Møteinnkalling ekstraordinært møte
Kontrollutvalget Aremark

Møtested:
Tidspunkt:

Aremark kommune, møterom Kommunestyresal
21.09.2018 kl. 09.00

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretariatet ved Anita Rovedal,
telefon 908 55 384 eller e-post anirov@fredrikstad.kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Aremark, 19.09.2018
Harald Nilsen
Kontrollutvalgsleder
(sign)
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Kontrollutvalget Aremarks møte 21.09.2018

Sakliste

PS 18/24

Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte 13.03.2018

PS 18/25

Kartlegging av to byggeprosjekter: Rehabilitering Aremark skole og
VA-prosjekt
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/16113
2
187186/2018
510/118
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Aremark

Møtedato
21.09.2018

Utvalgssaksnr.
18/24

Protokoll fra ekstraordinært møte 13.03.2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1

Protokoll fra ekstraordinært møte i kontrollutvalget 13.03.2018 godkjennes

Rakkestad, 19.09.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 13.03.2018
Vurdering
Protokoll er godkjent pr e-post og legges fram for formell godkjenning og signering.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/16113
1
186312/2018
510/118
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Aremark

Møtedato
21.09.2018

Utvalgssaksnr.
18/25

Kartlegging av to byggeprosjekter: Rehabilitering Aremark skole og VAprosjekter
Vedlegg Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret:
1. Kontrollutvalget tar kartleggingsnotatet til orientering. Kontrollutvalget ser svært kritisk
på de funn som fremkommer av revisjonens kartlegging, vurdering og konklusjon.
Kontrollutvalget viser til kommuneloven § 23, punkt 2: «Administrasjonssjefen skal
påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at
vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for
betryggende kontroll».
Videre viser kontrollutvalget til at rådmannen må sikre betryggende kontroll ved
investeringsprosjekter, og fremmer derfor ulike forslag til kommunestyret som kan
bidra til å sikre dette i fremtiden.
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Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
A Kommunestyret tar kartleggingsnotatet til orientering, og ber administrasjonen:
 Å utarbeide et helhetlig strategidokument for offentlige anskaffelser, som bidrar
til at lov og forskrift om offentlige anskaffelser overholdes.
 Å tydeliggjøre delegeringsmyndighet fra kommunestyret til rådmann,
eksempelvis ved investeringsprosjekter.
 Å utarbeide en generell prosjekthåndbok for investeringsprosjekter, som
spesifiserer ansvar, rutiner for oppfølging, rutiner for rapportering internt og til
folkevalgte organ.
 Å utarbeide rutiner for hva som skal journalføres og arkiveres hos kommunen,
spesielt sett opp mot kontrakter og anbudsprosesser.
 Om at nødvendig informasjon for overholdelse av budsjett ved
investeringsprosjekter skal fremkomme skriftlig i saksfremlegg til
kommunestyret.
 Det skal gjøres budsjettjusteringer underveis i forbindelse med
investeringsprosjekter og lignende, slik at finansiell dekning fremkommer.
 I fremtidige investeringsprosjekter skal det utarbeides realistisk budsjettering
sett opp mot blant annet skisseprosjektering.
B Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til kontrollutvalget i løpet av høsten
2018 om hvordan administrasjonen vil følge opp kommunestyrets vedtak.
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Rapport: «Kartlegging av 2 byggeprosjekter 2018 – «Rehabilitering av Aremark
skole» «VA prosjekter», datert den 07.09 2018.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Kontrollutvalgssak 18/6, den 13.03 2018
 Kommunestyresak 10/18, den 15.02 2018
 Kontrollutvalgssak 18/9, den 22.05 2018
 Kommunestyresak 39/18, den 21.06 2018
Saksopplysninger
Kommunestyret har bedt kontrollutvalget utrede to investeringsprosjekter; «Rehabilitering av
Aremark skole» og «VA prosjekter» (I kartleggingen avgrenset til Skodsberg renseanlegg).
Prosjektene ønskes gjennomgått grunnet merforbruk i vedtatte budsjettrammer. Formålet
med kartleggingen er å klargjøre årsaken til merforbruket. Det er videre ønskelig å se på
organiseringen av prosjektene og informasjonsflyt til kommunestyret.
Kartleggingen har som mål å besvare følgende problemstilling:
Har administrasjonen fulgt opp byggeprosjektene tilstrekkelig når det gjelder
kostnader i forhold til vedtatte rammer, og er det gitt tilstrekkelig og korrekt
informasjon til kommunestyret?
Kontrollutvalget og kommunestyret har vedtatt følgende problemstillinger som revisjonen har
kontrollert:
1. Er vedtatte budsjettrammer forankret i realistiske kostnadsoverslag.
2. Er de endringer som har oppstått, knyttet til tilleggsbestillinger, og/eller endringer
knyttet til kontraktsmessige og uforutsette forhold.
3. Hvilke rutiner er etablert i forhold til rapportering av fremdrift, endring og økonomi,
mellom de ansvarlige i prosjektene
4. Hvilke fullmakter er delegert til byggekomite og administrasjon mht byggeprosjekter
og økonomi.
Revisjonens konklusjon (s. 12):
«Funn i vår kartlegging kan tyde på at vedtatt budsjettramme vedrørende rehabilitering av
Aremark skole ikke er forankret i realistiske kostnader, da det ikke er tatt stor nok høyde for
uforutsette endringer.
Da det ikke foreligger kostnadsoverslag for budsjetteringen for VA prosjektet er det
vanskelig for revisjonen å vurdere om vedtatte budsjettramme er forankret i realistiske
kostnadsoverslag.
Det er inngått få kontrakter med leverandører, spesielt på VA-prosjektet, noe som gjør det
krevende for administrasjonen å holde oversikt over kostnader. Det er dermed ikke enkelt å
si noe om utført arbeid er tilleggsbestillinger, skyldes uforutsette kostnader eller om det er
knyttet til opprinnelig planlagte oppgaver.
Kommunen har ikke fremlagt skriftlige rutiner på rapportering vedrørende økonomi på
prosjektene. Det er uklart hvilke fullmakter de ulike partene har hatt. Det er i
delegasjonsreglementet til kommunen ikke beskrevet fullmakter til en byggekomité. Det
mangler rutiner for informasjonsflyt på prosjektene mellom byggekomité, administrasjon og
kommunestyret.
Det har vært gitt minimalt med informasjon til kommunestyret vedrørende fremdrift på
prosjektene. Det har ikke blitt fremlagt tilstrekkelig budsjettvedtak vedrørende prosjektene i
kommunestyre, jf. kommuneloven § 47 nr. 2 og 3.
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Det er i kartleggingen avdekket brudd på lov om offentlig anskaffelser».
Vurdering
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn
under revisors selvstendige, faglige ansvar.
Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og på
kontrollutvalgets bestilling.
Det har fra administrasjonens side i e-post av 04.09.2018 kommet synspunkter på
revisjonens arbeidsform og metodebruk. Sekretariatet finner at kartleggingen bygger på
informasjon som er innhentet ved hjelp av flere metoder: Dokumentanalyse, økonomisk
analyse og kommunikasjon med administrasjon. Ved bruk av ulike metoder sikrer revisjonen
rapportens gyldighet og pålitelighet. Samlet sett anser sekretariatet at dataene som er
benyttet er tilstrekkelig som grunnlag for rapportens vurderinger og konklusjoner.
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta kartleggingen til orientering, men finner det
hensiktsmessig at kontrollutvalget i tillegg kommer med konkrete forslag til kommunestyret
om hvordan funnene som fremkommer av kartleggingsnotatet kan følges opp.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å innstille til kommunestyret om å be
administrasjonen om følgende:








Å utarbeide et helhetlig strategidokument for offentlige anskaffelser, som bidrar til at
lov og forskrift om offentlige anskaffelser overholdes.
Å tydeliggjøre delegeringsmyndighet fra kommunestyret til rådmann, eksempelvis
ved investeringsprosjekter.
Å utarbeide en generell prosjekthåndbok for investeringsprosjekter, som spesifiserer
ansvar, rutiner for oppfølging, rutiner for rapportering internt og til folkevalgte organ.
Å utarbeide rutiner for hva som skal journalføres og arkiveres hos kommunen,
spesielt sett opp mot kontrakter og anbudsprosesser.
Om at nødvendig informasjon for overholdelse av budsjett ved investeringsprosjekter
skal fremkomme skriftlig i saksfremlegg til kommunestyret.
Det skal gjøres budsjettjusteringer underveis i forbindelse med investeringsprosjekter
og lignende, slik at finansiell dekning fremkommer.
I fremtidige investeringsprosjekter skal det utarbeides realistisk budsjettering sett opp
mot blant annet skisseprosjektering.
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