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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. 
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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 

 

 



 

 
 

 
EIDSVOLL KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON   side 22  

 
 

 



 

 
 

 
EIDSVOLL KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON   side 23  

 
 

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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Kontakt oss  
Siv Karlsen Moa 
Partner 
T +47 40 63 95 48 
E siv.karlsen@kpmg.no 
 
Rune Johansen 
Senior manager 
T +47 40 63 94 98 
E rune.johansen@kpmg.no 
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