev nr. 3 og nr. 5 


 Orientering om status på lønnsavdelingen, samt status på 


sykepengerefusjon 


 Behandle selskapskontroll ØRAS IKS  


 Engasjement brev fra Romerike Revisjon IKS 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Behandle diskusjonsnotat på forvaltningsrevisjonsprosjekt – 


Eiendomsforvaltning og barnevern 


 Revidering av revisjonshandlinger i forbindelse med behandling av 


prosjektregnskap? 


4. april 
Kl. 17:00 


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Habilitet i kontrollutvalget 


 Orientering fra barnevernet i Eidsvoll kommune 


 Behandle prosjektplan på forvaltningsrevisjonsprosjekt  


23. mai 
Kl. 09:00 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 (i tillegg vil utvalget 


ha en orientering fra rådmannen om for mye utbetalt og/eller 


feilaktige lønnsutbetalinger i perioden fra 2013 til d.d.) 


 Nummerert brev nr. 6 – årsregnskapet 2015 


 Overordnet Analyse forvaltningsrevisjon - sekretariatet legger frem en 


foreløpig presentasjon av tjenesteområdene. Kontrollutvalget drøfter 


risikoområder. 


 Orientering fra rådmannen om Bårlidalen renseanlegg – tiltak 


vedrørende fremtidige prosjekter  


20. juni 
Kl. 17:00 


 Virksomhetsbesøk til Bårlidalen renseanlegg   


 Overordnet Analyse forvaltningsrevisjon - kontrollutvalget sluttfører 


diskusjonen om risikoområder og vesentlighet, og prioriterer 


områder/tema samt hvordan utvalget vil jobbe med dem   







 


Møte Saker 


 Referatsak: Oppfølgingsplan – Fylkesmannens tilsyn med tema 


samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten 


til kommunen 


 Revisjonsbrev nr. 7 – kontrolloppstilling 2015 


5. september 


Kl. 17:00 


 


 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 - utkast 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 


 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2017  


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  


 Virksomhetsbesøk til Familiens hus  


 Orienteringssak: Revisjonens gjennomgang av investeringer i 
forbindelse med Bårlidalen renseanlegg 


 Revisjonsbrev nr. 8 – Revisors underskrift på kontrolloppstillingen 


 Henvendelse fra kommunestyret – MAGO B 


14. november 


Kl. 17:00 


 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 - endelig 


 Behandle forvaltningsrevisjonsprosjekt – eiendomsforvaltning på 
formålsbygg  


 Revisjonsåret 2015/2016 rapport fra Romerike Revisjon  


 Sak om feilutbetalinger lønn (KLP)  


 Informasjon/status om MAGO B 


 Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike Utvikling (ØRU) og Øvre 
Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) 


12. desember  


Kl. 17:00 


 Behandle forvaltningsrevisjonsnotat MAGO B 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 


 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 


 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt (folkehelse – Ellen 


kommer + notat) 


2017  Virksomhetsbesøk til Eiendomsforvaltningsavdelingen 


 Selskapskontroll (eierskapskontroll) – Øvre Romerike Brann og 


Redningsvesen IKS 


 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 


 Prosjektplan -folkehelsearbeid 


Annet  Bårlidalen renseanlegg – granskningsrapport  


 








 


 


 


 


  
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 Eidsvoll 


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 IKT-sikkerhet og personvern (2012) 
 Forvaltningsrevisjon på Selvkost-ØRAS (2013) 


 Forvaltningsrevisjon på Sykefravær og tjenestekvalitet (2013) 
 Forvaltningsrevisjon på Kompetanse i tjenestene (2014) 


 Forvaltningsrevisjon på Hjemmesykepleie-internkontroll, dokumentasjon 
og kvalitet (2015) 


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 Eidsvoll kommune. 


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 
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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 Eidsvoll 


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 
Eidsvoll 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 


Helse og omsorg:    


Folkehelseprofil og forebyggende arbeid 2017 1 


Samhandlingsreformen 2020  


Helseinstitusjon-sykehjem 2017 2 


Rus 2018  


Skole:    


Kapasitet/kvalitet 2017  4 


Mobbing 2019   


Økonomi:    


Offentlig anskaffelse-bygg/anlegg 2017 3 


Internkontroll på lønnsområdet 2018 5 


Langsiktig gjeld   


Beredskap:   


Beredskapsplaner 2019  


NAV:   


Økonomisk sosialhjelp 2019  


Teknisk sektor:   


Eiendomsforvaltningen 2016 Pågående 


Prosjektstyring 2018  


Flyktningeområdet:   


Integreringsarbeidet 2020  


 


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


kontrollutvalget har identifisert: 


Helse og omsorg: 


Folkehelseprofil og forebyggende arbeid 


Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvordan kommunen jobber med dette feltet. 


Bedriver kommunen forebyggende arbeid innenfor folkehelse? Hvilke strategier 


og tiltaksplaner finnes? Hvordan koordinerer kommunen arbeidet med folkehelse 


- er frivillige organisasjoner involvert?  


Kontrollutvalget ser med bekymring på nedslående resultat i folkehelseprofilen 


2016 for Eidsvoll kommune. Er det sosiale helseforskjeller, og hva gjør 


kommunen for å møte dette? 


Det påstås at det er en stor tilstrømming til Eidsvoll av personer som har behov 


for hjelp. Hvordan få befolkningen til å forstå at man har ansvar for egen helse?  


Eidsvoll kommune har etablert en frisklivssentral som er rettet mot hele 


befolkningen. Frisklivssentralens hovedoppgave er å tilrettelegge for ulike 


lavterskeltilbud innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt og 


lettere psykiske lidelser. Fra høsten 2015 ble dette Friskliv og mestringssenter.  
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Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om temaet før området 


underlegges forvaltningsrevisjon.       


  


Samhandlingsreformen 


Fylkesmannen har nylig gjennomført tilsyn innenfor dette området og her ble det 


påvist følgende avvik: 


Avvik 1: 


Eidsvoll kommune sikrer ikke forsvarlig vurdering og mottak av pasienter som 


skrives ut fra Akershus universitetssykehus HF, med behov for kommunale 


helse- og omsorgstjenester. 


Avvik 2: 


Eidsvoll kommune sikrer ikke at pasienter får informasjon om hvilke tjenester de 


vil få etter utskrivning fra Ahus. Kommunen sørger heller ikke for 


brukermedvirkning når omsorgsnivå skal drøftes og fastsettes.  


Kontrollutvalget ønsker å følge opp påviste avvik senere i perioden (2019-2020).  


  


Helseinstitusjon-sykehjem 


Kontrollutvalget er bekymret over mangel på nok sykehjemsplasser. 


Befolkningsframskrivingen viser at det er en vekst i aldersgruppen 80 år og over. 


Er det en mangel på sykehjemsplasser i kommunen, og er behovet 


underbudsjettert? Kjøper kommunen flere plasser enn det som er budsjettert?  


Kontrollutvalget ønsker å se dette feltet opp imot hjemmebasert tjenester. 


Utvikles hjemmebaserte tjenester for å redusere behovet for sykehjemsplasser? 


Hva gjør Eidsvoll kommune for å styrke hjemmebaserte tjenester? 


Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om temaet før området 


underlegges forvaltningsrevisjon. 


 


Rus 


Sikrer kommunen en tidlig intervensjon ovenfor rusavhengige?  


Kontrollutvalget ønsker å be rådmannen om en orientering. 


 


Skole: 


Kapasitet/kvalitet 


Med kapasitet tenker kontrollutvalget på fysiske rammer, blant annet inneklima. 


Med kvalitet tenker kontrollutvalget på skolens innehold, blant annet i hvilken 


grad tilrettelegger Eidsvoll kommune for de med særlige behov?  


I folkehelseprofilen 2016 konstateres det et lavt mestringsnivå i regning 5 


klasse, høyt frafall i videregående skole og lav prosent av de mellom 30-39 år 


med videregående skole eller høyere utdanning.  


Kontrollutvalget ønsker å se på hva kommunen gjør for å få opp kapasiteten og 


kvaliteten i skolen, hvilken strategi har kommunen lagt opp?     
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Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om temaet før området 


underlegges forvaltningsrevisjon. 


 


Mobbing 


Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne 


utvikle seg positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og 


ungdommers liv. Skolen er stedet for læring og utvikling, men uten en 


grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og inkludering hos den enkelte 


elev, vil ikke læring få det riktige fokus. Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt 


psykososialt miljø skjer på skolen. Det er skoleledelsen og de ansatte som i det 


daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen som skoleeier er imidlertid 


øverste ansvarlige for at dette blir oppfylt. 


Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvilke tiltak kommunen har for tiltak mot 


mobbing, og om kommunen evaluerer tiltakene? 


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


fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 


forvaltningsrevisjon. 


 


Økonomi: 


Offentlig anskaffelse-bygg/anlegg 


Det legges opp til store investeringer fremover og utgjør 1,5 milliarder. 


Kontrollutvalget er opptatt av kostnadskalkyler og avviksanalyser, og ønsker å se 


på kommunens rutiner og kvalitetssikring. 


I prosjektgranskningsrapporten for Bårlidalen renseanlegg så er det under punkt 


9 forslag til endringer i fremtidige prosjekter – organisering, rutiner, rapportering 


og offentlig innkjøp.  


Kommunens økonomireglement har også beskrevet rutiner i forhold til 


investeringer – planlegging, gjennomføring, rapportering og avslutning. 


Kontrollutvalget ønsker en generell orientering om temaet før området 


underlegges forvaltningsrevisjon. 


 


Internkontroll på lønnsområdet 


Kontrollutvalget ønsker å be rådmannen om en orientering. Etter å ha fått mer 


informasjon vil utvalget vurdere om området underlegges forvaltningsrevisjon.   


 


Langsiktig gjeld 


Kontrollutvalget ønsker å se på gjeldsveksten, og hvordan kommunen vil 


håndtere gjelden. Det ønskes en vurdering av risiko i forbindelse med ulike 


låntyper som f.eks. sertifikatlån.   


Finansreglementet har bestemmelser bl.a. om forholdet mellom flytende og fast 


rent og de ulike plasseringer av midler. Revisjonen ser på om reglementet følges 


i forbindelse med årsregnskapsrevisjonen.  
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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. 


  


Beredskap: 


Beredskapsplaner 


Har kommunen gjort en vurdering av de ulike trussel områdene? Er 


beredskapsplaner operasjonalisere ut i organisasjonen? Evaluerer kommunen sin 


jobb med beredskapsplaner? 


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


fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 


forvaltningsrevisjon. 


 


NAV: 


Økonomisk sosialhjelp 


Kontrollutvalget ønsker et forvaltningsrevisjonsprosjekt som besvarer om 


sosialtjenesten bidrar til å gjøre brukerne selvhjulpne. 


 


Teknisk sektor: 


Eiendomsforvaltning 


Dette prosjektet er bestilt 04.04.2016 og behandles høsten 2016. 


Formålet med undersøkelsen er å undersøke om Eidsvoll kommune kartlegger 


tilstanden til formålsbyggene på en god måte. Videre er formålet å undersøke 


hvordan tilstandskartleggingen brukes både til å planlegge vedlikehold og til å 


planlegge/gjennomføre drift. 


Kontrollutvalget har vedtatt følgende problemstillinger: 


 I hvilken grad gjennomføres tilstandskartleggingen av formålsbyggene på 


entilfredsstillende måte? 
 I hvilken grad brukes tilstandsinformasjonen til planlegging av både drift 


og vedlikehold? 
 


Prosjektstyring 


Kontrollutvalget ønsker en gjennomgang/vurdering av rapporteringsrutinene. 


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


fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 


forvaltningsrevisjon. 


 


Flyktningeområdet: 


Integreringsarbeidet 


Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en undersøkelse av hvor vellykket dette 


arbeidet har vært i Eidsvoll kommune.  
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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. 








Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune 
 


Saker til oppfølging 2016 
 
Møte Sak nr. 


 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


8.2.16 1/16 Orientering fra Ordfører - 
innspill til overordnet 


analyse 2017 - 2020 


Kontrollutvalget tar saken til 


orientering.  


     


8.2.16 2/16  Revisorbrev nr. 5 - Foreløpig 
innberetning om misligheter 
- Anmeldelse av tyveri fra 


kassebeholdning 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


8.2.16 3/16 Revisjonsbrev nr. 3 - 


årsregnskapet 2014 


Kontrollutvalget tar saken til orientering, 
men vil følge opp nummerert brev nr. 3 i 
forbindelse med behandlingen av 
årsregnskapet 2015. 
 


  Følges opp i 
mai møtet. 


  


8.2.16 4/16 Diskusjonsnotat fra 
revisjonen på neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 


Kontrollutvalget bestiller et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 
området Eiendomsforvaltning drift og 
vedlikehold fra Romerike Revisjon IKS. 
Utvalget ber revisjonen om å legge frem 


en prosjektplan for prosjektet i sitt neste 
møte. 
 


Romerike 


Revisjon 


 Behandles i 
april møtet. 


  


8.2.16 5/16 Eierskapskontroll - Øvre 
Romerike avfallsselskap IKS 


Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling:  


 Kommunestyret tar rapporten til 


orientering og ber om at rapportens 
anbefalinger blir fulgt opp. 


 


Kommune


styret 


Behandlet 


i møtet 


8.3, sak 


16/21. 


   


8.2.16 6/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar fremleggelsen om 
overordnet revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og revisjonsplan 
for Eidsvoll kommune til orientering. 
 


     







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


8.2.16 7/16 Engasjement brev fra 
Romerike Revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 
 


     


8.2.16 8/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


8.2.16 9/16 Årlig orientering om 
kommunens behandling av 


tips/varsling 


Kontrollutvalget tar rådmannens svar om 
varslingssaker 2015 til orientering. 


 


     


8.2.16 10/16 Kontrollutvalgets årsplan for 
2016 


1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte 
årsplanen for 2016, med de endringer 
som fremkom i møtet. 


2. Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 


o Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan for 
2016 til orientering. 


 


Kommune


styret 


Behandlet 


i møte 


8.3, sak 


16/22. 


   


8.2.16 11/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 
vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 


o Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 til orientering. 


 


Kommune


styret 


Behandlet 


i møte 


8.3, sak 


16/23. 


   


8.2.16 12/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


8.2.16 13/16 Eventuelt Kontrollutvalget ønsker innsyn i 
hovedrapporten om Bårlidalen 
renseanlegg senest samtidig som den 
legges fram i Formannskapet.  
 


  1. Mars   


        







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


 4.4.16 14/16  Orientering fra barnevernet i 
Eidsvoll kommune 


Kontrollutvalget tar redegjørelsen til 
orientering. 


     


4.4.16 15/16 Prosjektplan - 
Eiendomsforvaltning i 
Eidsvoll kommune 


1. Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjektet – 
Eiendomsforvaltning i Eidsvoll 
kommune, med følgende 
problemstillinger: 
1) I hvilken grad gjennomføres 


tilstandskartleggingen av 
formålsbyggene på en 
tilfredsstillende måte? 


2) I hvilken grad brukes 
tilstandsinformasjonen til 
planlegging av både drift og 
vedlikehold? 


2. Prosjektet leveres til 
septembermøtet 2016, og 
gjennomføres innenfor en ramme på 
400 timer. 


Romerike 
Revisjon 


    


4.4.16 16/16 Orientering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


4.4.16 17/16 Habilitet i kontrollutvalget Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


4.4.16 18/16 Overordnet analyse for 
selskapskontroll 


Kontrollutvalget godkjenner opplegget og 
fremdriftsplanen for arbeidet med 
overordnet analyse for selskapskontroll. 


     


4.4.16 19/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


4.4.16 20/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


23.5.16 21/16 Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet for 2015 


Kontrollutvalgets uttalelse til Eidsvoll 
kommunes årsregnskap 2015 vedtas, og 


Kommunes
tyret 


    







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


oversendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 


23.5.16 22/16 Revisjonsbrev nr. 6 - 
årsregnskapet 2015 


Kontrollutvalget tar rådmannens 
redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget vil følge opp de 
påpekninger som er gjort i revisjonsbrev 
nr. 6 - årsregnskapet 2015 


     


23.5.16 23/16 Orientering ved rådmannen Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


23.5.16 24/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


23.5.16 25/16 Overordnet analyse 2017 - 
2020 - foreløpig 
presentasjon 


Kontrollutvalget tar saken til foreløpig 
orientering, og ber sekretær om å 
oppdatere overordnet analyse basert på 
innspill i møtet. 


     


23.5.16 26/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


23.5.16 27/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


20.6.16 28/16 Virksomhetsbesøk til 
Bårlidalen renseanlegg 


Kontrollutvalget tar virksomhetsbesøket 
til orientering. 


     


20.6.16 29/16 Revisjonsbrev nr. 7 - 
kontrolloppstilling 2015 


Kontrollutvalget tar rådmannens svar til 
orientering, og vil følge opp saken i 
forbindelse med årsregnskapet 2016. 


     


20.6.16 30/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


20.6.16 31/16 Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon - 
kontrollutvalgets risiko- og 
vesentlighetsvurdering 


Overordnet analyse 2017-2020 for 
kontrollutvalget i Eidsvoll vedtas, med de 
endringer som fremkom i møtet. 


     


20.6.16 32/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


20.6.16 33/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


5.9.16 34/16 Virksomhetsbesøk til 
Familiens hus 


Kontrollutvalget tar virksomhetsbesøket 
til orientering. 


     


5.9.16 35/16 Henvendelse til 
kontrollutvalget 


Jorunn Mathiesen og Vegard Ellingsen 
erklæres inhabil i saken, jf. 
Forvaltningslovens § 6, 2 ledd og 
fratrådte under behandlingen. Lars 
Henrik Øberg ble valgt som møteleder for 
denne saken. 
Kontrollutvalget ber om at prosjektet 
MAGO B gjennomgås fra A til Å. I første 
omgang ber kontrollutvalget om en 
dokumentgjennomgang som tar sikte på 
å avdekke om intensjonen for prosjektet 
er fulgt og om det har vært noen 
uregelmessigheter i saken. På grunnlag av 
dokumentgjennomgangen vil 
kontrollutvalget vurdere videre arbeid i 
saken. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å 
sende ut en tilbudsforespørsel til 3 
revisjonsenheter (Hedmark Revisjon IKS, 
BDO AS og Østfold kommunerevisjon IKS) 
med et revisjonsoppdrag for dette 
prosjektet. 
Kontrollutvalget ber om at oppdraget 
holdes innenfor en ramme på 100 timer, 
og at kriterier for valg av leverandør er 
pris. 


5 revisjons 
selskaper 


 14. 
november 


  







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


5.9.16 36/16 Plan for forvaltningsrevisjon 
2017-2020 


Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2017-2020 vedtas, med de endringer som 
fremkom i møtet, og oversendes 
kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-


2020 vedtas. 
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet 


til å foreta endringer i planen. 


Kommunes
tyret 


   


5.9.16 37/16 Overordnet analyse og plan 
for selskapskontroll 2017-
2020 - utkast 


Utvalgets innspill innarbeides i planen, 
som legges frem for vedtak i neste møte. 


  14. 
november 


  


5.9.16 38/16 Revisjonsbrev nr. 8 – 
Revisors underskrift på 
kontrolloppstillingen 


Kontrollutvalget tar revisjonsbrev nr. 8 til 
orientering. 
Kontrollutvalget ser alvorlig på 
revisjonens anmerkninger i revisjonsbrev 
nr. 8. Kontrollutvalget forventer at 
lønnssystemet vil bli avstemt periodevis 
mot regnskapssystemet, i tråd med 
revisjonens anbefalinger. 


     


5.9.16 39/16 Uavhengighetserklæringer 
fra oppdragsansvarlig revisor 
for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon 


Oppdragsansvarlig revisors 
egenvurderinger tas til orientering. 


     


5.9.16 40/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


5.9.16 41/16 Budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten 2017 


1. Følgende forslag til budsjettet for 
kontroll- og tilsynsordningen for 
Eidsvoll kommune vedtas, med 
forbehold om 
representantskapsbehandling i 
Romerike Revisjon IKS og ROKUS IKS, 


Eidsvoll 
kommune 


    







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


og oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til ordningen 
for 2017. 


(tabell er ikke tatt inn her) 
2. Forslaget følger formannskapets 


innstilling til kommunestyret 
vedrørende budsjettet for Eidsvoll 
kommune 2017. 


5.9.16 42/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


5.9.16 43/16 Eventuelt I forbindelse med feilutbetalinger på lønn 
(KLP) vil kontrollutvalget be rådmannen 
om dokumentasjon på alle 
feilutbetalinger som ble gjort, hva som 
har blitt ettergitt/avskrevet og eventuelt 
utestående fordringer. 


Rådmanne
n 


 14. 
november 


  


        


14.11.16 44/16 Orientering ved rådmannen Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


14.11.16 45/16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt
et - Eiendomsforvaltning på 
formålsbygg 


Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen: 
1. Fullføre implementering av 
internkontrollmodulen og et FDV-system i 
henhold til egne mål og tidsfrister, 
herunder opplæring og 
kompetanseheving av teknikere. 
2. Sikre at dokumentasjon knyttet til 
byggene kvalitetssikres, lagres og brukes 
på en hensiktsmessig måte. Dette gjelder 
for eksempel FDV-dokumentasjon, 


Kommunes
tyret 


   







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


samsvarserklæringer og 
branndokumentasjon. 
3. Tilstrebe god oversikt over 
vedlikeholdsbehovene, blant annet 
gjennom kartlegging, slik at dette kan 
legges fram for de folkevalgte som et 
fullgodt grunnlag for ressursprioritering. 
4. Få på plass en helhetlig 
eiendomsstrategi. 
 
Kommunestyret ber kontrollutvalget 
følge opp rapportens anbefalinger. 


14.11.16 46/16 Revisjonsåret 2015/2016 
rapport fra Romerike 
Revisjon 


Kontrollutvalget tar rapport fra Romerike 
Revisjon for revisjonsåret 2015/2016 til 
orientering. 


     


14.11.16 47/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


14.11.16 48/16 Revisjonsundersøkelse av 
Øvre Romerike Utvikling 
(ØRU) og Øvre Romerike 
Innkjøpssamarbeid (ØRIK) 


Kontrollutvalget bestiller en 
revisjonsundersøkelse fra Romerike 
Revisjon: 
1. 
a) Hvilke tiltak har styret i ØRU gjort for å 
følge opp nummererte brev og 
revisjonsberetninger fra revisjonen. 
b) Hvilke rutiner har ØRIK hatt for å 
forsikre seg at bonuser blir innbetalt i 
henhold til avtaler. 
2. Kontrollutvalget ønsker å danne seg et 
bilde av i hvilken grad det er utbetalt 
bonus i henhold til avtalen og til hvem. 


Romerike 
Revisjon 


 Februar/mar
s 2017 


  







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


3. Selskapets revisor, Romerike Revisjon, 
legger frem en redegjørelse over de 
revisjonshandlinger som er utført i 
perioden 2010 – 2016 som et vedlegg. 
4. Det legges til grunn en tidsramme på 
350-400 timer. Ved behov for vesentlige 
endringer av prosjektet tas dette opp 
med kontrollutvalget. Endelig rapport 
leveres til behandling i kontrollutvalget i 
februar 2017. 
 


Prosjektplan Forvaltningsrevisjon – 
styreansvar og økonomioppfølging i 
ØRU/ØRIK vedtas. 


14.11.16 49/16 Overordnet analyse og plan 
for selskapskontroll 2017-
2020 


Forslag til overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2017 - 2020 vedtas, med 
de endringer som fremkom i møtet, og 
oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling: 
1. Plan for selskapskontroll vedtas. 
2. Kontrollutvalget delegeres myndighet 
til å foreta endringer i planen. 


Kommunes
tyret 


   


14.11.16 50/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene og 
redegjørelsen til orientering. 


     


14.11.16 51/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


12.12.16 52/16       


        


        


        


        







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


        


        


        


        


        
 







