
KONTROLLUTVALGET I 

MOLDE KOMMUNE 

Molde, 31. august 2020 

Til medlemmene i kontrollutvalget 

MØTEINNKALLING 

MØTE NR.: 5/20 

TID:  7.9.2019 kl. 12:00   

STED:  Molde rådhus 1. etg., møterom «Rådhussalen» 

SAKSLISTE: 

UTV. SAKSNR. TITTEL  

PS 37/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8. JUNI 2020 

PS 38/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 39/20 RAPPORT - UNDERSØKELSE AV PROSJEKT SJØFRONTEN 

PS 40/20 SLUTTRAPPORT P. 8250 NOBEL BOFELLESSKAP 

PS 41/20 VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR 

REGNSKAPSREVISOR 

PS 42/20 REVISJONSPLAN REVISJONSÅRET 2020 

PS 43/20 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 44/20 EVENTUELT 

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79, evt. mob. 91 37 11 12. 

E-post: jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov. 

Vigdis Fjøseid (s) 

leder 

Jane Anita Aspen (s) 

daglig leder 
Kopi: 

Ordfører 

Kommunedirektør 

Møre og Romsdal Revisjon SA 

mailto:jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no


MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler: 

Dato:  

2020-1506/05 

033 & 17 

Jane Anita Aspen 

18.8.2020 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 37/20 Kontrollutvalget 7.9.2020 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8. JUNI 2020 

Sekretariatets innstilling 

Protokollen fra møte 8. juni 2020 godkjennes. 

Til å signere protokollen velges: 

1. …………..

2. …………..

Saksopplysninger 

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke 

kommet frem merknader til vedlagt protokoll. 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I 

MOLDE KOMMUNE  
 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 4/20 

Møtedato: 8.6.2020 

Tid: Kl. 12.00 – 14:50 

Møtested: Microsoft Teams 

Sak nr: 29/20 – 36/20 

Møteleder: Vigdis Fjøseid, leder (Ap) 

Møtende medlemmer: Magne Reiten, nestleder (Sp) 

 Gudbjørg Frisvoll (Krf) 

 Tore Berg (Sv) 

Forfall: Anders Talleraas (H) 

Ikke møtt: Ingen 

Møtende vara: Magnhild Solli Sorthe (H, Sp, Krf og V) 

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor 

Av øvrige møtte: Kurt Magne Thrana. Økonomisjef (sak 31/20) 

Terje Tveeikrem Sæter, seksjonsleder budsjett, økonomi og control (31/20) 

 Randi Myhre, analyse- og utviklingssjef (31/20) 

 Mona Helen Sørensen, daglig leder Molde Eiendom KF (sak 32/20) 

 Hege Frisvold, avdelingsleder forvaltning Molde Eiendom KF (sak 32/20) 

 Gunn Elin Løken, avd. leder eiendomsutvikling, Molde Eiendom KF 

 Bjarte Koppen, daglig leder Molde Vann og Avløp KF (sak 33/20) 

 Brit Rakvåg Roald, ass. kommunedirektør (sak 34/20-35/20) 

 Helge Dahle, seksjonsleder ROR-Innkjøp (sak 34/20) 

  

  

Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling og sakliste ble godkjent.  

Møtet ble avviklet som fjernmøte på Microsoft Teams, med hjemmel i midlertidig forskrift 

om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning 

av Covid-19. 

  

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 29/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.MAI 2020 

PS 30/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 31/20 MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020 

PS 32/20 MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020 

PS 33/20 MOLDE VANN OG AVLØP KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TETIAL 2020 

PS 34/20 ROR-INNKJØP – TILBAKEMELDING PÅ OPPFØLGINGSSPØRSMÅL  

PS 35/20 OPPFØLGINGSLISTE 
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PS 36/20 EVENTUELT 

PS 29/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE18. MAI 2020 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 18. mai 2020 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  Magne Reiten 

2.  Gudbjørg Frisvoll 

 

Protokollen vil bli signert elektronisk 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Det ble fremsatt forslag om at Magne Reiten og Gudbjørg Frisvoll velges til å signere 

protokollen.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag. (5 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Protokollen fra møte 18. mai 2020 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  ………….. 

2.  ………….. 

 

 

PS 30/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Referatsaker: 

RS 18/20 Finansreglement for Molde kommune, saksprotokoll fra Molde 

kommunestyre 23.4.2020, sak 17/20, samt finansreglement og rutiner for 

finans- og gjeldsforvaltningen i Molde kommune.  

 

RS 19/20 Strategi for Molde kommunes eierskap i Istad AS, saksprotokoll fra Molde 

kommunestyre 14.5.2020, sak 43/20. 

 

RS 20/20 Inhabilitet hos fylkesmannen, brev datert 25.5.2020 fra Rødt Molde til 

kontrollutvalget i Molde kommune. 

Sekretariatet har informert innsender om at kontrollutvalget forholder seg til 

Fylkesmannen som instans for lovtolking. Det er den enkelte 

forvaltningsinstans selv, som må vurderer om de er habil til å behandle en sak 

eller ikke. Rødt Molde har også sendt kopi av brevet til fylkesmannen.  



Side 3 av 9 

 

RS 21/20 Tilbakemelding til rapport fra selskapsgjennomgang SK 2-2018 i Astero 

AS, Kontrollsjefens saksfremlegg til kontrollutvalget i Møre og Romsdal 

Fylkeskommune 28.5.2020, sak 30/20. 

 

Varamedlem Magnhild Solli Sorthe opplyste før behandling av referat og 

orienteringssakene, at hun hadde en ledende rolle i to av datterselskapene til 

Astero AS. Siden dette kun var en referatsak, så valgte ikke kontrollutvalget å 

ta stilling til hennes habilitet.  

 

Utvalget vil holde seg orientert om kontrollutvalget i Møre og Romsdal 

fylkeskommunes håndtering av saken.  

 

Orienteringssaker: 

  Ingen  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

PS 31/20 MOLDE KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens rapportering knyttet til drift, investering, finans- og 

gjeldsforvaltning for 1. tertial 2020, til orientering. 
 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Økonomisjef Kurt Magne Thrana og seksjonsleder for budsjett, økonomi og control Terje 

Tveeikrem Sæter, orienterte utvalget knyttet til drift og finans- og gjeldsrapport. Analyse- og 

utviklingssjef Randi Myhre orienterte utvalget knyttet til rapport for investering.  

Det ble svart på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens rapportering knyttet til drift, investering, finans- og 

gjeldsforvaltning for 1. tertial 2020, til orientering. 
 

 

PS 32/20 MOLDE EIENDOM KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020  

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

1. Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2020 til orientering. 
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2. Kontrollutvalget ønsker også for fremtiden å få fremlagt tertialrapport for Molde 

Eiendom KF.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Daglig leder Mona Helen Sørensen, avdelingsleder forvaltning Hege Frisvold og 

avdelingsleder eiendomsdrift Gunn Elin Løken, var tilgjengelig i møte for å svare på spørsmål 

fra utvalget.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

1. Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2020 til orientering. 

2. Kontrollutvalget ønsker også for fremtiden å få fremlagt tertialrapport for Molde 

Eiendom KF.  

 

 

PS 33/20 MOLDE VANN OG AVLØP KF. ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2020  

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

1. Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2020 til orientering. 

2. Kontrollutvalget ønsker også for fremtiden å få fremlagt tertialrapport for Molde 

Vann og Avløp KF.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Daglig leder Bjarte Koppen orienterte utvalget og svarte på spørsmål.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

1.  Kontrollutvalget tar økonomirapport for 1. tertial 2020 til orientering. 

2. Kontrollutvalget ønsker også for fremtiden å få fremlagt tertialrapport for Molde 

Vann og Avløp KF.  

 

 

PS 34/20 ROR-INNKJØP – TILBAKEMELDING PÅ OPPFØLGINGSSPØRSMÅL 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 
Kontrollutvalget tar tilsendt informasjon til orientering. 

 

Kontrollutvalget vil komme med følgende anmodninger knyttet til innkjøpsarbeidet: 

• Det bør sikres at det også gjennomføres systematisk kontroll av kontraktsoppfølging. 

• Det bør utarbeides en sikker og god statistikk for avtalelojalitet. Funnene fra 

statistikken bør følges opp i den grad den viser behov for det. 

• Det bør arbeides for økt bruk av e-handel. 
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Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet av det pågående arbeidet med evaluering 

og revidering av innkjøpsstrategien.  

Kontrollutvalgets behandling 

Assisterende kommunedirektør, Britt Rakvåg Roald og seksjonsleder Ror-Innkjøp Helge 

Dahle deltok i møte under behandling av saken. Dahle gav utvalget en grundig statusrapport 

knyttet til følgende tema: 

• Tilgang til avtaleopplysninger for alle ansatte (Mercell)

• Rullet ut Mercell (KVG) til de i organisasjonen som har behov for å gjennomføre

konkurranser over 100 000 NOK

• Integrasjon mellom Mercell og P360

• Internettside

• E-handel utover daglig support

• Konkurranser

• Revidere innkjøpsstrategi

• Utfordringer rundt Korona

Orienteringen ble supplert av noen utfyllende kommentarer knyttet til den skriftlige 

tilbakemeldingen på kontrollutvalgets oppfølgingsspørsmål.    

Dahle og Roald svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i orienteringen. 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak om uttalelse i samsvar med sekretariatets innstilling. 

(5 voterende) 

Sekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget tar tilsendt informasjon til orientering. 

Kontrollutvalget vil komme med følgende anmodninger knyttet til innkjøpsarbeidet: 

• Det bør sikres at det også gjennomføres systematisk kontroll av kontraktsoppfølging.

• Det bør utarbeides en sikker og god statistikk for avtalelojalitet. Funnene fra

statistikken bør følges opp i den grad den viser behov for det.

• Det bør arbeides for økt bruk av e-handel.

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet av det pågående arbeidet med evaluering 

og revidering av innkjøpsstrategien.  

PS 35/20 OPPFØLGINGSLISTE 

Kontrollutvalgets vedtak 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

Innkjøp og offentlige anskaffelser  

Anskaffelsesregelverket er omfattende og erfaringsvis er dette et risikoområde som det er 

viktig at kontrollutvalget følger opp. Kontrollutvalget i Molde har tidligere fulgt opp brudd på 

regelverk som er avdekket fra revisjonen. Molde kommune er også vertskommune for 

innkjøpssamarbeidet ROR-Innkjøp. Kontrollutvalget i Molde fikk i sitt møte 03.12.19, sak 
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57/19 fremlagt rapport bestilt fra revisjonen - Kartlegging av rutiner i Ror-Innkjøp. 

Kontrollutvalget anbefalte at kontrollutvalget i nye Molde kommune vurderte videre 

oppfølging av rapporten. Kontrollutvalget ønsker en årlig oppdatering av status på 

innkjøpsområdet, dette innbefatter bl.a. status for rammeavtaler. 

08.06.20: Kommunedirektørens tilbakemelding på oppfølgingsspørsmål fra 

kontrollutvalget, samt årlig statusrapport fra innkjøpsområdet ble behandlet i dagens 

møte, sak 34/20. Kontrollutvalget vil komme med følgende anmodninger knyttet til 

innkjøpsarbeidet: - Det bør sikres at det også gjennomføres systematisk kontroll av 

kontraktsoppfølging. - Det bør utarbeides en sikker og god statistikk for avtalelojalitet. 

Funnene fra statistikken bør følges opp i den grad den viser behov for det. - Det bør 

arbeides for økt bruk av e-handel. Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om resultatet 

av det pågående arbeidet med evaluering og revidering av innkjøpsstrategien.  

Varslinger og rettstvister 

Kontrollutvalget ønsker at kommunedirektøren årlig gir kontrollutvalget en oversikt over 

varslingssaker.   

For å skaffe seg et bilde på omfang av tvistesaker, type tvistesaker, mulig økonomisk tap og 

omdømme tap, ønsker kontrollutvalget også at kommuneadvokaten årlig blir bedt om å legge 

frem en oversikt over rettstvister fra foregående og inneværende år. Dette for at 

kontrollutvalget skal kunne vurdere om omfang og type saker kan indikere systemsvikt/og 

eller rom for forbedring av kommunen sine rutiner og internkontroll.  

08.06.20: Kontrollutvalget fikk fremlagt årlig statusrapporten knyttet til rettstvister til 

dagens møte, jf. sak 35/20. Utvalget sier seg enig i sekretariatets konklusjon om at 

omfanget av saker ikke ser ut til å være for høyt, eller gi noen indikasjoner på 

systemsvikt eller svak internkontroll i kommunen. Oversikt over varslingssaker vil bli 

fremlagt i neste møte.   

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og 

vedlikehold av utleieboliger»  

Kontrollutvalget i Molde behandlet forvaltningsrevisjonsrapport i møte 30.11.17 sak 42/17. 

Saken ble oversendt kommunestyret for endelig behandling i møte 14.12.17, K-sak 85/17. 

Oppfølging av rapporten ble behandlet mars 2019, der utvalget vedtok videre oppfølging av 

anbefalingene i rapporten. Ny behandling ble behandlet i møte i august. Kontrollutvalget 

forutsetter at oppfølging av kulepunkt 2, 4, og 7 i utvalgets vedtak i sak 12/19 gjennomføres i 

forbindelse med etablering av nye Molde kommune. Utvalget vil holde seg orientert om 

arbeidet med vedlikeholdsplaner, når registreringsarbeidet som Molde Eiendom KF holder på 

med er avsluttet. 

08.06.20: Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding på at oppfølging av kulepunkt 

2,4, og 7 i vedtak 12/19 er gjennomført i forbindelse med etablering av nye Molde 

kommune. Samt en status for arbeidet med vedlikeholdsplaner.    

Personvernregelverk  

I 2018 fikk Norge ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs 

personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett 

regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god 

informasjonssikkerhet kan kommunen sikre at den behandler personopplysninger lovlig, 

sikkert og forsvarlig. Det er interessant for kontrollutvalget å skaffe seg informasjon om 

hvordan kommunen har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene, da brudd på reglene 

kan få store konsekvenser for de det gjelder og føre til store bøter for kommunene.  

08.06.20: Kontrollutvalget fikk fremlagt tilbakemelding fra kommunedirektøren 

knyttet til etterspurt informasjon, jf. sak 35/20. Kontrollutvalget ønsker at ROR-IKT 

gir utvalget en presentasjon etter at prosjektet for å ivareta felles utfordringer omkring 

GDPR i samarbeidskommunene etter planen er avsluttet 31.12.2020.  

Parkering 
Kontrollutvalget i Molde fattet følgende vedtak i sak 13/19, 18.3.2019: 
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1.Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sikre likebehandling dersom det inngås nye

leieavtaler om parkeringsplasser, selv om det ikke er hensiktsmessig å utarbeide et eget

reglement.

2.Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å sikre innkreving av rettmessige leieinntekter,

ved å benytte seg av retten til konsumprinsregulering av avtalene.

3.Kontrollutvalget ber om en kort skriftlig tilbakemelding om hvordan rutinene for håndheving

av antall parkeringsplasser blir praktisert under byggesaksbehandlingen.

Kontrollutvalget ber rådmannen v/kommuneadvokaten om å se på leieavtalene og en mulighet

for reforhandling.  I sak 40/19 anmodet kontrollutvalget om at rådmannen forsøker å få til en

reforhandling av leieavtalen med Møre og Romsdal fylkeskommune, samt følge opp en

reforhandling av leieavtalen med KS Roseby AS.

08.06.20: Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø, Erik Heggemsnes, opplyser i

e-post datert 28.05.20 at en pga. stor arbeidsmengde og at sakene vil kreve en

omfattende behandling, ikke har startet. Arbeidet vil ikke komme i gang 1. halvår

2020.

Kontrollutvalgets behandling 

I møte var det gitt orientering knyttet til følgende sak på oppfølgingslisten: 

• Innkjøp og offentlige anskaffelser, jf. sak 34/20.

Kontrollutvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten. Det ble ikke ført opp nye saker på 

oppfølgingslisten:  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag. (5 voterende) 

Sekretariatets innstilling 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

PS 36/20 EVENTUELT 

RIR IKS 

Det er gitt tilbakemelding om at Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal kan formidle 

møteinnkallinger og møteprotokoller fra representantskapsmøter i RIR IKS til 

kontrollutvalgene i alle medlemskommunene.  

Kontrollutvalgets behandling 

Sekretær informerte om at det er mottatt møteinnkalling og protokoll etter at 

møtedokumentene til dagens møte var utsendt. Disse vil bli fremlagt i neste møte 

Konklusjon   

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ønsker at dokumentene fra RIR IKS blir 

fremlagt.  

Arbeidsplan 2020 – Kontrollutvalget  

Det blir gjort følgende korrigeringer i arbeidsplanen: 

Det blir korrigert møtedatoer slik at arbeidsplanen stemmer med avholdte møter våren 2020. 

Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
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30.03.20 Skatteoppkreverens årsrapport for 2019 og kontrollrapport fra skatteetaten til 

orientering 

24.04.20 Skatteoppkreverens årsrapport for 2019 og kontrollrapport fra skatteetaten til 

orientering 

30.03.20 Status på innkjøpsområdet 

08.06.20 Status på innkjøpsområdet 

30.03.20 Virksomhetsbesøk 

07.12.20 Virksomhetsbesøk 

24.04.20 status rettsaker og varslinger 

08.06.20 status rettsaker  

07.09.20 status varslinger  

Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 

24.04.20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019, Molde kommune, Nesset 

kommune, Midsund kommune, Moldebadet KF, Molde Eiendom KF, Molde 

Vann og Avløp KF og Molde havnevesen KF 

18.05.20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019, Moldebadet KF, Molde 

Vann og Avløp KF og Molde havnevesen KF 

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 

30.03.20 Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av 

virksomhet og virksomhet i selskap 

18.05.20 Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av 

virksomhet og virksomhet i selskap 

08.06.20 Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av 

virksomhet og virksomhet i selskap 

Oppgaver knyttet til eierskapskontroll 

30.03.20 Dialogmøte 1 med revisjonen –risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen 

sitt eierskap 

18.05.20 Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunen sitt eierskap 

08.06.20 Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunen sitt eierskap 

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 

30.03.20 Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA 

07.09.20 Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA 

08.06.20 Åpenhetsrapport fra revisjonen 

07.09.20 Åpenhetsrapport fra revisjonen 

Ny møtedag for møtet 26.10.20 

Kontrollutvalgsskolen som FKT skulle avvikle i vår er flyttet til 26.-27.10.20. Utvalgsleder 

skal delta der. 

Kontrollutvalgets behandling 

Utvalget drøftet mulige andre datoer for kontollutvalgsmøte. 

Konklusjon 

Møtet blir forsøkt flyttet til mandag 02.11.20. 
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Vigdis Fjøseid Magne Reiten          Gudbjørg Frisvoll 

leder nestleder medlem 

Tor Berg Magnhild Solli Sorthe 

medlem varamedlem 

Jane Anita Aspen 

sekretær 



MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler: 

Dato:  

2020-1506/05 

033 

Jane Anita Aspen 

27.8.2020 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 38/20 Kontrollutvalget 7.9.2020 

REFERAT OG ORIENTERINGER 

Sekretariatets innstilling 

Referatsakene tas til orientering. 

Saksopplysninger 

Referatsaker: 

RS 22/20 Molde kommune- Anmodning om vurdering av juridiske 

problemstillinger, brev datert, 9.6.2020 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

til kontrollutvalget i Molde (vedlagt).  

Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget oversender brevet som referatsak 

til kommunestyret. 

RS 23/20 Kommunestyrets instruksjonsrett for medlemmene i representantskap i et 

interkommunalt selskap IKS, Artikkel fra Jan F. Bernt videresendt fra RIR 

24.6.2020 (vedlagt).  

RS 24/20 Svar på spørsmål om tolkingen av kommuneloven § 23-5, brev datert 
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og tilsyn (FKT) (vedlagt).  

RS 25/20 Årsmøte Møre og Romsdal Revisjon SA, møteinnkalling og protokoll fra 

møte 19.06.20 (vedlagt). 

RS 26/20 Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

24.8.2020 (vedlagt). 
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 Bente Thornes Kosberg, 71 25 84 78 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Molde kommune - anmodning om vurdering av juridiske problemstillinger 
etter kommuneloven - tilbakemelding 

Fylkesmannen viser til oversendelse av 22.05.20 fra kontrollutvalget i Molde kommune. 

I Kontrollutvalgets vedtak den 24.04.20, under sak PS 18/20, ble det besluttet å be om en vurdering 
fra fylkesmannen av to juridiske problemstillinger etter kommunelovens regler. Problemstillingene 
kom opp som en del av en konkret sak knyttet til behandling av reguleringsplan for Raudsand. 
Spørsmålene er likevel generelt utformet, og vil bli besvart på generelt grunnlag. 

1. Gir kommuneloven § 11-3 noen begrensninger i forhold til kommunestyrerepresentantenes mulighet til
å legge frem sakspapir?

Vi forstår dette spørsmålet som et spørsmål om den enkelte kommunestyrerepresentant har 
adgang til å legge frem saksdokumenter i en sak. Det er noe uklart om det her siktes til adgangen til 
å legge frem dokumenter på forhånd i en sak som skal settes på sakslisten, og der dokumentene 
altså skal følge innkallingen, eller om det gjelder adgangen til å legge frem dokumenter først i selve 
møtet. Vi vil forsøke å besvare begge disse problemstillingene.  

Det følger av kommuneloven (koml) § 11-3, 1. ledd at det er lederen av det folkevalgte organet som 
setter opp saksliste for hvert enkelt møte. Videre skal en sak settes på sakslisten hvis minst 1/3 av 
organets medlemmer krever det. Dette innebærer således en rett for mindretallet til å få en sak 
oppført på sakslisten.  

I ny kommunelov er det videre et uttrykkelig krav i loven at innkallingen skal inneholde 
dokumentene i saken. Dette kravet gjenspeiles i at dersom ikke alle saksdokumentene har fulgt med 
innkallingen, kan møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsette seg at saken blir 
realitetsbehandlet, jf. § 11-3, 5. ledd. Dette gjelder også i tilfeller der det er kommet til dokumenter 
som er utsendt separat etter innkallingen eller dokumenter som først blir utdelt i møtet, jf. Norsk 
Lovkommentar v/Jan Fridthjof Bernt. 
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Når det gjelder saksutredningen følger det av § 13-1, 3. ledd at kommunedirektøren skal påse at 
saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og 
rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Kommunedirektøren vil således ha et selvstendig ansvar for at 
disse forholdene er forsvarlig utredet, innenfor de rammene som kommunestyret fastsetter, jf. Prp. 
46 L (2017-2018). 
 
I forarbeidene er det sagt følgende om kommunedirektørens ansvar etter § 13-1: 

«Det er på det rene at en viktig oppgave for kommunedirektøren er å utarbeide saksframlegg for 
folkevalgte organer. Det overordnete hensynet bak denne oppgaven er å legge til rette for at de folkevalgte 
skal kunne fatte sine beslutninger på best mulig grunnlag. 
 
Departementet vil i likhet med utvalget videreføre plikten kommunedirektøren har til å påse at saker som 
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Departementet er også enig i forslaget om å 
presisere at utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Utvalget har pekt på at 
ved å lovfeste at kommunedirektøren har et faglig ansvar for utredningens faktiske og rettslige grunnlag, 
blir det tydeligere at kommunens administrative leder har et selvstendig ansvar for å framlegge dette 
uavhengig av om dette er i strid med politikernes virkelighetsoppfatning eller meninger. Departementet 
slutter seg til dette.» 
  
Det at det foreligger en rett for mindretallet til å få en sak oppført på sakslisten, kan ikke forstås som 
et ansvar for saksforberedelsen som sådan, da dette ansvaret ligger til kommunedirektøren.  
Fylkesmannen kan likevel ikke se at § 11-3 er til hinder for at en kommunestyrerepresentant kan 
legge frem dokumenter i en sak. Utgangspunktet må imidlertid være at slike dokumenter da blir en 
del av saksutredningen for øvrig som forestås av kommunedirektøren, og at sakspapirene i sin 
helhet følger innkallingen, jf. det som fremgår ovenfor om at møteleder eller en tredel av 
medlemmene kan motsette seg realitetsbehandling dersom dette ikke er gjort.  
 
Bestemmelsen i § 11-3, 5. ledd gir likevel bare en adgang til å motsette seg at det blir fattet vedtak i 
en sak som ikke er oppført på sakslisten, eller der (alle) saksdokumentene ikke har fulgt innkallingen. 
Dersom denne adgangen ikke blir benyttet, åpner således bestemmelsen for at organet kan 
realitetsbehandle og fatte vedtak i saken. Det vil i siste omgang være organet selv som avgjør om en 
sak er tilstrekkelig utredet til å kunne avgjøres i det aktuelle møtet. 
 
2. Blir de representantene som fremmer et forslag med sakspapirer inhabile til å behandle en sak jf. 

kommuneloven § 11-10 eller forvaltningsloven § 6 2. ledd? 
 
Kommuneloven § 11-10 inneholder særregler om habilitet for folkevalgte, som kommer i tillegg til de 
generelle bestemmelsene i forvaltningsloven § 6. I § 11-10, 2. ledd er det gitt regler for folkevalgte 
som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak «som ansatt» i kommunen. Det er bare 
hvis den folkevalgte har behandlet saken som ansatt at vedkommende blir inhabil, og det er altså 
mulig å behandle samme sak som folkevalgt i flere ulike organer, jf. Prop. 46 L. Fylkesmannen kan 
ikke se at det er holdepunkter i lov eller forarbeider for å si at denne regelen også kommer til 
anvendelse på andre enn folkevalgt som har vært med på å forberede saken som «ansatt». 
 
Spørsmålet blir da om det at en folkevalgt har fremmet et forslag med sakspapirer, medfører at det 
foreligger «særegne forhold» som tilsier at vedkommende vil være inhabil til å delta i behandlingen 
av saken i det folkevalgte organet, jf. forvaltningsloven § 6, 2. ledd.   
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Som det fremgår under spørsmål 1 ligger det i kommunelovens system at medlemmer av et 
folkevalgt organ skal kunne kreve at en sak blir satt på sakslisten, dersom minst en tredel av 
organets medlemmer stiller seg bak dette kravet. At denne retten blir benyttet kan ikke i seg selv ses 
å føre til inhabilitet til å delta i behandlingen av denne saken. Eventuell inhabilitet må i så fall bero på 
annen tilknytning til saken for vedkommende representant(er). 

Det kan heller ikke ses at det at det blir lagt frem saksdokumenter fra en representant i seg selv vil 
medføre inhabilitet. Dersom en sak eller saksdokumenter ikke har vært gjenstand for eller del av en 
administrativ saksforberedelse etter § 13-1, vil det imidlertid være nærliggende å stille spørsmål ved 
om saken er forsvarlig opplyst til at det kan treffes vedtak. Dette vil som nevnt være det folkevalgte 
organets ansvar, med den rett til å motsette seg realitetsbehandling som loven åpner for.  

Med hilsen 

Helge Mogstad (e.f.) 
direktør 

Bente Thornes Kosberg 
seniorrådgivar 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg: image001.png

Sommerlektyre for spesielt interesserte (for eksempel medlemmene i representantskapet):
I en artikkel i Kommunal Rapport uttaler Jan F. Bernt at «– Jeg kan ikke se at det er rettslig
grunnlag for at kommunestyret kan instruere eierrepresentanten i interkommunale selskaper».
Artikkelen er klipt inn under.
Tidligere KS Bedrift, nå Samfunnsbedriftene, er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for de
interkommunale selskapene i Norge. Her er svaret deres:

I lovforarbeidene til IKS-loven (Ot.prp. nr. 53 (1997-98) Om lov om
interkommunale selskaper og lov om endringer i kommuneloven m m
(kommunalt og fylkeskommunalt foretak)) - står det følgende i merknaden til IKS-
loven § 7 første ledd andre punktum:

«Representantskapsmedlemmene representerer sine respektive
kommuner og fylkeskommuner i selskapsforholdet. Vedkommende
(fylkes)kommune har instruksjonsrett overfor sine medlemmer i
representantskapet. Dette innebærer at flertallet i
kommunestyret/fylkestinget eller det organ som har fått myndighet til
det, kan gi sine representanter instruks om stemmegivningen i
representantskapet. Dette vil også gjelde hvor deltakerens representanter
er valgt ved forholdsvalg. Der det ikke foreligger noen instruks, er det opp
til representantskapsmedlemmene å stemme etter sin egen vurdering i de
konkrete saker som er til behandling innen rammen av lov, selskapsavtale
og alminnelige krav til lojalitet mot selskapet og den kommune eller
fylkeskommune vedkommende representerer.»

Se: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-53-1997-98-
/id159051/?ch=9#kap9-1
Vi forholder oss til det som uttrykkes i forarbeidene på dette punktet. Av
instruksjonsretten følger normalt også en plikt til å stemme iht. instruksen. Det er
ikke direkte regulert i IKS-loven eller lovens forarbeider hva som er konsekvensen
dersom representantskapsmedlemmet stemmer i strid med avgitt instruks fra
kommunestyret i en bestemt sak. Stemmegivning i strid med instruks må likevel
kunne oppfattes som et pliktbrudd, og ikke minst et tillitsbrudd. Medlemmene i
representantskapet er eiers representant og skal primært ivareta eierinteressen,
og ikke andre eller egne interesser. Vi mener at det i en slik situasjon, der
representantskapsmedlemmet har avgitt stemme i strid med eiers instruks, bør
vurderes nærmere om og hvordan dette evt. får konsekvenser for vedtaket i
representantskapet.
Med vennlig hilsen
Elen Schmedling Gimnæs
advokatfullmektig
+47 48 28 75 50 | esg@samfunnsbedriftene.no
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Ha ein riktig god sommar. Vi treffast på årsmøte i ÅRIM 19. august på Framtidslaben.
Øystein Solevåg
Dagleg leiar
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– Jeg kan ikke se at det er rettslig
grunnlag for at kommunestyret kan
instruere eierrepresentanten i
interkommunale selskaper
Kan kommunestyret instruere eierrepresentanter?
SPØRSMÅL: Kommunene har mange eierskap i svært ulike selskaper. Mange
kommuner begynner etter hvert å ha gode eiermeldinger, der det gjerne står noe om
intensjonen med eierskapet. Utover eiermeldinger av varierende kvalitet er
eierstyringen fra kommunestyre/fylkesting lite synlig. Det kan virke som det er opp til
hver enkelt eierrepresentant å vurdere hva (fylkes) kommunen skal mene om forhold
som sammenslåing, oppdeling eller nedleggelse av et selskap. Spørsmålet er om
kommunestyret kan instruere eierrepresentanten som møter i generalforsamlinger,
årsmøter og andre eierskapsforsamlinger på sine vegne?
Lovverket sier så langt jeg har funnet ut ingenting om dette. KS’ anbefaler at
kommunestyret/fylkestinget instruerer eierrepresentanten i interkommunale selskaper,
men hva med eierrepresentanten i de andre selskapsformene? Det er nærliggende å
regne med at det samme gjelder her, men KS har ikke anbefalt det eksplisitt. Hva sier
Bernt?
SVAR: Her er det flere varianter og den del gråsoner.
For selskapsmessige organisasjonsformer forankret i kommuneloven er det sikker rett at
på samme måte som i andre folkevalgte organer er medlemskap i slike styringsorganer
personlige verv der ingen kan gi bindende instruks til det enkelte medlem om hvordan
hun skal utøve vervet. Dette gjelder for styre i kommunale og fylkeskommunale foretak
(§ 9-8), og for representantskap i interkommunalt politisk råd og i kommunalt
oppgavefellesskap (hhv. §18-3 og § 19-3). Men for alle disse gjelder den samme regelen
som for kommunale og fylkeskommunale utvalg; kommunestyret eller fylkestinget kan
når som helst skifte ut de medlemmene de har valgt, se hhv. 9–7 siste avsnitt, § 18–
3 tredje avsnitt, andre setning, og § 19–3 fjerde avsnitt, andre setning).
I den andre enden ligger aksjeselskapene. Organene i disse er regulert i aksjeloven, ikke
i kommuneloven, og med unntak av bestemmelsen i kommuneloven § 21–1 om
representasjon av begge kjønn i styret er det aksjeloven som bestemmer
sammensetning av og ansvarsforhold for de styrende organer i disse, også der de er
helt eller delvis kommunalt eller fylkeskommunalt eid.

· Les også:Må de nye kommunestyrene delegere myndighet til IKS-er?
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Det øverste organet i et aksjeselskap er generalforsamlingen. Møterett i denne har
«aksjeeierne … enten selv eller ved fullmektig etter eget valg» (aksjeloven § 5–2 nr. 1).
Aksjeeier er her kommunen eller fylkeskommunen, og den eller de som møter for
denne i generalforsamlingen, gjør det på kommunens eller fylkeskommunens vegne i
kraft av fullmakt fra denne. I motsetning til den som er valgt til verv etter
kommuneloven, kan den som møter med slik fullmakt fortløpende instrueres om
hvordan hun skal utøve denne, i praksis ved vedtak fra kommunestyret eller fylkestinget
om hvordan det skal stemmes i bestemte saker.
I generalforsamlingen skal kommunen eller fylkeskommunen tale med én stemme. Og
fullmakten til den som møter for kommunen eller fylkeskommunen, kan når som helst
tilbakekalles. Hvis kommunen eller fylkeskommunen er eneeier, er det ikke usedvanlig
at man benytter kommunestyret eller fylkestinget som generalforsamling. Det betyr i så
fall at de vedtak som treffes der, rettslig sett er en beslutning om hvordan kommunen
eller fylkeskommunen skal utøve sin kompetanse som (ene) aksjonær i selskapet.

· Les også:Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
Forvaltningen av et aksjeselskap ligger imidlertid til styret, som har myndighet til å treffe
vedtak i alle saker så langt dette ikke strider mot selskapets vedtekter eller vedtak i
generalforsamlingen, se aksjeloven § 6–12 nr. 1. Generalforsamlingen velger
styremedlemmene, med unntak av representantene for de tilsatte (aksjeloven § 6–3 nr.
1, jf. nr. 2) for to år. Ved valg av selskapets styre avgir kommunen eller fylkeskommunen
som sådan én samlet stemme om dette. Det er ikke adgang til å kreve forholdsmessig
fordeling mellom ulike partier i styret. Flertallet i kommunestyret eller fylkestinget vedtar
i sin helhet hvordan man vil stemme om dette. Men vervet som styremedlem er et
personlig verv med personlig ansvar. Styremedlemmer kan ikke instrueres, verken av
kommunestyre, fylkesting eller generalforsamling, og generalforsamlingen kan bare
instruere styret, ikke det enkelte medlem.
Interkommunale selskaper er i en litt uklar gråsone mellom disse to modellene. De er
forankret i egen lov om slike, og går dermed ikke inn under verken kommuneloven
eller aksjeloven. De etableres ved en selskapsavtale mellom deltakende kommuner og
fylkeskommuner der det blant annet fastsettes regler om sammensetning av to organer
som tilsvarer generalforsamlingen og styret i aksjeselskaper; representantskapet og
styret (IKS-loven § 4).
Representantskapet er øverste organ i selskapet (§ 7). Hver av de deltakende
kommunene eller fylkeskommunene skal ha minst ett medlem i dette. De velges av det
enkelte kommunestyre eller fylkesting. Disse bestemmer selv om de vil foreta valgene
ved forholdsvalg eller flertallsvalg, med andre ord om flertallet velger alle, eller om
også opposisjonen i kommunestyret eller fylkestinget skal være representert. Valg skjer
som utgangspunkt for fire år om gangen, men kommunestyret eller fylkestinget kan
foreta nyvalg av sine representanter for resten av valgperioden om de finner grunn til
det.

· Les også:Styreleder for foretak må bo i kommunen
I § 9 første setning fastslås at hvert medlem har én stemme i representantskapet. Etter
min mening må det forstås som at medlemskap av dette organet er et individuelt verv
med personlig ansvar. Medlemmene møter ikke med fullmakt, men i kraft av å være
utpekt ved valg, og da er det nærliggende å legge til grunn at det ikke kan gis
bindende instruks til den enkelte om hvordan hun skal utøve sitt verv. Jeg merker meg
at det opplyses at KS anbefaler at kommunestyret eller fylkestinget «instruerer
eierrepresentanten i interkommunale selskaper», men jeg kan ikke se at det er rettslig
grunnlag for at det kan gis slike bindende instrukser. Kommunestyret eller fylkestinget
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kan selvsagt gi uttrykk for hvordan det ønsker representanten skal stemme i en bestemt
sak, men det har ingen rettslige konsekvenser for gyldigheten av det vedtak som treffes
der, om representanten ikke følger instruksen.
Det samme gjelder i enda sterkere grad for styremedlemmene, som er valgt av
representantskapet og dermed bare står til ansvar overfor dette. Felles for begge disse
organene er at medlemmene forutsettes å sette seg inn i og delta ved vedtak på
grunnlag av sin beste overbevisning om hva som er best for selskapet, og da etter å ha
hørt på og deltatt i debatten om dette i hhv. representantskapet eller styret.
Representantskapsmedlemmer kan skiftes ut ved nyvalg i perioden, men ikke med
tilbakevirkende kraft.
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Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 20. mai 2020 vedrørende 

tolkningen av kommuneloven § 23-5 andre setning. I brevet spør dere om bestemmelsen 

innebærer at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

gjennomførte kontroller, eller om han eller hun også skal gis anledning til å uttale seg i saker 

som gjelder 

- valg av revisjonsordning og revisor, 

- valg av sekretariat for kontrollutvalget, 

- budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller 

- årsmeldinger for kontrollutvalget. 

 

Dere spør også om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren etter 

bestemmelsen. 

 

Departementet vil i det følgende besvare spørsmålene deres. 

 

Hvilke saker kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i 

Generelle kommentarer 

Det framgår av kommuneloven § 23-5 at  

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 

fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, 

skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 

behandler saken. 
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En naturlig språklig forståelse av ordlyden i § 23-5 andre setning er at kommunedirektøren 

skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler enhver sak som skal 

oversendes til kommunestyret. Isolert sett synes bestemmelsen dermed å legge opp til at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i alle saker der kontrollutvalget skal 

oversende saken til kommunestyret, uavhengig av hva saken dreier seg om.  

 

Dersom man ser bestemmelsen i sammenheng med første setning, kan man forstå den som 

at kommunedirektørens uttalelsesrett er begrenset til saker der kontrollutvalget skal 

rapportere om "resultatene av sitt arbeid". Formuleringen "sitt arbeid" er ikke begrenset til 

gjennomførte kontroller. En slik forståelse av ordlyden utelukker derfor heller ikke at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i forbindelse med andre typer 

rapporteringer til kommunestyret.  

 

Forarbeidene til bestemmelsen er ikke helt tydelige på hvilke typer saker som skal forelegges 

kommunedirektøren. Det framgår av merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018) 

side 405 at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

"gjennomførte kontroller". At forarbeidene bruker formuleringen "gjennomførte kontroller" kan 

indikere at det kun er i forbindelse med rapporteringer om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller at plikten til å forelegge saken for 

kommunedirektøren inntrer.  

 

Departementet mener likevel at man ikke bør legge for mye vekt på at forarbeidene bruker 

formuleringen "gjennomførte kontroller". Etter ordlyden til bestemmelsen skal 

kommunedirektøren gis uttalelsesrett i saker som "skal" oversendes til kommunestyret. 

Saker som "skal" oversendes til kommunestyret vil naturligvis omfatte alle saker som etter § 

23-5 første setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes. Etter 

forskriften har kontrollutvalget ikke bare plikt til å rapportere til kommunestyret om 

gjennomførte kontroller, men også om enkelte andre forhold. For eksempel følger det av 

forskriften § 3 at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret dersom 

regnskapsrevisorens påpekninger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 ikke blir rettet eller 

fulgt opp. 

 

Departementet kan ikke se at ordlyden og forarbeidene samlet sett gir tilstrekkelige 

holdepunkter for å fastslå at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i 

saker som gjelder gjennomførte kontroller. Dersom det var lovgivers intensjon å begrense 

kommunedirektørens uttalelsesrett på denne måten, er det nærliggende at dette ville 

kommet klarere fram av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen. 

 

Departementet vil også vise til at bestemmelsen i § 23-5 andre setning er en ren videreføring 

av kommuneloven av 1992 § 77 nr. 6 andre setning, se merknaden til bestemmelsen i Prop. 

46 L (2017–2018) side 405. Forarbeidene og tolkningsuttalelsene til § 77 nr. 6 er dermed 

også relevante for forståelsen av § 23-5. I en tolkningsuttalelse fra 2010 (10/9262-ERA) la 

departementet til grunn at plikten til å forelegge saker for kommunedirektøren etter § 77 nr. 6 

andre setning i hvert fall omfattet de sakene som kontrollutvalget skulle rapportere til 
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kommunestyret etter den tidligere kontrollutvalgsforskriften. Denne forskriften er nå erstattet 

av forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

Departementet legger derfor til grunn at § 23-5 andre setning innebærer at 

kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som etter § 23-5 første 

setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes til kommunestyret. Det vil 

si at kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

"resultatene" av kontrollutvalgets "arbeid", og i saker som etter forskriften §§ 3, 4 eller 5 skal 

oversendes.   

Videre kan det også tenkes tilfeller der det ikke følger av lov eller forskrift at en sak skal 

oversendes til kommunestyret, men der saken likevel skal oversendes. Dette kan for 

eksempel være aktuelt der kommunestyret eksplisitt har bedt kontrollutvalget om at saken 

skal oversendes, eller der kontrollutvalget selv har bestemt at saken skal oversendes. Når 

det gjelder denne typen saker, legger departementet til grunn at spørsmålet om 

kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil avhenge av innholdet i saken. Departementet 

viser til at § 23-5 andre setning må ses i sammenheng med det alminnelige prinsippet om at 

en sak skal være så godt opplyst som mulig før et vedtak treffes. Man må derfor blant annet 

se hen til om en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før 

kontrollutvalget skal behandle den. 

Valg av revisjonsordning og revisor, og valg av sekretariat for kontrollutvalget 

Det følger av § 24-1 tredje ledd at kommunestyrets vedtak om valg av revisjonsordning og 

revisor skal treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Videre følger det av § 23-7 sjette ledd 

at kommunestyrets vedtak om sekretariat for kontrollutvalget skal treffes etter innstilling fra 

kontrollutvalget. Bestemmelsene sier ikke noe om hvorvidt kommunedirektøren skal gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker. 

Som nevnt følger det av § 23-5 andre setning, jf. første setning, at kommunedirektøren skal 

gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder "resultatene" av 

kontrollutvalgets "arbeid". Når kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg av 

revisjonsordning og revisor, eller om valg av sekretariat for kontrollutvalget, vil dette ikke 

være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid. Dette tilsier at 

kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler 

denne typen saker.  

Departementet vil vise til at både revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være 

uavhengig av kommunens administrasjon. Dette skyldes at revisor har en viktig oppgave i å 

føre kontroll med administrasjonen. Videre har sekretariatet for kontrollutvalget en viktig 

oppgave i å forberede saker for kontrollutvalget, og i å påse at kontrollutvalgets vedtak blir 

iverksatt. At revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være uavhengige av 

administrasjonen tilsier at kommunedirektøren ikke bør gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget skal behandle saker som gjelder valg av revisor og sekretariat. De 
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hensynene som begrunner at kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil etter 

departementets vurdering ikke gjøre seg gjeldende i denne typen saker. 

 

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker 

som gjelder valg av revisor og revisjonsordning, og valg av sekretariat for kontrollutvalget. 

 

Budsjettforslag for kontrollarbeidet 

Det følger av forskriften § 2 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for 

kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 

kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  

 

Når kontrollutvalget oversender forslag til budsjett for kontrollutvalget i kommunen, vil dette 

ikke være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid, jf. § 23-5 første 

setning. Dette tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget behandler denne typen saker. 

 

Kommunedirektøren har ansvar for det samlede budsjettet i kommunen. Det kan derfor 

argumenteres for at en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før 

kontrollutvalget skal behandle den. På den andre siden vil departementet vise til at budsjettet 

for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens 

administrasjon. Departementet mener derfor at gode grunner tilsier at kommunedirektøren 

ikke bør gis anledning til å uttale seg i denne typen saker. 

 

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker 

som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet. 

 

Årsmeldinger for kontrollutvalget 

Spørsmålet om kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om årsmeldinger som 

skal oversendes til kommunestyret, vil etter departementets vurdering avhenge av 

årsmeldingens innhold. Dersom årsmeldingen inneholder opplysninger om resultater av 

kontrollutvalgets arbeid, legger departementet til grunn at kommunedirektøren skal gis 

anledning til å uttale seg i saken, jf. § 23-5 første setning. Departementet viser til drøftelsene 

over og våre tidligere vurderinger i sak 10/9262-ERA. 

 

Hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren 

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren 

etter § 23-5 andre setning, vil departementet vise til at bestemmelsen bare fastslår at 

kommunedirektøren skal "gis anledning" til å uttale seg. Bestemmelsen sier ikke noe om 

hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren. Departementet legger derfor til 

grunn at det er opp til kontrollutvalget i den enkelte kommune å avgjøre hvordan dette skal 

gjøres. En praktisk løsning kan være at sekretariatet for kontrollutvalget forelegger saken for 

kommunedirektøren som en del av sin saksforberedelse, jf. forskriften § 7. 
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Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

Signe Bechmann 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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MØTEINNKALLING 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED:      MØTEDATO:     KL.: 

Årsmøte Digitalt        19.06.2020   10:00 – 12:00 

Det innkalles til ordinært årsmøte fredag 19. juni kl. 10. 

Møtet gjennomføres digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Lenke til møtet ligger i utsendt 
kalenderinvitasjon.  

Følgende saker vil bli tatt opp til behandling: 

SAKLISTE: 

01/20 – Stemmevekter 

02/20 - Valg av møteleder 

03/20 - Godkjenning av innkalling 

04/20 - Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll 

05/20 - Godkjenning av saksliste 

06/20 - Endring av andelsinnskudd 

07/20 – Budsjett inneværende år - 2020 

08/20 – Budsjett 2021 og økonomiplan 

09/20 - Overordnede mål og retningslinjer for driften. 

10/20 - Valg til valgkomite og styre etter vedtektenes § 8 

11/20 - Valg av revisor 

12/20 – Åpenhetsrapport 

Eventuelt 

Eventuelle forfall meldes per epost: vee@mrrevisjon.no.   

Molde/Ålesund, 12. juni 2020 

Johs A. Aspehaug Veslemøy E. Ellinggard 

styreleder daglig leder 
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01/20 – Stemmevekter 

Innstilling til vedtak: Hver eier har én stemme med lik vekting på det første ordinære årsmøtet 
siden det ikke foreligger omsetningstall for fjoråret.  

 

I § 7 i vedtektene fremgår det at «Medlemmenes stemmerett på årsmøtet er basert på 
fjorårets omsetning med foretaket». 

Foretaket er nystiftet, og det foreligger ikke omsetningstall for fjoråret. Det foreslås derfor at 
hver eier har én stemme med lik vekting på det første ordinære årsmøtet. Dette er en av to 
vektingsmodeller i lov om samvirkeforetak, der vekting basert på omsetning er det andre 
alternativet.  

 

02/20 - Valg av møteleder 

§6 i vedtektene: 

«Årsmøtet velger fast møteleder med vara på det første møtet etter kommunevalg.» 

 

03/20 - Godkjenning av innkalling 

 

04/20 - Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll 

 

05/20 - Godkjenning av saksliste 

 

06/20 - Endring av andelsinnskudd 

Innstilling til vedtak: Tas til orientering 

 

I tråd med vedtektene § 4 er andelsinnskuddene basert på innbyggertall i 
medlemskommunene. Kommunereformen medførte følgende endringer: 

‐ Ålesund, Haram, Ørskog, Sandøy og Skodje slo seg sammen til Ålesund kommune 
‐ Molde, Nesset og Midsund slo seg sammen til Molde kommune 
‐ Stordal og Norddal slo seg sammen til Fjord kommune 
‐ Fræna og Eide slo seg sammen til Hustadvika kommune 
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Dette gir følgende endringer i andelsinnskuddene: 

Antall innbyggere Krav til innskudd Innbetalt Til gode 

Kommune 31.12.2019 01.01.2020 2019

Aukra 3 509 84 000 84 000 0 

Aure 3 507 84 000 84 000 0 

Averøy 5 788 105 000 105 000 0 

Fjord 2 549 63 000 126 000 63 000 

Giske 8 462 105 000 105 000 0 

Gjemnes 2 629 63 000 63 000 0 

Hustadvika 13 279 180 000 189 000 9 000 

Kristiansund 24 179 336 000 336 000 0 

Molde 31 967 336 000 399 000 63 000 

Rauma 7468 105 000 105 000 0 

Rindal 2 003 63 000 63 000 0 

Smøla 2 150 63 000 63 000 0 

Stranda 4 523 84 000 84 000 0 

Sula 9 310 105 000 105 000 0 

Sunndal 7 036 105 000 105 000 0 

Surnadal 5 920 105 000 105 000 0 

Sykkylven 7 625 105 000 105 000 0 

Tingvoll 3 025 84 000 84 000 0 

Vestnes 6 532 105 000 105 000 0 

Ålesund 66 258 500 000 815 000 315 000 

Møre og Romsdal fylkeskommune 700 000 700 000 

 Sum 3 480 000 3 930 000 450 000 

07/20 – Budsjett inneværende år - 2020 

Innstiling til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2020 vedtas 
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BUDSJETT 2020 

Selskapet ble stiftet i slutten av august 2019 og hadde ingen ansatte eller drift før 1. januar 2020. Det 

ble ikke fremmet eller vedtatt noe budsjett for 2020 i stiftelsesmøtet. 

Selskapets styre vedtok budsjett for 2020 i desember 2019 i påvente av å fremme saken for det 

første ordinære årsmøtet i juni 2020. Styret vurderte det om ikke nødvendig å innkalle til et 

ekstraordinært årsmøte for å vedta budsjett. Bakgrunnen for dette var at selskapet er en direkte 

videreføring av to gamle enheter uten vesentlig endring i økonomi ut over fremtidige synergier.   

I sammenslåingsrapporten er det uttrykkelig fastslått at selskapets inntekter skal faktureres i henhold 

til medgått tid. Den ene av de to sammenslåtte selskapene har fulgt dette prinsippet også for 2019, 

mens det andre selskapet har hatt tilskudd til driften gjennom faste beløp. Det nye selskapet har ikke 

hatt noen fastsatte prinsipper for hvordan prising av timer skal være. Det ble derfor ved utgangen av 

første kvartal sendt en á‐konto faktura til eierkommunene med medgåtte timer og den planlagte 

prismodellen som skal fremmes for årsmøtet ble lagt til grunn. Hensikten med å sende en á‐konto og 

ikke en endelig faktura, var for å signalisere at det ikke var en endelig avregning, men en foreløpig. 

Møre og Romsdal Revisjon IKS har hatt en enkel prismodell hvor alle ansatte har hatt en timesats på 

kr. 1 000, uavhengig av utdannelse, erfaring og kompetanse. Vi opplever det som nyttig å ha en 

enkelt og relativt flat struktur i prismodellen. Likevel ser vi behov for å diversifisere basert på 

kompetanse. Gruppen av ansatte og kompetanse endrer seg over tid. Det er også vanlig å legge til 

grunn av større kompetanse og lengre erfaring gir uttrykk i større effektivitet og mindre tidsbruk.   

I budsjettet som styret vedtok i desember 2020 var det lagt til grunn en flat timesats på kr. 1 000 for 

alle ansatte som ikke er oppdragsansvarlige revisorer. Mens for oppdragsansvarlige var det lagt til 

grunn en timesats på kr. 1 200. Bakgrunnen for dette er at det er særlige lovbestemmelser knyttet til 

hvem som kan være oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. 

For å ikke gjøre modellen for kompleks ble det ikke lagt opp til å skille om den ansatte var 

oppdragsansvarlig eller ikke på det enkelte oppdrag. I stedet ble det lagt til grunn at hvis den ansatte 

er oppdragsansvarlig på noen oppdrag, så er timeprisen kr. 1 200 for alle timer den ansatte leverer. 

I ettertid ser vi at det kan være uheldig å legge en slik modell til grunn hvis man hadde en forventing 

om at timeprisen fremdeles var kr. 1 000 for de av våre kunder som ikke hadde fastpris i 2019. Vi 

foreslår derfor for årsmøtet at medgåtte timer i perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2020 prises til kr. 

1 000, mens den nye modellen med egne priser for oppdragsansvarlige revisorer legges til grunn fra 

1. juli 2020. Effekten av dette er begrenset mot budsjettet som styret vedtok. Selv om budsjettet 

med denne gjennomføringen gir et underskudd på kr. 265 000 er vi rimelig sikre på at vi vil komme ut 

i omtrent 0 som følge av større produksjon enn budsjettert hittil i 2020. Det som derimot har veldig 

stor effekt, er vi viderefører en timesats på kr. 1 000 for hele 2020. Dette vil medføre at selskapet vil 

gå med et underskudd på nærmere 1,5 millioner kroner i det første driftsåret.   

I fortsettelsen, som for dette årsmøtet, vil man vedta budsjettet for neste år på årsmøtet som vil bli 

avholdt i juni hvert år med priser. Da vil eierne vite et halvt år på forhånd, hvilke priser som gjelder 

det kommende året. Det skal dermed være enkelt å ta høyde for dette inn i sine egne   
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budsjettprosesser. For 2021 legger vi ikke opp til noen økning eller endring av timesatser ut over 

generell prisvekst.   

Det er en uttalt målsetning for selskapet at prisen på lovbestemt revisjon skal gå ned over tid. Dette 

arbeider vi systematisk med gjennom effektivisering og forbedringer av revisjonsprosessene. Vi har 

likevel ikke valgt å budsjettere med reduserte inntekter fra revisjon fremover. Bakgrunnen er at vi 

ønsker å benytte frigjort tid og kapasitet til å kunne levere ytterligere tjenester til kundene våre, for 

eksempel gjennom flere undersøkelser, analyser og forvaltningsrevisjoner etter bestillinger fra 

kontrollutvalgene.   

Avslutningsvis vil vi understreke noen grunnleggende prinsipper for dette selskapet og som ligger til 

grunn for foreslått budsjett. Dette selskapet er etablert for å utføre regnskaps‐ og 

forvaltningsrevisjoner for sine eierkommuner i såkalt egen regi. Virksomheten har ikke erverv som 

formål, og skal ikke gå med overskudd over tid. Det fremgår av selskapets vedtekter at et eventuelt 

overskudd skal komme medlemmene til gode gjennom gode og effektive revisjonstjenester. 

Overskudd ut over forsvarlig egenkapital i selskapet vil bli utdelt tilbake til eierne basert på 

omsetning med foretaket.   

Eierkommunene har ingen økonomiske forpliktelser for selskapet ut over innskudd som er foretatt. 

Den forpliktelsen som eierne har til selskapet, ut over innskuddet er ifølge vedtektene, å kjøpe 

hoveddelen av sine revisjonstjenester fra samvirkeforetaket. Kommuneloven inneholder i tillegg 

andre bestemmelser knyttet til den valgte revisor. Dette selskapet kan gjennom foretaksform og 

utforming av vedtekter gå konkurs. Styret i virksomheten har derfor et særlig og person ansvar for 

selskapets økonomi både med hensyn til likviditet og soliditet. Styret fremmer derfor saken til 

årsmøte med forslag om innføring av ny prismodell fra 1. juli 2020. 
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KONSEKVENSER FOR BUDSJETT 2020

Budsjett 2020

Opprinnelig 
budsjett vedtatt 

av styret des.2019
Økning i timesats 

01.07
Ingen økning i 

timesats
Inntekt 30 500 000 30 105 000 28 887 500
Lønn -25 450 000 -25 450 000 -25 450 000
Andre driftskostnader -4 950 000 -4 950 000 -4 950 000
Finans 30 000 30 000 30 000
Resultat 130 000 -265 000 -1 482 500

Negativt 
resultat 
betyr 
underskudd



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

ØKONOMIPLAN
Økonomiplan 2020 2021 2022 2023
Inntekt -30 500 000 -31 000 000 -32 000 000 -33 000 000
Lønn 25 450 000 25 450 000 26 340 000 27 260 000
Andre 
driftskostnader 4 950 000 4 950 000 5 100 000 5 200 000
Finans -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
Resultat -130 000 -630 000 -590 000 -570 000

4

Årlig endring i 
perioden 2020 2021 2022 2023

Inntekt -30 500 000 1,6 % 3,2 % 3,1 %

Lønn 25 450 000 0,0 %* 3,5 % 3,5 %
Andre 
driftskostnader 4 950 000 0,0 % 3,0 % 2,0 %

Finans -30 000 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Resultat -130 000 -630 000 -590 000 -570 000

*: Det er naturlig avgang i 2020. Lønnsoppgjøret for 2021 forventes å være innenfor rammen for avgangen i 2020.
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LIKVIDITETSBUDSJETT 5

Des. 2019 januar februar mars april mai juni juli august september oktober november des. 2020

Inngående balanse 3 993 000 3 987 000 6 439 375 4 491 750 2 055 701 8 344 014 5 907 965 3 172 652 10 808 790 9 067 415 6 631 366 8 197 804 5 761 755 

- Lønn 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 700 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 

- Kostnader 6 000 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 

- MVA - -206 250 1 519 688 -206 250 1 890 625 994 688 

- Arbeidsgiveravgift - 488 424 488 424 300 612 488 424 488 424 

- Pensjon 600 000 - - 600 000 - - 600 000 - - 600 000 - -

+Inntekter - 8 629 688 10 484 375 6 004 688 

- Renter og avdrag - - - - - - - - - - - -

+
Andre inn- og 
utbetalinger

5 000 000 - - - - - - - - - - -

=Utgående balanse 3 987 000 6 439 375 4 491 750 2 055 701 8 344 014 5 907 965 3 172 652 10 808 790 9 067 415 6 631 366 8 197 804 5 761 755 2 819 442 

+
Tilgjengelig trekk på 
kassekreditt

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

=Tilgjengelig likviditet 3 987 000 9 439 375 7 491 750 5 055 701 11 344 014 8 907 965 6 172 652 13 808 790 12 067 415 9 631 366 11 197 804 8 761 755 5 819 442 
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BAKGRUNN FOR BUDSJETT 2020

2018 REGNSKAP MRR KOMREV3 Totalsum Budsjett 2020
Inntekt -19 899 588 -10 194 600 -30 094 188 -30 500 000
Lønn 15 922 460 8 296 497 24 218 957 25 450 000
Avskrivning 38 980 38 980 0
Andre 
driftskostnader 3 684 885 1 951 052 5 635 938 4 950 000
Finans -14 796 -83 793 -98 588 -30 000
Resultat 307 038 -8 136 298 902 -130 000

3

• Inntekter er beregnet ut fra tilgjengelige timer for hver enkelt medarbeider
• Lønn er beregnet ut fra dagens lønnsnivå og lønnsoppgjør på 3,5%*
• Innsparing andre driftskostnader gjelder i hovedsak MRR som i 2019 ligger på

om lag MNOK 3,1, samt noen gevinstrealisering av sammenslåing i 2020.

*: I samsvar med SSB og Norges Bank utsikter for 2020, samt prognose for kommunal deflator fra KS for 2020.
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08/20 – Budsjett 2021 og økonomiplan 

Innstiling til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan vedtas
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BUDSJETT 2021

Budsjett 2021 2020
Inntekt 30 750 000 30 500 000
Lønn -25 450 000 -25 450 000
Andre driftskostnader -4 950 000 -4 950 000
Finans -30 000 -30 000
Resultat 320 000 130 000

3

Av inntektene utgjør om lag 29% inntekter fra forvaltningsrevisjon og 71% 
inntekter fra regnkapsrevisjon.
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BAKGRUNN FOR BUDSJETT 2021 4

*: I samsvar med Norges Bank anslag i Pengepolitisk rapport fra mai 2020.

 Inntekter for 2020 var beregnet ut fra tilgjengelige timer for hver enkelt medarbeider. 
Vi har kun lagt inn en beskjed prisvekst på 0,8 % fra 2020 til 2021. Budsjettet for 2021 er 
kvalitetssikret mot tilgjengelig tid også for 2020. 
 Budsjetterte inntektene reflekterer en prismodell hvor timeprisene differensieres basert på 

kompetanse eller funksjon. Alle inntektene er basert på medgått tid. 
 Reisetid ved revisjon av eierne blir fordelt på de ulike kommunene/fylkeskommunen etter en 

fordelingsnøkkel, slik at det ikke skal bli dyrere for kommuner som har lengst avstand til våre 
kontorer. 

 Lønnsnivået fra 2020 er videreført. Både lønnsoppgjør for 2020 og 2021 er regnet inn i 
tallene, men vi har naturlig avgang i 2020. Dette vil ikke fullt ut bli erstattet. Vi mener 
derfor det er forsvarlig å videreføre totale lønnskostnader. 

 Andre driftskostnader videreføres også på samme nivå som  for 2020. Norges Banks 
anslag sier økning i KPI på 3,4%  fra 2020 til 2021. Vi mener at vi skal finne 
innsparingstiltak som minimum tilsvarer prisveksten.

 Finans er budsjettert til kostnad på 30 000. Vi forventer ikke renter på driftskonto med 
vi har noen kostnader knyttet til kassekreditt og ev. renter på bruk av kreditten.
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ØKONOMIPLAN 2021-2024
Økonomiplan 2021 2022 2023 2024
Inntekt 30 750 000 31 000 000 31 750 000 32 350 000
Lønn -25 450 000 -25 781 600 -26 220 000 -27 008 500
Andre 
driftskostnader -4 950 000 -5 050 000 -5 100 000 -5 175 000
Finans -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
Resultat 320 000 138 400 400 000 136 500

5

Årlig endring mot 
foregående år 2021 2022 2023 2024
Inntekt 0,8 % 0,8 % 2,4 % 1,9 %
Lønn 0,0 % 1,3 % 1,7 % 3,0 %
Andre 
driftskostnader 0,0 % 2,0 % 1,0 % 1,5 %
Finans -200,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Resultat 320 000 138 400 400 000 136 500
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BAKGRUNN FOR ØKONOMIPLAN 6

 Oppdaterte anslag fra Norges Bank på lønnsoppgjør per mai 2020 er lagt til grunn for 
økonomiplanen. 

 Andre driftskostnader er budsjettet under anslag i utvikling av KPI. Vi forventer å 
kunne drive kostnadseffektivt og finne synergier mellom de ulike kontorene, bl.a. på 
lisenser.

 Vi forventer å ha finanskostnader i hele perioden på grunn av lave eller ingen 
renteinntekter på bankinnskudd. Kostnadene er relatert til kassekreditt. Denne vil bli 
avviklet hvis likviditetssituasjonen i selskapet er tilstrekkelig uten kreditt.

 Norges Banks anslag som ligger til grunn for økonomiplanen vises i vedlegg. Den er 
oppdatert per mai 2020. 

 Vi forventer ingen investeringer i perioden ut over løpende utskiftninger av pc-er og 
kontorutstyr/møbler. Dette er inkludert i budsjetterte driftskostnader.
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LIKVIDITETSBUDSJETT 2021 7

jan feb mars april mai juni juli aug sep okt nov des

Inngående balanse 4 173 950 9 144 151 5 595 276 3 159 227 14 559 
258 12 123 209 6 315 553 13 748 579 12 007 204 9 571 155 11 169 623 8 733 574 

- Lønn 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 2 750 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 1 432 000 

- Kostnader 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 515 625 

- MVA 1 601 250 -206 250 2 542 031 -206 250 1 907 813 1 004 531 

- Arbeidsgiveravgift 488 424 488 424 488 424 589 662 488 424 488 424 

- Pensjon 600 000 - - 600 000 - - 600 000 - - 600 000 - -

+ Inntekter 8 006 250 13 741 406 10 570 313 6 053 906 

- Renter og avdrag - - - - - - - - - - - -

+ Andre inn- og 
utbetalinger - - - - - - - - - - - -

= Utgående balanse 9 144 151 5 595 276 3 159 227 14 559 258 12 123 209 6 315 553 13 748 579 12 007 204 9 571 155 11 169 623 8 733 574 5 781 418 

+ Tilgjengelig trekk på 
kassekreditt 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

= Tilgjengelig likviditet 12 144 151 8 595 276 6 159 227 17 559 258 15 123 209 9 315 553 16 748 579 15 007 204 12 571 155 14 169 623 11 733 574 8 781 418 
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LIKVIDITETSBUDSJETT 2021 FORTS.

 Inngående balanse er i samsvar med estimert 
likviditet per 31.12.2020

 Det er etablert kassekreditt på MNOK 3. Denne 
har vært av betydning for 2020. Den vil bli 
avviklet når det ikke er behov for den lengre

 Lønn: inkl. årseffekt av lønnsoppgjør, ikke 
periodisert.

 Lønnsutbetaling i juni: overtidstillegg 1. 
halvår

 Kvartalsvis fakturering á-konto fakturering av 
kommuner og fylkeskommunen. Avregning per 
halvår.

 Inntekter fra 4. kvartal 2021 blir innbetalt januar 
2022.

 Laveste nivå av banksaldo er MNOK 3 i 
månedsskiftet mars/april. Likevel er tilgjengelig 
likviditet MNOK 6 som følge av kassekreditt.

 Blå linje viser banksaldo ved starten av
måneden, går ved utgangen. Den grønne 
inkluderer kassekreditt i tillegg til saldo ved 
utgangen av måneden.
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VEDLEGG 10

Norges Banks anslag fra Pengepolitisk rapport 1/20 fra mai 2020 som ligger til 
grunn for budsjett og økonomiplan.
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9/20 - Overordnede mål og retningslinjer for driften. 

Innstilling til vedtak: Strategiprosess vedtas som fremlagt sammen med fokuspunkt for 2020 

 

Møre og Romsdal Revisjon IKS vedtok sin strategi i november 2017. 

Denne strategien har årlig blitt operasjonalisert gjennom vedtak av fokuspunkt i starten av 
hvert år. Ved årsslutt har det blitt rapport tilbake på status på disse fokuspunktene.  

Strategien var bygd opp gjennom ulike perspektiver. De årlige fokuspunktene tar 
utgangspunkt i de samme perspektivene. Daglig leders rapportering om virksomheten i hvert 
møte har også vært gjort gjennom de samme perspektivene.  

Styret forslår en videreføring av dette strategien frem til neste ordinære årsmøte i juni 2021, 
med de vedlagte fokuspunktene for 2020. Strategiprosessen frem mot årsmøtet 2021 går frem 
av vedlagte figur.  
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STRATEGIPROSESS

•Strategi for gamle MRR 
ble utarbeidet basert på 
bred strategiprosess i 2017

•Forankret i styret

Videreføring 
av strategi

•Basert på vedtatte 
dimensjoner i 2017

•Nytt oppdatert bærekraft 
og samfunnsperspektiv

•Forankret i styret og blant 
ansatte

Fokuspunkt 
2020 •Oppstart av bred 

strategiprosess høsten 
2020

•Forankres i styret vinteren 
2021 og presenteres i 
årsmøtet 2021

Strategi 
2021

•Utarbeides parallelt med 
strategiprosessen og 
forankres i styret og blant 
ansatte

•Evaluering av fokuspunkt 
for 2020 

Fokuspunkt 
2021

2
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FOKUSPUNKT FOR 2020
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UTVIDET PERSPEKTIV – SAMFUNNS-
OG BÆREKRAFTSPERSPEKTIVET

3
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SAMFUNNS- OG BÆREKRAFTS 
PERSEKPEKTIVET

FOKUSPUNKT 2020
 Blir å bli kjent med målene 

gjennom interne samling for 
ansatte

 Samarbeide med fylkeskommunen 
for å forsøke å utvikle en 
kommunal standard for 
bekreftelse av kommunenes 
rapportering på disse målene

4
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KUNDEPERSPEKTIVET

FOKUSPUNKT 2020
 Levere gode og rettidige tjenester 

til kommunene
 Etablere rutiner med 

kommunikasjonsplan og årshjul for 
alle kommuner, både 
administrasjon og kontrollutvalg

 Synliggjøre funn og anbefalinger 
fra forvaltningsrevisjoner på en 
pedagogisk måte

 Bidra til løpende forbedringer i 
kommunenes internkontroll og 
virksomhetsstyring

5

Kunde-
perspektiv
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FINANSPERSPEKTIVET

FOKUSPUNKT 2020
 Sikre tilstrekkelig likviditet med 

løpende fakturering

 Sikre antall fakturerbare timer for å 
oppnå budsjett inntekt

 God kostnadskontroll

6

Finans-
perspektiv
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INTERNPERSPEKTIVET

FOKUSPUNKT 2020
 Felles møtepunkter for alle ansatte

 Redusere sykefravær

 Månedlige personalmøter

 Etablere team på tvers av 
lokasjoner

 Styrke samarbeid mellom 
fagområdene

 Bygging av felles kultur 

 Videreutvikling av kunnskap og 
arbeidsmetoder

7

Intern-
perspektivet
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DIGITALPERSPEKTIVET

FOKUSPUNKT 2020
 Øke digital kompetanse hos alle 

ansatte

 Ta i bruk Teams som internt og 
ekstern verktøy

 Etablere felles plattformer
 Sharepoint, Descartes, 

timeregisteringssystem, epost

 Oppdatere nettside

8

Digital-
perspektivet
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“
”

Vi vil bidra til at innbyggerne i 
vårt distrikt får enda bedre 
kommuner å bo i

- MØRE OG ROMSDAL REVISJON

9
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10/20 - Valg til valgkomite og styre etter vedtektenes § 8 

Innstilling til valg av styre etter vedtak fra valgkomiteen: 

• lederen Johs. A. Aspehaug - gjenvalg 
• nestleder Heidi Blakstad Dahl - gjenvalg 
• Arne Sandnes - nytt fast medlem, har møtt fast som vara tidligere 
• Ingeborg Ellen Forseth – nytt fast medlem 

 
• 1. vara: Rita Rognskog  
• 2. vara: Svein Atle Roseth 
• 3. vara: Odd Jostein Drotningshaug 
• 4. vara: 

 

Valgkomiteen ble valgt i stiftelsesmøtet og har bestått av:  

• Eva Hove – ordfører i Fjord kommune 
• Kjell Neergård – ordfører i Kristiansund kommune 
• Torgeir Dahl – ordfører i Molde kommune 

 

Det har ikke vært fremmet nye forslag for ansattes representant eller vara. Ronny Rishaug 
fortsetter som ansattrepresentant og Solrunn Aannø Tusvik som varamedlem. 

 

11/20 - Valg av revisor 

Innstilling til vedtak: ES Revisjon AS gjenvelges som selskapets revisor 

 

12/20 – Åpenhetsrapport 

Innstilling til vedtak: Åpenhetsrapporten tas til orientering 
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ÅPENHETSRAPPORT 2020
- INNSYN I VÅR KVALITETSSIKRING

MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA
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FORORD
Vi i MRR ønsker å være den foretrukne leverandøren av kommunale og fylkeskommunale 
revisjonstjenester i Nordmøre, Romsdal og nordre Sunnmøre. Dette vil vi oppnå gjennom våre 
kjennetegn som består av akronymet EKTE. 

Hvis vår adferd både internt og ekstern kjennetegnes ved at vi er

 Engasjert 

 Kvalitetsbevisst

 Troverdig og 

 Endringsvillig 

så tror vi at vi bidrar til samfunnsrollen som revisor og at vi er med på å bygge tillit i kommunal sektor. 

Våre kjennetegn gjenspeiles i vår perspektivtenkning både med tanke på strategi og 
handlingsplaner. Vårt mål er at dette i sum skal lede frem til at innbyggerne som bor i vårt 
revisjonsdistrikt skal få bedre kommuner å bo i. 

Vi er ikke underlagt rapporteringskravene i revisorloven og har derfor ikke plikt til å utarbeide en 
åpenhetsrapport. NRKF (Norges kommunerevisorforbund) anbefaler likevel sine medlemmer å 
utarbeide en slik rapportering så langt kravene i revisorloven passer. 

Vi  håper at denne rapporten vil bidra til godt innsyn i vår virksomhet og kan bidra til tillit til 
gjennomføringen og kvaliteten av regnskaps- og forvaltningsrevisjon av kommunene og 
fylkeskommunen. Denne rapporten er tilgjengelig på www.mrrevisjon.no

Veslemøy E. Ellinggard

daglig leder/statsautorisert revisor

2

http://www.mrrevisjon.no/
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VÅRE PERSPEKTIVER OG 

KJENNETEGN

Samfunns 
og 

bærekrafts-
perspektiv

Kunde-
perspektiv

Finans-
perspektiv

Intern-
perspektiv

Digital-
perspektiv
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Engasjert, Kvalitetsbevisst, Troverdig og Endringsvillig
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ETISKE RETNINGSLINJER OG 

VARSLINGSSYSTEM

 Revisorloven sier at revisor er allmennhetens tillitsperson ved utøvelse 

av revisjon. Videre sier loven at revisor skal utøve sine virksomhet 
med integritet, objektivitet og aktsomhet. 

 MRR er ikke underlagt revisorloven sine bestemmelser, men mange 

av våre ansatte har mottatt sine titler fra Finanstilsynet som 

statsautorisert revisor og registrert revisor. Titlene er hjemlet i 

revisorloven.

 MRR og ansatte er gjennom medlemskapet i NKRF (Norges 

Kommunerevisorforbund) underlag deres etiske regelverk, i tillegg er 
ansatte som er privatmedlemmer i Den norske Revisorforening og 

Regnskap Norge også underlagt deres etiske regelverk

 MRR har etablert egnet regelverk og rutiner for varsling. 

4
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INTERNKONTROLL OG

KVALITETSSYSTEM

 Vi ønsker å forstå våre kunders behov og tilføre verdi gjennom 

deling av kunnskap innenfor det som er vår kjernekompetanse som 
er styring og kontroll, samt våre kjennetegn som EKTE.

 Våre retningslinjer og rutiner for internkontroll og kvaliteskontroll er 

nedfelt i vår ISQC som bygger på den internasjonale 

revisjonsstandarden for kvalitetskontroll i revisjonsfirmaer
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INTERNKONTROLL OG

KVALITETSSYSTEM FORTS.

Overvåkning

Gjennomføring av oppdrag

Personale

Aksept og fortsettelse av kundeforhold

Etiske krav

Ledelsens ansvar for kvalitet i revisjonsselskapet

MRR sin ISQC – kvalitetskontrollsystem

Internasjonal standard for kvalitetskontroll 

(ISQC 1 - Kvalitetskontroll for revisjonsselskaper …)
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ELEMENTENE I VÅRT KVALITETS-

KONTROLLSYSTEM
Le
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sv
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r 
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r 
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v

a
lit

e
t • Bedriftskultur 

for kvalitet

• Plassering av 
ansvar

• Kompetanse 
hos kvalitets-
ansvarlig

E
ti
sk

e
 k

ra
v • Integritet

• Faglig 
kompetanse 
og tilbørlig 
aktsomhet

• Konfidensialitet

• Profesjonell 
opptreden

• Uavhengighet

• Rapportering 
av trusler

• Forholdsregler
A

k
se

p
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o
g

 f
o

rt
se

tt
e

ls
e

 a
v

 
k
u

n
d

e
fo

rh
o

ld • Vurdering av 
integritet hos 
kunden

• Kompetanse, 
tid og ressurser

• Mulighet for å 
oppfylle etiske 
krav

• Rutiner for 
avslutning av 
oppdrag

P
e

rs
o

n
a

le • Krav til 
personale

• Rekruttering

• Evaluering av 
prestasjoner

• Ferdigheter og 
kompetanse

• Karriere-
utvikling

• Vederlag

• Behov

• Tildeling av 
oppdrag til 
oppdrags-
ansvarlig 
revisor

G
je

n
n

o
m

fø
ri
n

g
 a

v
 o

p
p

d
ra

g
e

t • Faglige 
standarder

• Avgir 
hensiktsmessig 
revisjons-
beretning

• Konsultasjoner

• Menings-
forskjeller

• Etablere 
kvalitetskontroll

• Etablere 
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

UAVHENGIGHET

 Vi sikrer uavhengighet på alle oppdrag.

 For alle kommuner/fylkeskommuner fyller oppdragsansvarlig revisor ut 
uavhengighetserklæring som oversendes til kontrollutvalg

 Årlig for regnskapsrevisjon, alle medarbeidere fyller ut erklæring til oppdragsansvarlig revisor

 Per rapport for forvaltningsrevisjon

 Uavhengighet på alle oppdrag for regnskapsrevisjon gjennomgås årlig og 
dokumenteres i vårt revisjonsverktøy, Descartes som en obligatorisk handling.

 Ved trusler mot uavhengigheten iverksettes tiltak. Dette kan innebære utskiftning av 
oppdragsansvarlig revisor og/eller team medlemmer. For utførelsen av oppdrag for 
2019 er det varslet flere mulige trusler mot uavhengigheten. Vi har iverksatt tiltak i alle 
tilfellene hvor det ble ansett nødvendig. 

 Vi har ikke implementert rotasjon av oppdragsansvarlige revisorer. Dette henger 
sammen med kort driftstid i MRR. Likevel har vi oppdrag som har hatt samme 
oppdragsansvarlige revisor i en årrekke gjennom tidligere selskap. Vi har ikke ansett 
det nødvendig å gjennomføre rotasjon, men det blir vurdert ved oppstart av hvert års 
revisjon.  
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INTERN KVALITETSSIKRING

 Vi etterstreber at alle store oppdrag skal revideres av et team, dette innebærer at 
det er mer enn én person involvert i vurderinger, begrunnelser og dokumentasjon 
dette gjelder både forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. 

 Arbeidspapir innenfor regnskapsrevisjon utarbeidet av medarbeidere skal alltid gjennomgås av 
team manager og/eller oppdragsansvarlig. Oppdragsansvarlig gjennomgår alle arbeidspapirer 
utarbeidet av team manager. All gjennomgang blir gjort i vårt revisjonsverktøy, Descartes med 
elektronisk signering og kontrollspor.

 Unntak for de minste stiftelsene o.l. som i noen grad blir revidert direkte av oppdragsansvarlig revisor.

 Fagansvarlig/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor kontrollerer alltid sluttrapport mot sjekkliste for å 
dokumentere etterlevelse av RSK 001.

 Ev. uenighet på teamet med tanke på vurderinger og konklusjoner blir dokumentert i 
revisjonsverktøyet vårt, Descartes. Det er oppdragsansvarlig som har den avgjørende 
myndighet, men fagansvarlig for henholdsvis regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 
blir konsultert ved behov.

 Oppdragsansvarlige revisorer både innenfor regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 
har jevnlige møter for diskusjon av problemstillinger og komme frem til konsekvent 
håndtering av utfordringer. Møtene er hovedverktøyet for å utviklet et felles 
revisorskjønn slik at alle kunder blir håndtert likt.
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INTERN KVALITETSKONTROLL

 Vi har en målsetting om at alle oppdragsansvarlig regnskapsrevisorer 
gjennomgår årlig intern kvalitetskontroll. Dette vil bli utført for første 
gang høsten 2020 i det nye selskapet.

 Kontrollen innebærer at en annen oppdragsansvarlig går igjennom 
sjekkliste for kvalitetskontroll for kommunal sektor for å se om vurderinger 
er tilfredsstillende dokumentert og konklusjoner er tatt på tilstrekkelig 
grunnlag, samt at alle obligatoriske handlinger er gjennomført. 

 Funnene i kontrollen blir gjennomgått med den oppdragsansvarlige 
revisoren som er kontrollert, men også i plenum med alle oppdrags-
ansvarlige revisorer for å få en felles diskusjon av grensedragninger og 
utarbeidelse av felles skjønn. 

 Tidligere interne kvalitetskontroller har vist forbedringsområder. Dette tas 
med i det systematiske forbedringsarbeidet.
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SYSTEMATISK FORBEDRINGSARBEID

 Vi har stort fokus på løpende og systematisk forbedringsarbeid, jf. to 

av våre kjennetegn «kvalitetsbevisst» og «endringsvillig».

 Ved oppstarten av hvert revisjonsår, vanligvis i slutten av august, har 

vi en 2 dagers intern workshop hvor fokus på kvalitetsforbedring for 

kommende år fastsettes for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

Det vi blir enige om i på denne samlingen blir gjennomført det 

kommende revisjonsåret på alle oppdrag og blir dermed 

målestokken for våre interne kvalitetsgjennomganger etter at 

oppdragene er ferdigstilt. 

 Forpliktelsen på samlingen er gjenstand for løpende måling 

gjennom møtene mellom oppdragsansvarlige.
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EKSTERN KVALITETSKONTROLL

 Som medlem i NKRF (Norges Kommunerevisorforbund) er vi 

underlagt obligatorisk kvalitetskontroll. Formålet med kontrollen er å 
sikre at medlemsbedriftene holder en høy faglig standard. 

 Det er har ikke vært kvalitetskontroll i det nystiftede selskapet. De to 

tidligere enhetene har hatt kontroller de siste årene.

 Kommunerevisjonsdistrikt nr 3 i Møre og Romsdal IKS hadde 

kvalitetskontroll høsten 2019, både innenfor forvaltningsrevisjon og 

regnskapsrevisjon. Begge kontrollene ble bestått.

 Møre og Romsdal Revisjon IKS hadde siste kvalitetskontroll i 2017. 
Kontrollen gjaldt forvaltningsrevisjon og den ble bestått.
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VÅRE EIERE

 Aukra kommune

 Aure kommune

 Averøy kommune

 Fjord kommune

 Giske kommune

 Gjemnes kommune

 Hustadvika kommune

 Kristiansund kommune

 Molde kommune

 Møre og Romsdal fylkeskommune

 Rauma kommune

 Rindal kommune

 Smøla kommune

 Stranda kommune

 Sula kommune

 Sunndal kommune

 Surnadal kommune

 Sykkylven kommune

 Tingvoll kommune

 Vestnes kommune

 Ålesund kommune
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VÅRE KUNDER

 Våre eierkommuner på Nordmøre, i Romsdal og på Nordre 

Sunnmøre

 Møre og Romsdal Fylkeskommune (også eier)

 Kommunale foretak

 Interkommunale selskaper

 Stiftelser og legater

 Kirkelige fellesråd

 Sokneråd/menighetsråd

 Ulike former for kommunesamarbeid

 Mottakere av særattestasjoner
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LEVERANSER

 MRR leverer 

 Regnskapsrevisjon: 20 kommuner, Møre og Romsdal fylkeskommune, KF, 

IKS, stiftelser, legater, kirkelige fellesråd, sokneråd/meningshetsråd m.m.

 Forvaltningsrevisjoner til kommuner og fylkeskommunen

 Risiko og vesentlighetsanalyser til kommuner og fylkeskommunen

 Selskapskontroller og selskapsgjennomganger

 Attestasjoner

 Internkontroll: kartlegging og testing

 Andre undersøkelser og rådgivning
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ORGANISERING

Daglig leder og ledergruppe

Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon

Styre

Årsmøte

 Selskapets øverste organ er årsmøte, hvor alle 

eierne deltar med ett medlem hver. Den 

enkeltes stemme vektes etter fjorårets 

omsetning med samvirkeforetaket.

 Årsmøte velger fast møteleder valg perioden. 

Styret innkaller til årsmøte. Styrets leder og 

daglig leder har møteplikt og talerett i 

representantskapet. 

 Styret består av 5 medlemmer med 

vararepresentanter. 4 medlemmer med vara 

velges av årsmøtet og 1 medlem med vara 

velges av de ansatte. Daglig leder har møteplikt 

og talerett i styret.

 Daglig leder er leder for hele virksomheten. 

Ledergruppen består av daglig leder, nestleder 

og fagansvarlig forvaltningsrevisjon. Alle 

oppdrag i virksomheten ledes av en 

oppdragsansvarlig revisor. 
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VIRKSOMHETEN I 2020

 Selskapet ble etablert med drift fra 01.01.2020

 Hovedkontor i Kristiansund og avdelingskontor i 

Molde og Ålesund. En ansatt har sitt kontorsted i 

Surnadal.

 Vi har p.t. 26 høyt utdannede ansatte

 16 regnskapsrevisorer og 8 forvaltningsrevisorer

 Andelen av mannlige ansatte er lav. Det er et 

ønske at andelen økes over tid.

 Det er et uttalt mål at de tre bykontorene skal ha 

tilnærmet likt antall ansatte over tid.
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ØKONOMI

 Budsjettert omsetning for 2020 utgjør MNOK 30,5

 Selskapet har ikke som mål å gå med overskudd

 Selskapet har ingen godtgjørelse til sine eiere
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PRISMODELL 

 Siden oppdateres etter vedtak i årsmøte juni 2020
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ANVENDELSE AV EV. ÅRSOVERSKUDD

§ 5 i selskapets vedtekter handler om anvendelse av årsoverskudd:

 Overskudd skal som hovedregel forbli i virksomheten og komme 

medlemmene til gode gjennom gode og effektive revisjonstjenester.

 Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet 

etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere 

beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv 

bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Godskriving av foretakets egenkapital

2. Etterbetaling til medlemmene basert på omsetning,                                 

jf. samvirkeloven § 27
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GODTGJØRELSER

 Selskapet utbetaler ikke godtgjørelse til årsmøtets medlemmer. 

 Godtgjørelse til selskapets styre fastsettes årlig av årsmøtet. 

Honoraret ble i stiftelsesmøtet vedtatt slik: 

 Styrets leder mottar fast kr. 90 000

 Styrets nestleder mottar fast kr. 45 000

 Øvrige medlemmer mottar kr. 30 000

 Møtende varamedlem mottar kr 3 500 per møte

 Reiseutgifter dekkes etter regning
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ETTERUTDANNINGSPOLITIKK

 MRR leverer kompetanse og vi er avhengige av at våre ansatte til 

enhver tid innehar tilstrekkelig, riktig og oppdatert kompetanse.

 Våre ansatte er underlagt krav etter etterutdanning både gjennom 

bransjeforeningene NKRF og DnR. Kravene gjelder 

oppdragsansvarlige revisorer. Vi etterstreber likevel at alle ansatte 

skal gjennomføre etterutdanning og kurs uavhengig om det er 

pålagt eller ikke. 

 Vi har system for felles registering av etterutdanningstimer og årlig 

kontroll av etterlevelse av lov, forskrifts- og medlemskrav til timetall 
og sammensetning. 
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SAMARBEID MED ANDRE

 MRR samarbeider tett med kontrollutvalgssekretariatene til 

kontrollutvalgene blant våre eiere. Disse består av:

 Kontrollutvalgssekretariatet for Møre og Romsdal Fylkeskommune, 

 Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat,

 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og 

 Kontrollutvalgssekretariatet for Nordmøre

 Vi er bedriftsmedlem i KS Bedrift/Samfunnsbedriftene gjennom 

bedriftsavtalen

 Vi er medlem av NKRF (Norges kommunerevisorforbund) og er 

representert som varamedlem i styret, samt medlem av forbundets 

regnskapskomité og kvalitetskontrollkomité
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SAMARBEID MED ANDRE FORTS.

 Selskapet samarbeider med andre kommunale revisjonsenheter og 

vi søker også samarbeid med andre der det er naturlig

 Vi deltar også i forum etablert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

for samordning av statlige tilsyn

 Det ene av de to sammenslåtte selskapene hadde en eierandel i 

revisjonsselskapet Revisjon Nor AS. Selskapet ble solgt i 2019. 

Selskapet eier ingen aksjer eller andeler i andre selskaper.
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RAPPORTEN ER AVLAGT 25. MAI 2020

Johs. A Aspehaug (sign) Heidi Blakstad Dahl (sign) 

styrets leder styrets nestleder

Anita Øyen Halås (sign) Arne Øyvind Sandnes (sign)

styremedlem møtende varamedlem

Ronny Rishaug (sign) Veslemøy E. Ellinggard (sign)

ansattrepresentant daglig leder
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“
”

Vi vil bidra til at innbyggerne i 

vårt distrikt får enda bedre 

kommuner å bo i

- Møre og Romsdal Revisjon SA
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MRR 

Møre og Romsdal Revisjon SA 

MØTEPROTOKOLL 
ÅRSMØTE MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA 

MØTESTED: DIGITALT - TEAMS    MØTEDATO: 19.06.20    KL.: 10.00-11.45 

 

Deltakere:  

Kommune Representant Kommentar 

Aukra kommune Odd Jørgen Nilssen  

Aure kommune Hanne Berit Brekken Til og med sak 11 

Averøy kommune Harald Kulstad Bergdal m/fullmakt 

Fjord kommune Eva Hove  

Giske kommune Kåre Sæter Vara 

Gjemnes kommune Knut Sjømæling  

Hustadvika kommune Tove Henøen  

Kristiansund kommune Kjell Neergaard  

Molde kommune Torgeir Dahl  

Møre og Romsdal Fylkeskommune Tove-Lise Torve Til og med sak 11 

Rauma kommune Yvonne Wold  

Rindal kommune Magnar Dalsegg Vara 

Smøla kommune Svein Roksvåg  

Stranda kommune Jan Ove Tryggestad  

Sula kommune Jim Arve Røssevoll  

Surnadal kommune Hugo Pedersen Vara 

Sykkylven kommune Odd Jostein Drotninghaug  

Tingvoll kommune Ingrid Waagen  

Vestnes kommune Geir Inge Lien Fra og med sak 4 

Ålesund kommune Liv Stette m/fullmakt 

 

MØTTE IKKE: 

Sunndal kommune 

ANDRE: 

Fra styret: - Johannes Arve Aspehaug, Arne Sandnes, Ronny Rishaug 

Fra administrasjonen: Daglig leder Veslemøy E. Ellinggard, Kurt Løvoll, Marianne Hopmark 
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SAKER 

01/20 – Stemmevekter 

Innstilling fra styret: 

Hver eier har én stemme med lik vekting på det første ordinære årsmøtet siden det 

ikke foreligger omsetningstall for fjoråret. 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Hver eier har én stemme med lik vekting på det første ordinære årsmøtet siden det 

ikke foreligger omsetningstall for fjoråret. 

 

02/20 - Valg av møteleder 

Forslag fremmet i møtet: 

 Møteleder: Torgeir Dahl 

 Vara: Kjell Neergaard. 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

Møteleder: Torgeir Dahl 

 Vara: Kjell Neergaard. 

 

03/20 - Godkjenning av innkalling 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Innkallingen godkjennes. 

 

04/20 - Valg av referent og 2 til å underskrive protokoll 

Forslag fremmet i møtet: 

 Referent: Veslemøy E. Ellinggard 

 Underskrifter protokoll: Ingrid Waagen og Odd Jørgen Nilssen 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

Referent: Veslemøy E. Ellinggard 

 Underskrifter protokoll: Ingrid Waagen og Odd Jørgen Nilssen 
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05/20 - Godkjenning av saksliste 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Sakslisten godkjennes. 

 

06/20 - Endring av andelsinnskudd 

Innstilling fra styret: 

 Tas til orientering 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Tas til orientering 

 

07/20 – Budsjett inneværende år – 2020 

Innstilling fra styret: 

 Styrets forslag til budsjett for 2020 vedtas 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Styrets forslag til budsjett for 2020 vedtas 

 

08/20 – Budsjett 2021 og økonomiplan 

Innstilling fra styret: 

 Styrets forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan vedtas 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Styrets forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan vedtas 

 

09/20 - Overordnede mål og retningslinjer for driften. 

Innstilling fra styret: 

 Strategiprosess vedtas som fremlagt sammen med fokuspunkt for 2020 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Strategiprosess vedtas som fremlagt sammen med fokuspunkt for 2020 
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10/20 - Valg til valgkomite og styre etter vedtektenes § 8 

Forslag fremmet i møtet: 

Styre: 

Leder Dag Olav Tennfjord - ny 

Nestleder Line Karlsvik – ny 

Ingeborg Ellen Forseth – ny 

Arne Sandnes - nytt fast medlem, har møtt fast som vara tidligere 

1. vara: Rita Rognskog 

2. vara: Svein Atle Roset 

3. vara: Hege Karina Bøe 

4, vara: Odd Jostein Drotningshaug 

 

Valgkomite: 

Eva Hove – ordfører i Fjord kommune 

Kjell Neergård – ordfører i Kristiansund kommune 

Torgeir Dahl – ordfører i Molde kommune 

 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

Styre: 

Leder Dag Olav Tennfjord - ny 

Nestleder Line Karlsvik – ny 

Ingeborg Ellen Forseth – ny 

Arne Sandnes - nytt fast medlem, har møtt fast som vara tidligere 

1. vara: Rita Rognskog 

2. vara: Svein Atle Roset 

3. vara: Hege Karina Bøe 

4, vara: Odd Jostein Drotningshaug 
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Valgkomite: 

Eva Hove – ordfører i Fjord kommune 

Kjell Neergård – ordfører i Kristiansund kommune 

Torgeir Dahl – ordfører i Molde kommune 

 

I tillegg er Ronny Rishaug ansattrepresentant i styret, med vara Solrun Aannø Tusvik 

 

11/20 - Valg av revisor 

Innstilling fra styret: 

 ES Revisjon AS gjenvelges som selskapets revisor 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 ES Revisjon AS gjenvelges som selskapets revisor 

 

12/20 – Åpenhetsrapport 

Innstilling fra styret: 

 Åpenhetsrapporten tas til orientering 

Årsmøtets enstemmige vedtak: 

 Åpenhetsrapporten tas til orientering 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

_______________________________ 

 Sted/dato 

 

Ingrid Waagen                                          Odd Jørgen Nilssen 
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Styret  
for Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 3/20 

Møtedato: 24.8.2020 

Tid: Kl. 09.30 – kl. 10:55 

Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus 

Sak nr: 18/20– 26/20 

Møteleder:  Stig Holmstrøm  

Av styrets medlemmer møtte: 

Aukra kommune: Olav Myrseth Oterhals 

Gjemnes kommune: Knut Sjømæling 

Molde kommune: Trygve Grydeland 

Sunndal kommune: Oddveig Gikling-Bjørnå, nestleder 

Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder 

Forfall: 

Hustadvika kommune: Kåre Vevang 

Rauma kommune: Gudrun Herje Langseth 

Møtende vara: 

Rauma kommune: Svanhild Dahle 

Ikke møtt: 

Hustadvika vara kunne ikke møte 

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

Sveinung Talberg, rådgiver 

Av øvrige møtte: Ingen 

Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte 

Styreleder Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet. 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

TIL BEHANDLING: 

UTV. SAKSNR. TITTEL  

ST 18/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. APRIL 2020. 

ST 19/20 DAGLIG LEDERS ORIENTERING 

ST 20/20 TELEFONLØSNING 

ST 21/20 VALG AV REVISOR 

ST 22/20 PERSONVERNOMBUD 

ST 23/20 ØKONOMIRAPPORT PERIODE 1-7 2020 

ST 24/20 BUDSJETT FOR 2021 

ST 25/20 REVIDERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 
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ST 26/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

  

ST 18/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. APRIL 2020 

 

Styrets vedtak 

Protokoll fra styremøte 1. april godkjennes.  

 
Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. Oddveig Gikling-Bjørnå 

2. Olav Myrset Oterhals 

 

Styrets behandling 

 

Styreleder fremsatte forslag om at Oddveig Gikling-Bjørnå og Olav Myrset Oterhals velges til 

å underskrive protokollen sammen med møteleder.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med styreleders forslag (6 voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

Protokoll fra styremøte 1. april godkjennes.  

 
Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. …… 

2. ……. 

 

 

ST 19/20 DAGLIG LEDERS ORIENTERING 

 

Styrets vedtak 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder gav informasjon knyttet til følgende 

• Aktivitet i utvalgene 

• Koronapandemien - følger 

• Saks- og arkivsystemet P 360 -Systemet klart for bruk, håper å kunne sende ut 

møteinnkalling til noen utvalg på det nye systemet i september.  

• Revidering av arkivplan 

• FKT – Internkontrollhåndbok for sekretariatet  

• Ikke benchmarking fra NKRF 

• Dørlås 

• Lokale forhandlinger – Styremedlemmer kan komme med innspill til styreleder og 

nestleder som forhandlingsutvalg. Lokale forhandlinger gjennomføres etter at sentralt 

oppgjør er avsluttet. 

• Neste styremøte? Utvalget støttet daglig leders forslag om at neste møte legges til 

januar 2021 og ikke november 2020.    

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende). 
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Daglig leders innstilling 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

ST 20/20 TELEFONLØSNING 

Styrets vedtak 

Styret vedtar at Molde kommunes telefonløsning og mobilreglement skal være gjeldende for 

de ansatte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.    

Styrets behandling 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende). 

Daglig leders innstilling 

Styret vedtar at Molde kommunes telefonløsning og mobilreglement skal være gjeldende for 

de ansatte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.    

ST 21/20 VALG AV REVISOR 

Styrets vedtak 

Styret velger KPMG som revisor for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

Styrets behandling 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende). 

Daglig leders innstilling 

Styret velger KPMG som revisor for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

ST 22/20 PERSONVERNOMBUD – FORLENGING AV AVTALE? 

Styrets vedtak 

Styret forlenger avtale med FKT for å ivareta personvernombudsrollen for 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal i to år, slik avtalen gir mulighet for. 

Styrets behandling 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende). 

Daglig leders innstilling 

Styret forlenger avtale med FKT for å ivareta personvernombudsrollen for 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal i to år, slik avtalen gir mulighet for. 

ST 23/20 ØKONOMIRAPPORT PERIODE 1-7 2020 

Styrets vedtak 

Økonomirapport periode 1-7 2020 tas til orientering. 
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Styrets behandling 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

Økonomirapport periode 1-7 2020 tas til orientering. 

 

ST 24/20 BUDSJET FOR 2021 

 

Styrets vedtak 

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2021 

godkjennes med følgende endring; Bruk av disposisjonsfond blir kr 242 000,-. 

Kommunenes bidrag for 2020 videreføres til 2021.  

 

2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme. 

 

3. Kostnadsfordeling mellom deltakerkommunen: I henhold til § 2 i vedtektene, skal 70 

% av utgiftene fordeles etter folketallet pr. 1. januar foregående år og 30 % er fast 

beløp.  

 

Styrets behandling 

 

Knut Sjømæling foreslår at det blir budsjettert med bruk av disposisjonsfond slik at 

kommunenes kostnader holdes på samme nivå som i budsjettet for 2020.  

Det fremsettes forslag om at pkt. 1 i vedtaket endres slik: 

 

Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 

2021 godkjennes med følgende endring; Bruk av disposisjonsfond blir kr 242 000,-. 

Kommunenes bidrag for 2020 videreføres til 2021.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra styremedlem Knut Sjømæling (6 

voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2021 

godkjennes. 

 

2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme. 

 

3. Kostnadsfordeling mellom deltakerkommunen: I henhold til § 2 i vedtektene, skal 70 

% av utgiftene fordeles etter folketallet pr. 1. januar foregående år og 30 % er fast 

beløp.  

 

 

ST 25/20 REVIDERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 

 

Styrets vedtak 

Styret godkjenner revidering av Etiske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal. Med følgende tillegg; 

Pkt. 9. nytt avsnitt:  
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I alle typer kontakt og nettverksbygging er vi bevisst på grensen mot kameraderi, 

smøring og korrupsjon og beveger oss ikke mot denne grensen. Det er derfor viktig å 

ha et avklart forhold til hva som menes med å ha «gode relasjoner» til leverandører, 

forretningspartner og beslutningstakere.   

Styrets behandling 

Nestleder Oddveig Gikling-Bjørnå hadde før styremøte sendt epost vedlagt utklipp fra etiske 

retningslinjer fra Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariatet. Hun foreslå et tillegg til 

det som allerede ligger i vårt reglement pkt. 9 Personlige fordeler.  

Forlaget er som følger:  

Styret godkjenner revidering av Etiske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal. Med følgende tillegg Pkt. 9. nytt avsnitt:  

I alle typer kontakt og nettverksbygging er vi bevisst på grensen mot kameraderi, 

smøring og korrupsjon og beveger oss ikke mot denne grensen. Det er derfor viktig å 

ha et avklart forhold til hva som menes med å ha «gode relasjoner» til leverandører, 

forretningspartner og beslutningstakere.   

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag fra nestleder Oddveig Gikling-Bjørnå (6 

voterende). 

Daglig leders innstilling 

Styret godkjenner revidering av Etiske retningslinjer for Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal.  

26/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

Styrets vedtak 

Referatsakene tas til orientering. 

Styrets behandling 

Referatsaker 

RS 04/20 Protokoll fra styremøte i Norges kommunerevisorforbund (NKRF) 6.4.2020 

RS 05/20 Protokoll fra styremøte i NKRF 14.4.2020.  

RS 06/20 Protokoll fra styremøte i NKRF 22.4.2020. 

RS 07/20 Protokoll fra styremøte i NKRF 4.5.2020. 

RS 08/20 Protokoll fra styremøte i NKRF 14.5.2020. 

RS 09/20 Protokoll fra styremøte i NKRF 28.5.2020. 

RS 10/20 Protokoll fra styremøte i NKRF 10.6.2020. 

RS 11/20 FKT – Medlemsinformasjon mai 2020 inkl. protokoll fra styremøte 28.4.2020. 

RS 12/20 Møteprotokoll Årsmøte Forum for kontroll og tilsyn (FKT. 

RS 1320 Protokoll fra styremøte i FKT 28.5.2020. 
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RS 14/20 Protokoll fra styremøte i FKT 2.6.2020. 

RS 15/20 Høring – Internkontrollhåndbok for kontrollutvalgssekretariat, brev datert 

24.6.2020 fra FKT. 

Dagligleder bad om tilbakemelding om styret ønsker fremlagt protokoller fra styremøter i 

NKRF og FKT, slik som til dagens møte. Styret bekreftet dette.  

Siden det ikke var noen orienteringssaker, foreslår styreleder å endre vedtaket slik: 

Referatsakene tas til orientering. 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med fremsatt forslag i møte (6 voterende). 

Daglig leders innstilling 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Orienteringssaker: 

Ingen 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (6 voterende). 

Daglig leders innstilling 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Stig Holmstrøm 

styreleder 

Oddveig Gikling-Bjørnå 

nestleder 

Olav Myrseth Oterhals 

styremedlem 

Knut Sjømæling 

styremedlem 

Trygve Grydeland 

styremedlem 

Svanhild Dahle 

 varamedlem 

Jane Anita Aspen 

sekretær 
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Hei Jane Anita,
Jeg viser til din e-post av 17.08.2020 hvor det fremsettes et spørsmål om fjernmøte jf. koml. §
11-7. Jeg beklager lang svartid.

Hovedregelen er at folkevalgte organ treffer sine vedtak/avgjørelser i møter. Med møte menes
fysisk nærvær av de deltakende medlemmer jf. § 11-2. I koml. § 11-7 er det gjort unntak fra
dette prinsippet. Det fremgår av koml. § 11-7 at kommunestyret kan beslutte at folkevalgte
organ skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte. Det er videre vist til at et fjernmøte
innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de kan se, høre og kommunisere med
hverandre. Dersom det folkevalgte organ som sådan avholder et ordinært møte, men revisor
deltar via digitale løsninger, er det vår tolkning at møtet ikke er å betrakte som et fjernmøte.
Bakgrunnen for dette er at når bestemmelsen referer til deltakerne er det i hovedsak en
henvisning til utvalgsmedlemmene i det folkevalgte organet. Der revisor er pålagt å delta i
møter, er revisor likevel ikke å betrakte som en deltaker av det aktuelle utvalget. Revisors
møteplikt er hjemlet i egne bestemmelser.

Med venleg helsing
Frida Farstad Brevik
seniorrådgivar
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PS 39/20 Kontrollutvalget 7.9.2020 

Kommunestyret 

RAPPORT – UNDERSØKELSE AV PROSJEKT SJØFRONTEN 

Sekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget oversender rapporten med følgende innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette følgende tiltak: 

1. Sjøfronten 2 –

a. Det utarbeides minimum styringsdokument og prosjektplan.

b. Det gjennomføres en vurdering av usikkerheten i prosjektet utført av ekstern

uavhengig aktør.

c. Det gjennomføres en evaluering med prosjektdeltakerne i Sjøfronten 1 og 3,

med tanke på å finne konkrete og effektive forbedringspunkter.

2. Senere prosjekter –

a. Det etableres en prosjektmodell med minstekrav til hvordan et prosjekt skal

gjennomføres. Den definerer roller, krav til beslutningsunderlag og

beslutningspunkter mellom ulike faser. Den inneholder krav til

styringsdokumenter, rutiner og saksgang.

b. Det sørges for at kommunedirektøren har kontroll på all dokumentasjon også i

prosjektet med eksterne aktører. Det sikres tilgang og løpende innsyn i

kontraktuelle dokumenter og prosjektdokumentasjon.

c. Det etableres instrukser for ivaretakelse av rollen som prosjekteier, medlem av

prosjektråd og prosjektledelse.

d. Det bør vurderes bruk av kompetansen i andre fagmiljøer, som Molde Eiendom

KF. Molde Eiendom KF bør tilgjengeliggjøre de styringsdokumentene de har

utarbeidet til bruk for andre i kommunen.

3. Kommunedirektøren gir kontrollutvalget status for oppfølging av tiltakene i

kontrollutvalgets møte desember 2020.

Saksopplysninger 

Kommunestyret i Molde fattet 14.5.2020 følgende vedtak, sak 40/20 Sjøfronten 1 – 

Godkjenning av ny kostnadsramme: 

Molde kommunestyre viser til saksframlegget og nytt notat av 08.05.2020 og 

godkjenner ny kostnadsramme på 169,0 mill kroner for Sjøfronten 1. 

Økningen i kostnadsrammen finansieres ved bruk av lån på 14,8 mill kroner. 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak og akseptere 

lånevilkåra. 

Tillegg: 



Kommunestyret ber kontrollutvalget om å bestille en ekstern gransking av prosjektet 

Sjøfronten. Rapporten skal være ferdig til kommunestyremøte 17. september 2020 

og gjennomføres innenfor en øvre kostnadsramme på 750.000. Kostnaden belastes 

disposisjonsfondet. 

Kontrollutvalget fattet i møte 18.5.2020, sak 25/20 Sjøfronten – Oppfølging av prosess, 

følgende vedtak: 

1. Det kunngjøres til minst tre eksterne tilbydere, ønske om gjennomført undersøkelse.

2. Formålet er å undersøke hva som har resultert i kostnadsoverskridelser og

forsinkelser for prosjektet Sjøfronten. Videre undersøke om Molde kommune har

etablert tilstrekkelig system og rutiner for å gjennomføre store investeringsprosjekt.

Kontrollutvalget etterspør da følgende: 

a) Kartlegging av hva som er årsak til budsjettoverskridelser og forsinkelser i Sjøfronten.

b) Kartlegging av sentrale prosesser knyttet til planlegging og gjennomføring av

investeringsprosjektet; herunder prosjektplanlegging, risikoanalyser av

kostnadsestimat og usikre faktorer, kvalitetssikring av prosjektplanlegging og

gjennomføring, oppfølging av prosjektkostnader, rapportering, samhandling internt i

Molde kommune og med ekstern prosjektleder og entreprenør for Sjøfronten.

c) Vurdering av kvaliteten i overnevnte prosesser

d) Innspill/forslag til kvalitetsforbedrende tiltak i forhold til avdekket i pkt. a) - c).

Oppdraget skal munne ut i en skriftlig rapport som kartlegger, systematiserer, drøfter og 

konkluderer på spørsmålstillingene i samsvar med bestillingen.  

3. For gjennomføringen legges det til grunn sekretariatets notat av 15.05.20, med

kontrollutvalgets korrigeringer og tilføyelse i møte 18.05.20.

Det ble mottatt to tilbud. Disse ble 12.06.2020 vurdert av kontrollutvalgsleder, nestleder i 

kontrollutvalget og sekretær, med assistanse fra ROR-innkjøp. KPMG ble valgt til å 

gjennomføre undersøkelsen. Det ble gjennomført oppstartsmøte og planleggingsmøte 

17.6.2020.  

KPMG leverte rapport fra undersøkelse av prosjekt Sjøfronten 26.08.2020. 

Innledningsvis i rapporten er det gitt et sammendrag med forslag til tiltak.   

Videre er rapporten delt inn i følgende kapitler; Innledning, Metodisk tilnærming, 

Overskridelser og forsinkelser Sjøfronten 1, Økonomi og framdrift Sjøfronten 3, Sentrale 

prosesser Sjøfronten 1, KPMGs vurderinger av sentrale prosesser og Tiltak.  

Vedlagt saken følger: 

• Rapport «Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten», KPMG 31.8.2020.

• Kommunedirektørens svar på mulighet for uttalelse, epost datert 31.8.2020

VURDERING. 

Tolking av kommunestyrets vedtak 

Formålet med undersøkelsen var å svare ut kommunestyrets vedtak fra 14.5.2020. 

Kommunestyret bestilte en ekstern gransking av prosjekt Sjøfronten.  

I kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder; Kontrollutvalgsboken, Om 

kontrollutvalgets rolle og oppgaver, er granskning omtalt. Her fremgår det at begrepet 



granskning blir brukt om en rekke forhold som kontrollutvalget blir bedt om å undersøke. 

Ofte blir begrepet brukt for å understreke at en ønsker å komme «helt til bunns» i en sak.  

Videre står det at granskning gjerne blir forklart som en utredning hvor formålet er å avklare 

faktiske forhold og analysere årsaker, blant annet om det er begått feil av en eller flere 

enkeltpersoner.  

En granskning er en undersøkelsesform som kontrollutvalget kan iverksette i ekstraordinære 

situasjoner, som for eksempel i forbindelse med mistanke om korrupsjon, trakassering og 

andre alvorlige forhold.  

Dersom det er mistanke om at svikten dreier seg om personlig ansvar, knyttet til person eller 

mindre personkrets, kan det tale for å gjennomføre en granskning. I en granskning vil det 

derfor være spesielt viktig å ivareta hensyn til personvern og rettsikkerhet   

Ved en granskning stilles det også særskilte krav til ivaretakelse av personvern og 

rettsikkerhet og prinsippet om varsomhet. Ved gjennomføring av en granskning er det spesielt 

viktig å huske på at de opplysninger som hentes inn kan bli bevismateriale i en eventuell 

etterfølgende rettsprosess.  

Kontrollutvalget oppfattet ikke at det var mistanke om korrupsjon eller ulovligheter i denne 

saken. Det som har kom frem i debatten, som signal fra politikere og innbyggere, ble tolket til 

å være et ønske om å komme til buns i hvorfor det har blitt kostnadsoverskridelser og 

forsinkelser i prosjektet. Kontrollutvalget vurderte derfor at det skulle være mulig å undersøke 

dette, uten at det ble gjennomført en gransking i juridisk forstand. Det ble også vurdert at det 

heller ikke var økonomisk- eller tidsramme til at det kunne gjennomføres en granskning.   

Kontrollutvalget bestilte derfor en ekstern undersøkelse, og ikke en granskning i juridisk 

forstand.  

Sekretariatets vurdering av rapporten 

Det har vært en svært stram tidsplan for gjennomføring av undersøkelsen. KPMG har 

gjennomføre undersøkelsen innenfor en periode på 7 uker i perioden juni til august. Det er 

gjennomgått sentrale og relevante dokumenter og hatt samtaler med sentrale nøkkelpersoner 

som inkluderer eksterne kontraktsparter. Det er uheldig at det tok lang tid før KPMG fikk 

dokumentene som ligger til grunn for undersøkelsen. Dette skyltes at Molde kommune 

manglet tilgang til viktig dokumentasjon.  

KPMG har funnet: 

• Endringene som ble foretatt i byggefasen var av de største direkte årsakene til at

opprinnelig kostnadsramme ble overskredet. At behov ikke har blitt identifisert i

prosjekteringsfasen for så å ha blitt hensyntatt i byggefasen, har medført kostbare

endringer.

• I det vedtatte investeringsbudsjettet var det ikke poster for andre kostnader, lønns- og

prisstigning og finansieringskostnader.

• Kommunen mangler styringsdokument, usikkerhetsanalyse, komplett

dokumentregister, prosjekthåndbok, dokumentasjon knyttet til risikohåndtering,

oversikt tegningsleveranser, kvalitetssikringsrapporter, møtereferat fra prosjektstyret,

fullmakter og håndtering av endringer. KPMG mener dette dreier seg om vesentlige

avvik i styringen av prosjektet.

• Det er grunnleggende mangler i de sentrale prosessene. Når det ikke foreligger et

styringsdokument, så mangler det en «kontrakt» mellom prosjekteier og prosjektleder

- Resultatmål for omfang/kvalitet, kostnad og tid, og en prioritering mellom disse

mangler

- Interessentoversikt og kommunikasjonsstrategi mangler

- Manglende avklaring av rammebetingelser

- Mangler tydelighet i roller og ansvar

- Mangler gjennomføringsstrategi - etablering av rutiner



- Mangelfull prosjektplan

- Investeringsbudsjettet var satt for lavt, og flere påregnelige element var ikke

vurdert.

KPMG anbefaler at kommunen vurderer følgende tiltak: 

• Sjøfronten 2

o som et minimum bør det utarbeides styringsdokument og prosjektplan,

herunder at det gjøres en vurdering av usikkerhetene i prosjektet. KPMG

anbefaler også at det foretas en ekstern uavhengig usikkerhetsanalyse. Det bør

gjennomføres en evaluering med prosjektdeltakere med tanke på å finne

konkrete og effektive forbedringspunkt.

• Senere prosjekter

o Etablere prosjektmodell

o Dokumentstyring og -kontroll

o Rolleinnstrukser i prosjekt

o Bruke kommunens samlede kompetanse.

Sekretariatet har gjennomgått rapporten og vurderer at den samlet svarer ut problemstillingene 

fra bestillingen til kontrollutvalget. Det anbefales at kontrollutvalget innstiller til 

kommunestyret at kommunedirektøren følger tiltakene som KPMG anbefaler at blir vurdert.   

Det anbefales også at det rapporteres tilbake til kontrollutvalget om oppfølging av tiltak. 

I saker som skal oversendes kommunestyret, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale 

seg før kontrollutvalget behandler saken, jf. kommuneloven § 23-5. Vedlagt følger 

tilbakemelding fra kommunedirektør Arne Sverre Dahl, gitt på e-post 31.8.202.   

Jane Anita Aspen 

daglig leder 



 

   

 

 

 

Undersøkelse av 
prosjekt 
Sjøfronten   
Molde kommune, 
kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
 

Dato: 31. august 2020  
 
 
www.kpmg.no 





© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member 
firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 3 

 
 
 

Oppsummering  
 
Bakgrunn  
I 2003 ble det arrangert en arkitektkonkurranse om utforming av sjøfronten i Molde, inkludert torget. 
Reguleringsplanen ble endelig vedtatt i 2011.  I perioden 2012-2013 foregikk arbeidet med en detaljert 
situasjonsplan. Prosjektering og prosjektledelse ble satt ut til eksterne leverandører.  
 
Sjøfronten 1  
I perioden 2015 og 2016 ble det arbeidet med prosjektering av Sjøfronten. I juni 2015 ble forprosjektet 
levert. Detaljprosjektet og konkurransegrunnlaget for entreprisen forelå i desember 2016. Kontrakten 
mellom byggherre og entreprenør som var en utførelsesentreprise etter NS 8405. 
  
Investeringsbeslutning for Sjøfronten 1 ble fattet av kommunestyret 22. april 2017, med et 
investeringsbudsjett på 130 MNOK. Beløpet omfattet utvikling av hele Sjøfronten 1, som besto av 
kaianlegg (Kontraktsdel 1 og Opsjon 2), veier og arealer mellom kaier og bygninger (Kontraktsdel 2 og 
Opsjon 3) og selve torget (Opsjon 1). 
 
Kontrakt med entreprenør for Sjøfronten 1 ble inngått i september 2017. Formell byggestart ble satt til 
januar 2018, med planlagt avslutning i desember 2019. I tillegg ble det inngått en leveransekontrakt for 
stein ultimo januar 2019.  
 
I løpet av 2019 ble kostnadsrammen økt to ganger etter beslutning i kommunestyret. Først ble den økt 
fra 130 til 142 MNOK og deretter fra 142 til 150,5 MNOK.  I mai 2020 ble kostnadsrammen økt ytterligere 
til 169 MNOK. Prosjektet var da ennå ikke ferdigstilt. Arbeidene har blitt om lag et halvt år forsinket i 
forhold til den opprinnelige planen for ferdigstillelse.  
 
Mandat  
KPMG har fått i oppdrag å undersøke saken. Mandatet er som følger: 

a) Kartlegge hva som er årsakene til budsjettoverskridelser og forsinkelser i Sjøfronten. 

b) Kartlegge sentrale prosesser knyttet til planlegging og gjennomføring av investeringsprosjektet; 

herunder prosjektplanlegging, risikoanalyser av kostnadsestimat og usikre faktorer, 

kvalitetssikring av prosjektplanlegging og gjennomføring, oppfølging av prosjektkostnader, 

rapportering, samhandling internt i Molde kommune og med ekstern prosjektleder og 

entreprenør for Sjøfronten.    

c) Vurdering av kvaliteten i overnevnte prosesser.  

d) Innspill/forslag til kvalitetsforbedrende tiltak i forhold til avdekket i pkt. a) - c).  
 
Oppgaven består i å kartlegge årsakene til budsjettoverskridelser og forsinkelser i Sjøfronten. Videre 
skal vi kartlegge sentrale prosesser knyttet til planlegging og gjennomføring av investeringsprosjektet; 
herunder prosjektplanlegging, rapportering, samhandling internt i Molde kommune og med ekstern 
prosjektleder og entreprenør. Det skal gis en vurdering av kvaliteten i prosessene og gis forslag til 
kvalitetsforbedrende tiltak.  
 
Metodisk tilnærming   
Oppdraget er løst ved hjelp av dokumentanalyser, intervjuer og kontradiksjon. I KPMGs metode er 
hensynet til objektivitet og saklighet, til kontradiksjon og personvern og konfidensialitet ivaretatt. 
 
På bakgrunn av sakens offentlige interesse, er det lagt vekt på at rapporten skal kunne offentliggjøres 
av Molde kommune. 
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Faktagrunnlaget 
 

Kostnadsøkninger og forsinkelser  
Nedenfor går vi gjennom de viktigste årsakene til overskridelser og forsinkelser i Sjøfronten 1. 
Overskridelsene måles i forhold til investeringsbudsjettet som ble vedtatt i april 2017.    
 
Tidslinje som viser saksgangen er inntatt i vedlegg 3.  
 
Da prosjektet ble vedtatt i mars 2017 hadde det en kostnadsramme på 130 MNOK. Prognosen slik den 
forelå i mai 2020 var 169 MNOK. Det har altså vært en kostnadsøkning i prosjektet på 39 MNOK fra 
prosjektet ble vedtatt. 
 
Det er flere eksempler på vesentlige endringer. Det ble besluttet å endre varmeløsning på torget. Dette 
ble vedtatt å øke kostnadsrammen på 11 MNOK. Det har vært en større endring av utformingen på 
torget som har blitt oppgitt å utgjøre 7,5 MNOK inkl. mva.  
 
Prisøkning på stein synes å ha medført en vesentlig årsak til økte kostnader, direkte og indirekte. Anslått 
prisøkning på stein utgjorde opprinnelig 5,2 MNOK, men det er gjort flere justeringer i bestilt mengde og 
type stein i ettertid. Kontrakten på steinleveransen har ikke blitt tiltransportert entreprenør.     
 
Grunnforhold og masseutskiftning har også medførte økte kostnader. Dette har blitt synliggjort i flere 
omganger. Anslått kostnad er ca. 4,9 MNOK.  
 
Det har totalt vært 220 endringer i prosjektet. Disse har medført merkostnader på i størrelsesorden ca. 
21 MNOK inkl. mva. 
 
Det kan være overlappende kostnader i punktene over, eksempelvis knyttet til stein. 
 
I det opprinnelige vedtatte budsjettet som vises i tabellen under, var flere viktige kostnadsposter ikke 
tatt med. Dette gjelder spesielt lønns- og prisstigning, andre kostnader og finanskostnader. Disse 
kostnadene utgjorde alene et avvik på 9,6 MNOK. 
 

 
Tabell: KPMGs oppsett over besluttede investeringskostnader og prognose per 6. mai 2020.   
Denne prognosen er vedtatt som kostnadsramme.  
 
 
Prosjektet har blitt ca. 6 måneder forsinket i forhold til opprinnelig avtale med entreprenør om 
ferdigstillelse i desember 2019. Dette skyldes flere forhold. Beslutning om varmeløsning har gitt 
forsinkelser, i tillegg til tilrettelegging for Molde Jazzfestival i 2019 og forsinkede steinleveranser.   
 

  

Budsjett 

Investerings-

beslutning

Rapportert 

prognose 

06.05.2020

Avvik 

A Entreprisekostnad, inkl. granitt  kr     78 191 641  kr      74 167 213  kr             4 024 428 

B Besparelser 22.01.19, eks. mva.  kr                          -   

C Endringer og avsetninger, eks. mva.  kr       20 280 000 -kr           20 280 000 

D Lønns- og prisstigning eks mva  kr         4 000 000 -kr             4 000 000 

E Prosjektering, eks. mva.  kr       7 313 920  kr       11 500 000 -kr             4 186 080 

F Prosjekt- og byggeledelse, eks. mva  kr       4 986 773  kr         6 320 000 -kr             1 333 227 

G Andre generelle kostnader, eks. mva  kr            600 000 -kr                600 000 

H Merverdiavgift (inkl besparelser)  kr     24 400 000  kr       29 405 000 -kr             5 005 000 

I Finanskostnader  kr         3 200 000 -kr             3 200 000 

J Andre kostnader, inkl. mva  kr            300 000 -kr                300 000 

K Byggherredel, tomter og kunst  kr       8 000 000  kr         7 500 000  kr                500 000 

L VP/grunnvannsbrønner inkl. mva  kr       11 000 000 -kr           11 000 000 

M Reserve/uforutsett, inkl. mva  kr       7 107 666  kr            727 787  kr             6 379 879 

Sum inkl. mva  kr     130 000 000  kr    169 000 000 -kr           39 000 000 

Sum A, B, C  kr       78 191 641  kr       94 447 213 -kr           16 255 572 
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Sentrale prosesser 
 
Styrende dokumenter og føringer  
Det mangler dokumenter i mange kategorier: styringsdokument, usikkerhetsanalyse, komplett 
dokumentregister, prosjekthåndbok, dokumentasjon knyttet til risikohåndtering, oversikt 
tegningsleveranser, kvalitetssikringsrapporter, møtereferater fra prosjektstyret, fullmakter og håndtering 
av endringer. Dette dreier seg om et vesentlig avvik i styringen av prosjektet.   
 
Vår undersøkelse viser at det mangler en rekke dokumenter som vanligvis brukes som styringsverktøy 
i tilsvarende prosjekter.  
 
Mangel på styringsdokument, fullmakter og rutiner for håndtering av endringer er særlig alvorlig. Mangel 
på møtereferat mellom prosjekteier og prosjektleder bidrar til uklarheter og svekker muligheten for 
etterprøvbarhet og kontroll om hva som faktisk er sagt og besluttet.  
 
Planlegging  
Mange interessenter har vært involvert i prosesser rundt reguleringsplan og situasjonsplan. Det har 
imidlertid tatt mange år fra disse prosessene ble gjennomført til byggingen av prosjektet startet. Nye 
interessenter er kommet til. Da prosjektet var i gjennomføringsfasen kom det innspill om endringer på 
torget fra mange ulike interessenter. 
 
Undersøkelsen viser at interessent- og brukermedvirkningen ikke har vært satt i system i 
prosjekteringsfasen. Dialogen mellom prosjekteier og prosjekterende har ikke vært god nok på dette 
punktet.  Det har ikke vært utarbeidet et samlet dokument med alle brukerkravene som har blitt gjort 
tilgjengelig for de ulike prosjektdeltakerne. Interessentkravene forelå ikke som en forutsetning for 
prosjekteringen, og det var ikke utarbeidet en interessent- og involveringsplan. Ulike etater i Molde 
kommune og Havnevesenet var ikke tilstrekkelig involvert og fikk ikke satt sine krav tidlig nok i 
prosessen.  
 
Budsjettering  
Forslaget til budsjett ble utarbeidet av prosjektleder. Det er blant annet basert på innhentede priser for 
prosjekt- og byggeledelse og prosjektering. Det er lagt inn innhentede priser fra entreprenør uten påslag. 
Det er lagt inn en usikkerhetsreserve. Byggherren har lagt inn sine kostnader i budsjettet.   
 
Organisasjon, roller, fullmakter og ansvar  
Prosjektleders organisasjon har bestått av tre nøkkelpersoner. Kommunens representant har hatt 
myndighet til å ta beslutninger i prosjektet innenfor prosjektets kostnadsramme. Organisatorisk er han 
underlagt prosjekteier, med myndighet til å ta beslutninger i prosjektet. Samtidig har han vært 
prosjektdeltaker i egenskap av å være landskapsarkitekt. Svar på endringer fra prosjektleder til 
entreprenør har blitt sendt med kopi til kommunens representant. Dette er i henhold til avtalt struktur.  
 
Det er ikke satt begrensninger til prosjektleders handlingsrom når det gjelder økonomiske disposisjoner. 
Dette kan så tvil om hvem som har ansvaret for de endelige beslutningene i prosjektet. 
 
Prosjekterende har i liten grad har blitt involvert i behandlingen og vurderingen av endringsordrene. 
Disse har blitt håndtert av prosjektlederen. Kommunens byggherre har vært løpende orientert.  
 
Prosjektets kompleksitet ble undervurdert. Prosjektorganisasjonen ble ikke tilført ressurser da 
kompleksiteten i prosjektet økte. Det gjelder spesielt rollen som cost controller/planlegger. 
 
Økonomistyring, framdrift og rapportering  
Den skriftlige rapporteringen fra prosjektleder til prosjekteier har vært svært uregelmessig og 
fraværende i lengre perioder. KPMG har fått tilgang på noen få rapporter en fra desember 2018, januar 
2019, april og mai 2020, i tillegg til rene økonomioppstillinger for budsjettet.    
 
Rapportene om økonomi inneholdt ikke tallmessig oppstilling over hva som var påløpt i prosjektet 
sammenstilt mot budsjettet hittil i prosjektet.  Avvik hittil i prosjektet var som følge av dette ikke 
synliggjort. Totalbudsjettet og den totale prognosen var vist i rapportene. Imidlertid var det ikke 
rapportert på de ulike delområdene i budsjettet. Det innebar at det ble utydelig hva overskridelsene 
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besto i og hvilke områder i prosjektet hvor det forelå avvik. Det ble heller ikke rapportert på framdrift, 
ferdiggrad eller inntjent verdi.  
 
Prosjektet ble ikke vist nedbrutt i oversiktlige elementer, slik at kostnadene ble allokert og fulgt opp 
under de ulike elementene. Kostnadsøkningene ble knyttet til prosjektet generelt. Det ble dermed 
vanskelig å få oversikt over de faktiske kostnadskonsekvensene. Dette vanskeliggjorde muligheten for 
å vurdere korrigerende tiltak.  
 
Noen av utfordringene framgår i notat av 19. april 2020 fra prosjektleder til prosjekteier framgår følgende:  

«Vi tar naturligvis ansvaret for manglende rapportering, men problemet var at vi måtte ha kommet 
tilbake og bedt om økte bevilgninger 3-4 ganger har gjort av vi har vegret oss for å framlegge noe 
som ikke var tilstrekkelig kvalitetssikret … I en periode var også usikkerheten betydelig større, da vi 
ikke hadde kontroll med setningene inn mot eksisterende bygninger i Hamnegata.»   

 
Utsagnet bekrefter manglende rapportering og KPMGs inntrykk av at det ikke har vært tilstrekkelig 
styring og kontroll i prosjektet.  
 
Det var løpende dialog mellom entreprenør og prosjektleder, herunder om forhold knyttet til framdrift. 
De avtalte fristene for ferdigstillelse har imidlertid i liten grad blitt rapportert til prosjekteier.  Dette har 
bidratt til uklarhet med hensyn til tidspunkt for ferdigstillelse hos prosjekteier og kommunestyret. 
 
 

Vurderinger  
KPMGs overordnede vurdering er at dette prosjektet opprinnelig var et oversiktlig prosjekt, med få 
involverte parter.  
   
Prosjektet utviklet seg til å bli mer komplekst enn antatt. Det ble også noen forsinkelser. Da utfordringene 
meldte seg i utføringsfasen, særlig knyttet til de mange endringene som kom, var det uheldig at verken 
prosjekteier eller prosjektleder så dette og tok initiativ til en revurdering av plan og rutiner for 
gjennomføringen. Spesielt gikk dette ut over økonomistyringen. Prosjektet var ikke brutt ned i 
oversiktlige elementer, slik at kostnadene ble allokert og fulgt opp under de ulike elementene. 
Kostnadsøkningene ble knyttet til prosjektet generelt, noe som vanskeliggjorde god styring og kontroll. 
Flere kontraktsdeler ble slått sammen kostnadsmessig. Kostnadene burde vært allokert til de ulike 
delene av prosjektet, slik det framgår av investeringsbeslutningen, se vedlegg 2. 
 
Manglende «kontrakt» mellom prosjekteier og prosjektleder  
Det foreligger ikke et styringsdokument. Formålet med styringsdokumentet er å definere prosjektet, 
danne grunnlaget for riktig prosjektledelse og vurdere om det totalt sett blir vellykket. Det skal fungere 
som et basisdokument for å vurdere framdrift og eventuelle avvik.  
 
Styringsdokumentet er et levende dokument, og innhold og fokus vil variere med hvilken fase prosjektet 
er i. Det bør inneholde blant annet:  
 

Styringsdokumentets innhold:   

 Mål og prioriteringer av mål  

 Beskrivelse av hva prosjektet skal levere 

 Interessentoversikt og kommunikasjonsstrategi 

 Rammebetingelser  

 Organisering, roller og ansvar 

 Strategier for gjennomføring 

 Prosjektplan 

Tabell: Oversikt over elementer som bør inngå i styringsdokumentet og prosjektplanen, listen er ikke uttømmende 

 
Selv om det ikke foreligger et styringsdokument i prosjektet, har vi sett på de enkelte punktene som 
inngår i et styringsdokument og vurdert hvordan de har blitt håndtert.   
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En prosjektplan uttrykker hvordan og når mål skal oppnås. Prosjektplanen beskriver fremdrift og 
planlagte kostnader i henhold til prosjektbegrunnelsen, og identifiserer hovedinnholdet i prosjektfasene. 
Den blir brukt av prosjektstyret som en referanse som prosjektfremdriften skal måles opp mot.1 
 
Alle prosjekter bør etablere en plan for gjennomføring av prosjektet som inneholder en beskrivelse av 
prosjektomfanget, tilhørende kostnader og tidsplan det skal gjøres i henhold til.   
 
Resultatmål 
Resultatmålene er knyttet til det prosjektet skal levere på i prosjektperioden med hensyn til 
omfang/kvalitet, kostnad og tid og en prioritering av disse målene.  
 
Saken om investeringsbeslutning for Sjøfronten 1 sier ikke noe om hva prosjektet skal levere og 
prioriteringen av mål. Det har kommet ulike signaler om hva prosjektet skulle levere på. Ettersom disse 
ikke har vært kommunisert har ulikt nøkkelpersonell i Sjøfronten oppfattet prioriteringene av tid, kostnad 
og kvalitet svært ulikt. Dette synes å ha medført styringsproblemer i prosjektet. 
 
Interessentoversikt og kommunikasjonsstrategi  
Det har vært møter med brukere, men at interessent- og brukermedvirkningen ikke har vært satt i 
system. Det kan ha medført at viktige interessenter eller krav har blitt oversett.   
 
Dialogen mellom de ulike nøkkelpersonene i prosjektet har ikke vært god nok. Det kan synes som om 
krav ikke er forstått og videreformidlet.  
 
Det har vært utfordringer knyttet til krav og ønsker fra andre etater i kommunen.    
 
Rammebetingelser  
KPMG har heller ikke sett at rammebetingelser for prosjektet er avklart, et eksempel på dette er føringer 
til ekstern prosjektleder. 
  
Organisering, roller og ansvar 
Det er heller ikke observert at det er tydelighet i roller og ansvar. Forventninger og handlingsrom er ikke 
definert. I planleggingsfase har det vært utydelighet om hvem som skulle dekke prosjekteringsledelsen. 
Dette har blitt avklart muntlig.  
 
Vi ser ikke at det er etablert tilstrekkelige rutiner, verktøy og administrativ kapasitet til å ivareta 
prosjektets praktiske gjennomføring og økonomistyring. Dette må ses i sammenheng med prosjektets 
innhold og kompleksitet. Det er i flere av intervjuene oppgitt at prosjektets kompleksitet var undervurdert. 
Likevel er det KPMGs vurdering at man kunne sette på ekstra ressurser når kompleksiteten i prosjektet 
økte. Det gjelder spesielt rollen som cost controller. 
 
Gjennomføringsstrategi – etablering av rutiner  
Rutiner for oppfølging av påløpte kostnader, hvordan dette skal sammenholdes med måling av framdrift 
(inntjent verdi i prosjektet) og hvordan slike data skal rapporteres er element som inngår i planen for 
gjennomføring. Det er KPMGs oppfatning at dette ikke har vært gjennomtenkt og er en av 
hovedårsakene til problemene prosjektet møtte på i den økonomiske oppfølgingen.    
 
I økonomirapportene fra 2020 forklares avvik i forhold til 2019 og ikke de totale overskridelsene hittil i 
prosjektet. Det er vanskelig å forstå om avvikene baserer seg på det som er påløpt eller det man tror vil 
påløpe. Det er svært vanskelig å kontrollere om avviksforklaringene stemmer eller ikke.   
 
Endringsordrene har vært gruppert og vist i status om økonomi. Endringsmeldinger fra entreprenør har 
sjeldent kommet med en estimert kostnad.   
 
Det kunne vært rapportert på mottatte og behandlede endringsordre og totalt innkomne endringsordre. 
Det kunne vært vist hva som var påløpt og endelig avklart og hva som var mottatt og estimert beløp.  
 
 
 

                                                      
1 https://www.prosjektveiviseren.no/dokumentasjon/ledelsesprodukter/prosjektplan 
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Dokumenthåndtering  
Det tok lang tid før KPMG fikk dokumentene som ligger til grunn for undersøkelsen. Dette tyder på at 
kommunen har manglende tilganger til viktig dokumentasjon. Dette er en nødvendig forutsetning for 
løpende kontroll og revisjon. Det bør være en plan for dokumenthåndtering og tilganger. 
  
Usikkerhetsstrategi  
Vi ser ikke at det er stilt noen krav til dette. KPMG har ikke mottatt oversikt over om usikkerheter og 
risiko er håndtert.   
 

Prosjektplan  
Mangelfull arbeidsnedbrytingsstruktur i prosjektet har gjort prosjektets løpende regnskap og prognose 
uoversiktlig og overskridelsene krevende å følge og tallfeste.   
 
Vi har ikke sett noe periodisert budsjett, som er viktig i økonomistyringen i et slikt prosjekt.  
 
Usikkerheter burde vært omtalt i beslutningsdokumentet med en vurdering av konsekvens for 
budsjettestimatet. Vi ser ikke at usikkerhet og risiko er vurdert i prosjektet. Det er imidlertid hensyntatt i 
budsjetteringen.  
 
Det burde vært tydelige krav til oppfølging og økonomisk rapportering. Undersøkelsen har vist at det 
har vært mangelfull økonomistyring og rapportering i prosjektet.   
 
Etter at prosjektleder hadde avgitt en status på den økonomiske situasjonen i januar 2019, som 
kommunestyret behandlet 14. februar 2019, ble det ikke rapportert skriftlig på den økonomiske 
situasjonen i resten av 2019. Vi anser muntlig rapportering som lite tilfredsstillende ettersom det er 
vanskelig å behandle så mange detaljer muntlig og få en god oversikt over status.   
 
Etter KPMGs syn ville det vært naturlig å pålegge prosjektleder å rapportere til prosjekteier månedlig 
etter at de første avvikene var rapportert.  
 
Disponeringen av budsjett og bruk av usikkerhetsreserve synes ikke å ha vært avklart mellom 
prosjekteier og prosjektleder. Det samme gjelder godkjenning av større endringer. 
 

Fastsettelse av budsjett 
Det er vår vurdering at investeringsbudsjettet var satt for lavt, og at flere påregnelige elementer ikke var  
vurdert.  

 Forventede tillegg burde vært vurdert 

 Kjente kostnader som skulle vært spesifisert og budsjettert på investeringstidspunktet var utelatt  

 Det var ikke tatt høyde for uspesifiserte kostnader/andre kostnader  

Usikkerhet er tatt høyde for som egen post, men det er ikke dokumentert hva som er lagt til grunn for 
vurderingen.  
 

Konklusjon sentrale prosesser  
Det er grunnleggende mangler i de sentrale prosessene. De aller fleste av de overnevnte forholdene 
bør behandles uavhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. Ved enklere prosjekter vil det være 
behov for mindre detaljering.  
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Forslag til tiltak   
KPMGs forslag til tiltak framgår av kapittel 7, med nærmere detaljer i vedlegg 4 og 5.  
 
På kort sikt, for Sjøfronten 2, anbefaler vi at det som et minimum utarbeides styringsdokument og 
prosjektplan, herunder at det gjøres en vurdering av usikkerhetene i prosjektet. Vi vil videre anbefale at 
det foretas en ekstern og uavhengig usikkerhetsanalyse.  
 
Styringsdokumentets innhold er behandlet i kapittel 6.1. En mal for styringsdokument finnes på 
www.prosjektveiviseren.no.  
 
Det bør gjennomføres en evaluering med prosjektdeltakere med tanke på å finne konkrete og effektive 
forbedringspunkter. Prosjektdeltakerne har mye verdifull erfaring å ta med til Sjøfronten 2.  
 
Vi vil under peke på noen læringspunkter til bruk i senere prosjekter.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

http://www.prosjektveiviseren.no/
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1. Innledning  

1.1 Bakgrunn  

I 2003 ble det arrangert en arkitektkonkurranse om utforming av sjøfronten i Molde, inkludert torget. 
Vinnerne fikk oppdraget med å utarbeide forslag til reguleringsplan. I forbindelse med planprosessen 
ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra næringsliv, kultur, politikk og administrasjon. 
Reguleringsplanen ble endelig vedtatt i 2011.2 
 
I perioden 2012-2013 foregikk arbeidet med en detaljert situasjonsplan for sjøfronten og torget.   
Situasjonsplanen ble presentert for blant annet Plan- og utviklingsstyret, Molde næringsforum og 
gårdeierne i området. I intervjuer har det også blitt opplyst at den ble presentert i andre utvalg og for 
andre interessegrupper.  
 
På grunn av kapasitetsbegrensninger hos de fagmiljøene som vanligvis står for prosjektering og 
prosjektledelse i Molde kommunen, ble prosjektering og prosjektledelse satt ut til eksterne leverandører.  
Prosjektledelse ble engasjert i 2014 og prosjekterende ble engasjert i 2015. 
 
 
Sjøfronten 1  
I perioden 2015 og 2016 ble det jobbet med prosjektering av Sjøfronten. Prosjekterende ble engasjert i 
januar 2015. I juni 2015 ble forprosjektet levert.  
  
Etter at forprosjektet var levert, ble det arbeidet med inndeling av prosjektet og kalkyler. Det ble lagt opp 
til en inndeling av prosjektet med to kontraktsdeler og tre opsjoner, slik at prosjektet kunne igangsettes 
trinnvis. Dette ble gjort ut fra hensynet til finansiering og kommunens plan om å dele kostnader med 
andre.  
 
I januar 2016 påbegynte prosjekterende detaljprosjekteringen. Konkurransegrunnlaget ble levert av 
prosjekterende i mai 2016. Det ble siden revidert og nytt grunnlag forelå i desember 2016. I mellomtiden 
ble det foretatt endringer med bakgrunn i ønsker fra kommunen og innspill fra havnevesenet. 
 
Konkurransegrunnlaget inneholdt en inndeling av prosjektet som medførte at beskrivelsen ble 
omfattende. Ved endringer ville det dermed bli mange poster som måtte gjennomgås. Oppfølgingen 
ville derfor bli mer omfattende enn om man ikke hadde en slik inndeling.   
 
Kontrakten mellom byggherre og entreprenør som var en utførelsesentreprise etter NS 8405 besto av 
tilbudsgrunnlaget, altså anbudstegninger som prosjekterende hadde utarbeidet, samt beskrivelse etter 
NS 3420. Kontrakten har bindende enhetspriser, mens mengdene er regulerbare. En kontrakt etter NS 
8405 tar utgangspunkt i at kontraktsarbeidet er beskrevet, og mengden i hver post skal være angitt. Når 
arbeidene er avsluttet skal det foretas en endelig avregning av mengdene. Dersom det er avvik fra 
mengdene som er angitt i kontrakten og de faktiske mengdene, vil dette komme til fradrag eller tillegg i 
mengdeoppgjøret. Totalt bestod selve mengdebeskrivelsen av over 1500 poster.3 
 
Innkomne tilbud ble mottatt i februar/mars 2017.  
 
Investeringsbeslutning for Sjøfronten 1 ble fattet i 22. april 2017, med et investeringsbudsjett på  
130 MNOK. Beløpet omfattet utvikling av hele Sjøfronten 1, som besto av kaianlegg (Kontraktsdel 1 og 
Opsjon 2), veier og arealer mellom kaier og bygninger (Kontraktsdel 2 og Opsjon 3) og selve torget 
(Opsjon 1). 
 

                                                      
2 Notat til Plan- og utviklingsstyret fra seksjon arealplan datert 23.06.2011  

3 Prosjektleders notat, «Sjøfronten 1 – Tilleggsopplysninger» 

. 
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Kontrakt med entreprenør for Sjøfronten 1 ble inngått i september 2017 og formell byggestart ble satt til 
januar 2018, med planlagt avslutning i desember 2019. 
 
I tillegg er det en leveransekontrakt for stein.4 Denne ble inngått ultimo januar 2019.  
 
I løpet av 2019 ble kostnadsrammen økt to ganger. Først fra 130 til 142 MNOK og deretter fra 142 til 
150,5 MNOK.  I mai 2020 ble kostnadsrammen økt til 169 MNOK. Prosjektet var da ikke ferdigstilt. De 
fysiske arbeidene har blitt om lag et halvt år forsinket i forhold til den opprinnelige planen for 
ferdigstillelse.  
 
 
Sjøfronten 3  
Prosjektet er en del av boligbyggeprosjektet Brunvollkvartalet og besto av fire hovedelementer:  
Park 1 rett sør for boligbebyggelsen, 2 bruer over Moldeelva, Ny molo, Grunnarbeid for Park 2 vest for 
moloen.  
 
For Sjøfronten 3 ble det fattet investeringsbeslutning først for bygging av broene og deretter for hele 
prosjektet. Hele prosjektet ble besluttet gjennomført 20. desember 2018 med en kostnadsramme på  
60 MNOK for bygging av broer og molo. KPMG har ikke blitt forelagt informasjon som tyder på at 
kostnadsrammen på 60 MNOK ikke vil overholdes.    
 
For Sjøfronten 3 ble det inngått to entrepriser for henholdsvis bygging av broer og molo. Arbeidet med 
broene skulle påbegynnes 1. oktober 2018 og avsluttes 3. mai 2019. Arbeidet med moloen skulle starte 
30. september 2019 og avsluttes 26. juli 2020. Arbeidet med moloen er ca. tre måneder forsinket som 
følge av vanskelige grunnforhold, setninger og endringer.     
 
Prosjektene Sjøfronten 1 og 3 er tilnærmet realisert. Sjøfronten 2, området mellom Sjøfronten 1 og 3, 
er ennå ikke lagt fram for investeringsbeslutning. 
 

1.2 Mandat 

Formålet er å undersøke hva som har resultert i kostnadsoverskridelser og forsinkelser for prosjektet 
Sjøfronten. Videre er formålet å undersøke om Molde kommune har etablert tilstrekkelige systemer og 
rutiner for å gjennomføre store investeringsprosjekter. I arbeidet med undersøkelsen skal vi: 
 

a) Kartlegge hva som er årsakene til budsjettoverskridelser og forsinkelser i Sjøfronten. 

b) Kartlegge sentrale prosesser knyttet til planlegging og gjennomføring av investeringsprosjektet; 

herunder prosjektplanlegging, risikoanalyser av kostnadsestimat og usikre faktorer, 

kvalitetssikring av prosjektplanlegging og gjennomføring, oppfølging av prosjektkostnader, 

rapportering, samhandling internt i Molde kommune og med ekstern prosjektleder og 

entreprenør for Sjøfronten.    

c) Vurdering av kvaliteten i overnevnte prosesser.  

d) Innspill/forslag til kvalitetsforbedrende tiltak i forhold til avdekket i pkt. a) - c).  
 
Oppdraget skal munne ut i en skriftlig rapport som kartlegger systematiserer, drøfter og konkluderer på 
spørsmålstillingene i samsvar med bestillingen.  
 
Punkt a) og b) er beskrivelse av faktum i saken. Faktum i saken beskrives i kapittel 3 og 4. I kapittel 5 
presenterer vi våre vurderinger og belyser dermed også punkt c) i mandatet. I kapittel 6 presenterer vi 
våre anbefalinger, jf. mandatet punkt. d).  

1.3 Avgrensninger og forbehold 

Saken gjelder i utgangspunktet byutviklingsprosjektet Sjøfronten i Molde sentrum. Dette består av tre 
deler, Sjøfronten 1, Sjøfronten 2 og Sjøfronten 3. Sjøfronten 2 faller utenfor denne undersøkelsen, 
ettersom det ennå ikke er tatt en investeringsbeslutning knyttet til gjennomføringen av Sjøfronten 2. 

                                                      
4 Prosjektleders notat, «Sjøfronten 1 – Tilleggsopplysninger» 
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Utfordringene knytter seg i hovedsak til Sjøfronten 1, men i noe utstrekning Sjøfronten 3. Sjøfronten 1 
er det største prosjektet og det er her kostnadsoverskridelsene har funnet sted. Dokumentene KPMG 
har mottatt fra Molde kommune gjelder i hovedsak planleggingen og gjennomføringen av Sjøfronten 1. 
Intervjuobjektene Molde kommune har stilt til rådighet overfor KPMG har også hatt mest dybdekunnskap 
om Sjøfronten 1. I våre undersøkelser har vi på denne bakgrunnen i hovedsak hatt fokus på dette 
prosjektet. Vi presenterer og vurderer imidlertid funn knyttet til Sjøfronten 3 hvor vi mener dette er 
relevant. 

Byggeprosjekter deles vanligvis i fire faser; konsept, planlegging, gjennomføring og avslutning. KPMG 
har funnet det hensiktsmessig å fokusere på planlegging og gjennomføring, dvs. perioden fra 
prosjekterende ble engasjert i 2015 fram til juni 2020. For å vurdere størrelsen på 
kostnadsoverskridelsene i prosjektet tar vi utgangspunkt i tidspunktet for investeringsbeslutning, dvs da 
kommunestyret godkjente endelig investeringsramme. For Sjøfronten 1 har vi lagt til grunn at dette var 
22. april 2017. For Sjøfronten 3, anser vi at beslutningen ble fattet i kommunestyret 4. desember 2018.  

Dokumentasjonen KPMG har mottatt fra Molde kommune er omfattende. Siden undersøkelsen skulle 
gjøres i løpet av syv uker i perioden juni til august, og innenfor en begrenset økonomisk ramme, har det 
ikke vært en forutsetning at KPMG skulle gjøre en fullstendig gjennomgang av prosjektene. KPMG har 
derfor ikke gjennomgått alle dokumentene eller snakket med alle involverte personer. Vi har imidlertid 
gjennomgått sentrale og relevante dokumenter i prosjektene og hatt samtaler med sentrale 
nøkkelpersoner som inkluderer eksterne kontraktsparter i prosjektene.  

På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det kan finnes dokumenter og informasjon som ikke er 
hensyntatt i denne undersøkelsen. Dersom disse hadde vært inkludert, ville det kunne medføre at 
beskrivelser og vurderinger i denne rapporten ville blitt justert. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av 
de opplysninger som er gitt og den dokumentasjon som har vært gjort tilgjengelig for KPMG. KPMG 
fraskriver seg ethvert ansvar for mulige feil eller utelatelser som følge av at KPMG har mottatt uriktige 
eller ufullstendige opplysninger eller dokumentasjon. 
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2. Metodisk tilnærming 

For å besvare problemstillinger oppgitt i mandatet har vi i hovedsak benyttet dokumentanalyse og semi-
strukturerte intervjuer. Vi har gjennomgått dokumentasjon fra Molde kommune og ekster prosjektleder, 
og gjennomført intervjuer med involverte i prosjektene. Det er gjennomført kontradiksjon med sentrale 
involverte, før sluttføringen av rapporten. 
 

2.1 Informasjonsinnhenting  

2.1.1 Dokumentasjonsinnhenting og analyse    
 
Dokumentanalyse er en strukturert gjennomgang av eksisterende dokumentasjon, med mål om å 
sammenstille informasjon fra ulike kilder for å belyse aktuelle problemstillinger. 
 
Til grunn for rapporten ligger gjennomgang og analyse av sentrale og relevante dokumenter fra 
prosjektene. Dokumentene som har blitt brukt som kilder er referert til fortløpende i teksten ved bruk av 
fotnoter. 
 
KPMG sendte kommunen dokumentforespørsel 19. juni 2020. Det aller meste av dokumentasjon ble 
tilgjengelig for KPMG 8. juli 2020.  
 
Nedenfor gis en beskrivelse av dokumenter som har vært sentrale i undersøkelsen. 

 Saksframlegg og protokoll fra møter i kommunestyre og formannskap vedrørende prosjektene  

 Kontrakter mellom partene i prosjektene  

 Notater fra prosjektleder til prosjekteier og fra administrasjon til kommunens politiske ledelse  

 Byggemøtereferater 

 
Vi har også bedt om andre dokumenter for å svare ut mandatet. Disse er omtalt i kapittel 5.1. 
 

2.1.2 Semi-strukturerte intervjuer 
Semi-strukturerte intervjuer følger en intervjuguide med forhåndsdefinerte spørsmål som skal belyses, 
men gir likevel fleksibilitet til å gjennomføre intervjuet på en naturlig måte ettersom samtalen utvikler 
seg. Metoden gir grunnlag for å sammenligne svar på like spørsmål, fra ulike personer. 
 
I perioden juni til august 2020 har vi gjennomført intervjuer med totalt ni personer. Intervjuene har blitt 
gjennomført ved bruk av Microsoft Teams.  
 
Utvalget av intervjuobjekter er trukket med basis i nøkkelpersonell i Sjøfronten 1 og beslutningstakere i 
administrasjon og politisk ledelse i Molde kommune.  

 

2.2 Kontradiksjon  

Referater fra intervjuer er sendt de intervjuede for gjennomgang og kommentarer. KPMG har mottatt 
tilbakemelding fra samtlige som er intervjuet, og referatene er ansett som godkjent med kommentarer, 
rettelser og tilføyelser. Sentrale involverte i prosjektet har fått deler av rapporten til gjennomsyn. De har 
fått anledning til å gi kommentarer til rapporten. Kommentarene er tatt inn i rapporten, hvor dette har 
vært relevant. 
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3. Overskridelser og forsinkelser Sjøfronten 1 

3.1 Innledning 

I dette kapitlet går vi gjennom årsakene til overskridelser og forsinkelser i Sjøfronten 1. Overskridelsene 
måles i forhold til investeringsbudsjettet som ble vedtatt i april 2017.    
 
Tidslinje som viser saksgangen er inntatt i vedlegg 3.  
 
Da prosjektet ble vedtatt i mars 2017 hadde det en kostnadsramme på 130 MNOK. Prognosen slik den 
forelå i mai 2020 var 169 MNOK. Det har altså vært en kostnadsøkning i prosjektet på 39 MNOK fra 
prosjektet ble vedtatt. 
 
Det er fremmet en beslutning om å endre varmeløsning på torget. Dette ble vedtatt med økning av 
kostnadene på 11 MNOK. Prisøkning på stein synes å ha medført en vesentlig årsak til økte kostnader, 
både direkte og indirekte. Kontrakten på steinleveransen har ikke blitt tiltransportert entreprenør.    
Anslått prisøkning på stein utgjorde opprinnelig 5,2 MNOK. Denne burde imidlertid vært dekket av 
usikkerhetsreserven. Grunnforhold og masseutskiftning medførte også økte kostnader. Dette har blitt 
synliggjort i flere omganger. Anslått kostnad er ca. 4,9 MNOK. I notat fra prosjektleder datert 19. april 
2020 framkommer det en kostnad knyttet til torget, som besto av endret utforming og spesialstein 
utgjorde 7,5 MNOK inkl. mva. Det kan være overlappende kostnader i denne oppstillingen, eksempelvis 
knyttet til stein.  
 
I investeringsbudsjettet, som vises i tabellen under, var flere viktige kostnadsposter ikke tatt med. Dette 
gjelder spesielt forventede økninger i entreprisekostnaden, lønns- og prisstigning, andre kostnader og 
finanskostnader. Disse kostnadene (eks entreprise) utgjorde alene et avvik på 9,6 MNOK. 
 
KPMG har ikke blitt forelagt en endelig rapportering på hva disse prisøkningene, mengdereguleringene 
og endringene faktisk har medført av kostnader. Tallene bygger på saksfremlegg i forbindelse med 
overskridelser.  
 

 

Tabell 1: KPMGs oppsett over besluttede investeringskostnader og prognose per 6. mai 2020. Denne prognosen 
er vedtatt som kostnadsramme.  

 

Budsjett 

Investerings-

beslutning

Rapportert 

prognose 

06.05.2020

Avvik 

A Entreprisekostnad, inkl. granitt  kr     78 191 641  kr      74 167 213  kr             4 024 428 

B Besparelser 22.01.19, eks. mva.  kr                          -   

C Endringer og avsetninger, eks. mva.  kr       20 280 000 -kr           20 280 000 

D Lønns- og prisstigning eks mva  kr         4 000 000 -kr             4 000 000 

E Prosjektering, eks. mva.  kr       7 313 920  kr       11 500 000 -kr             4 186 080 

F Prosjekt- og byggeledelse, eks. mva  kr       4 986 773  kr         6 320 000 -kr             1 333 227 

G Andre generelle kostnader, eks. mva  kr            600 000 -kr                600 000 

H Merverdiavgift (inkl besparelser)  kr     24 400 000  kr       29 405 000 -kr             5 005 000 

I Finanskostnader  kr         3 200 000 -kr             3 200 000 

J Andre kostnader, inkl. mva  kr            300 000 -kr                300 000 

K Byggherredel, tomter og kunst  kr       8 000 000  kr         7 500 000  kr                500 000 

L VP/grunnvannsbrønner inkl. mva  kr       11 000 000 -kr           11 000 000 

M Reserve/uforutsett, inkl. mva  kr       7 107 666  kr            727 787  kr             6 379 879 

Sum inkl. mva  kr     130 000 000  kr    169 000 000 -kr           39 000 000 

Sum A, B, C  kr       78 191 641  kr       94 447 213 -kr           16 255 572 
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3.2 Endringer i prosjektets leveranser og løsninger  

Endringene som ble foretatt i byggefasen var en av de største direkte årsakene til at prosjektets 
opprinnelige kostnadsramme ble overskredet. At behov ikke har blitt identifisert i prosjekteringsfasen, 
for så å bli hensyntatt i byggefasen har medført kostbare endringer.  
 
I prosjektleders redegjørelse til Molde kommune av 7. mai 2020, beskrives det at avvik i løsninger, nye 

innspill og avglemte poster i beskrivelsene, gjorde forholdene i prosjektet uoversiktlige. Prosjektleder 

skriver videre at priskonsekvenser av endringene ikke alltid har vært mulig å bringe på det rene før etter 

at arbeidet har vært utført. I følge prosjektleder har det også forekommet revisjoner av endringsvarsler 

med kostnadskonsekvens.  

De største endringene KPMG har identifisert behandles under.  

3.2.1 Endringer knyttet til torget  
 
Den løsningen som det opprinnelig budsjettet bygget på, var en annen enn det som faktisk ble realisert.   
 
I løpet av 2018 gjennomgikk prosjektet flere endringer knyttet til planlagte arbeider på torget, kaiene og 
servicegata.  
 

3.2.1.1 Økt masseutskiftning  
Det ble gjort en større masseutskiftning på torget enn opprinnelig planlagt. Hensikten var å skape 
sikkerhet for å komme ned til frostfri dybde. Prosjektlederen hadde fått kunnskap om et tidligere prosjekt 
i kommunen, hvor det ikke var foretatt nok masseutskiftninger og hvor det oppsto problemer med telehiv. 
Prosjektlederen spurte derfor prosjekterende om det som var planlagt av masseutskiftning ville være 
tilstrekkelig. Prosjekterende involverte andre fagområder og innhentet vurdering av rådgivere på 
veibygging. Spørsmålet kan ha skapt en forventning om at prosjekterende måtte være helt sikker og 
være konservativ. Det resulterte i at prosjektleder fattet en beslutning om at større masser skulle skiftes 
ut. Det er uklart om kommunens representant i prosjektet har vært involvert i beslutningen. 
 
Masseutskiftningen må ifølge prosjektleder ses i lys av andre endringer på torget.  
 
I notat fra 17. desember 2018 framgår det en foreløpig kostnad på dette på 1,1 MNOK inkl. mva.5 
 

3.2.1.2 Utformingen av torget  
Reguleringsplanen ble vedtatt i 2011. Det ble jobbet med situasjonsplanen i 2012-2013. Planforslaget 
ble presentert for aktuelle politiske utvalg, Molde Næringsforum, Sentrumsforeningen, Havnevesenet, 
Ungdomsrådet og andre aktuelle utvalg/interessegrupper. Det ble også presentert på folkemøter. Det 
gikk mange år før prosjektet Sjøfronten ble realisert og nye aktører/politikere har kommet til. Følgelig 
ble det stil spørsmål ved det valgte konseptet. Dette resulterte blant annet i en justering av torgets 
utforming. 
 
I november 2017 ble det holdt folkemøte, og i desember 2017 kom det innspill til endringer knyttet til 
torget fra flere ulike interessenter, både fra ulike brukere, organisasjoner og næringsdrivende.6 På 
grunnlag av innspillene ble alternativ løsning utarbeidet. Den alternative løsningen skal, ifølge 
kommunens representant, ha fått politisk tilslutning, og samsvarer med torget slik det framstår i dag.    
 
Det ble laget en ny beskrivelse for torget juni 2019.  Omfanget og endringene på torget var så betydelige 
at entreprenøren måtte prise arbeidet på nytt for store deler av torgleveransen.7 

Det var en forventning om at kostnadene skulle bli lavere enn de ble. I dokumentanalyse og intervju 
fremkommer det imidlertid at ikke prosjektledelsen hadde totaloversikt over kostnadsutviklingen. Torget 
ble heller ikke sett i sammenheng med annet arbeid rundt. 

                                                      
5 Notat «Økonomistatus pr. 17.12.2018», punkt 5, KPMG har lagt til merverdiavgift på 25 %. 

6 https://www.moldenaeringsforum.no/nyheter/2017/nye-planer-for-torget-etter-innspill-i-motet-8-desember 

7 Notat «Økonomistatus pr. 17.12.2018» 
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Dette fikk flere direkte og indirekte konsekvenser. I tillegg til den direkte kostnaden ved arbeidene, økte 
også prosjekteringskostnadene, anskaffelse av steinleveransen ble gjennomført senere enn planlagt.   

I notat fra prosjektleder datert 19. april 2020 framkommer det en kostnad knyttet til torget, endret 
utforming og spesialstein på 7,5 MNOK inkl. mva. Dette har også medført betydelige konsekvenser for 
styring og kontroll av prosjektet.  

3.2.1.3 Snøsmelteanlegg  
Mot slutten av 2018 ble det også uttrykt ønsker om en annen varmeløsning på torget enn den som var 
prosjektert. Alternative løsninger ble utredet våren 2019. Dette ble så lagt fram for beslutning i juni 2019 
hvor kommunestyret besluttet å investere i snøsmelteanlegg. Prosjektets kostnadsramme ble økt med  
11 MNOK inkl. mva.  
 

3.2.2 Trappen til sjøen   
Trappen til sjøen var lagt inn i forprosjektet. Det ble av naboer og andre kommentert at den kunne bli 
glatt og sleip. Det ble stilt spørsmål ved valgt løsning. Utformingen ble forenklet, og trappen ble hevet. 
Kommunens representant i prosjektet ville ha den lavere. Det ble så utarbeidet en løsning med senkning 
av trapp. Dette krevde andre tekniske løsninger (forskalinger etc.). Den nye løsningen har ifølge 
prosjektleder kostet 1,7 MNOK inkl. mva.8  
     

3.2.3 Andre endringer   
Det har vært ca. 220 endringer i prosjektet. Prosjektleder har mottatt og håndtert mange nye krav om 
endringer løpende. 
 
Det har i intervjuer framkommet at kvaliteten på prosjekteringen for kaier og betongarbeider har blitt 
oppfattet som god. På veier og arealer mellom kaier og bygninger (K2+O3) er det i intervjuer opplyst at 
prosjektet opplevde utfordringer med prosjekteringsunderlaget. Dette var spesielt knyttet til 
planleggingen av vann- og avløp. Det har blitt opplyst at dette har medført ekstrakostnader, men 
ekstrakostnadene har ikke blitt tallfestet.  
 
Det har framkommet i intervjuer og rapporter at alle endringene i prosjektet har økt kompleksiteten 
vesentlig. Kontrakten på steinleveransen har ikke blitt tiltransportert entreprenør. Dette kunne ha flyttet 
oppfølging av steinleveranser fra prosjektledelse til entreprenør.     

  

 

 

 
 
 
 

  

                                                      
8 Notat «Økonomistatus pr. 17.12.2018», EO-15 forskaling nedsenket dekke, KPMG har lagt til 25 % merverdiavgift. 
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3.3 Investeringsbudsjettet      

I Molde kommunes økonomiplan var det estimert med en kostnad på 125 MNOK til utvikling av 
Sjøfronten 1. Sjøfronten 1 ble lagt fram for beslutning i kommunestyret etter at innkomne tilbud fra 
entreprenører var mottatt. På dette tidspunktet var en del av usikkerheten relatert til entreprisekostnaden 
avklart, ettersom kommunen hadde mottatt bindende tilbud.  
 
Investeringsbeslutning for Sjøfronten 1 ble fattet av kommunestyret 22. april 2017.9 Budsjettrammen var 
på 130 MNOK.   
 
Det opprinnelige budsjettoppsettet, slik det ble vedtatt, er vist i vedlegg 2. Det er brutt ned på de ulike 
områdene hvor det skal utføres arbeid. Dette er arbeid på henholdsvis kaianlegg (K1+O2), veier og 
arealer mellom kaier og bygninger (K2+O3) og selve torget (O1). Dette utgjør fem forskjellige deler av 
prosjektet som stiller ulike krav til oppfølging.   
 
Kostnadspostene ved investeringstidspunktet var som følger (for hele prosjektet inkludert opsjoner):  

 

Tabell 2: KPMGs oppsett av investeringskostnadene (kontrakt og opsjoner) basert på sak 22-17. Rekkefølgen på 
postene er endret i KPMGs oppsett.  

3.3.1 Prosjektering og prosjektledelse (12 %) 

Forprosjekt/detaljprosjektering er kostnader for prosjekteringsarbeidet. Prosjektadministrasjon er 
kostnader for prosjekt- og byggeledelse. Dette er lagt inn med 15,4 MNOK og utgjør ca. 12 % av 
budsjettet.  

3.3.2 Entreprise og stein (75 %) 

I budsjettet ble det lagt inn innkommet tilbud fra entreprenør på kontrakt og opsjoner på totalt  
97,7 MNOK. Disse omtales som byggekostnader eller entreprisekostnader. Innkommet tilbud på 
entreprisekostnad var lavere enn det som ble estimert kostnad i forprosjektet. Innkommet tilbud ble lagt 
til grunn i budsjettarbeidet. Ettersom dette var en entreprise etter NS 8405 har tilbudet bindende 
enhetspriser, mens mengdene er regulerbare. 

Steinleveranser fra steinleverandør ligger også inne i entreprisekostnaden. Her var det på 
budsjetteringstidspunktet ikke innhentet nye priser. Estimatet bygger ifølge prosjektleder på priser på 
stein til Rådhusplassen.  

3.3.3 Uforutsett og usikkerhet (7 %) 

Det er videre lagt inn 1,5 MNOK i usikkerhetsreserve i P50-estimatet for hele byggeprosjektet, og 7,4 
MNOK for usikkerhet i P85-estimatet. Totalt er det lagt inn 8,9 MNOK for usikkerhet i prosjektet. 
Prosjektleder har forklart at P50 og P85 har hhv 50 % og 85 % sannsynlighet for ikke å få overskridelser 
i rammen.  

                                                      
9 Sak 22-17 

Investeringskostnader Eks. mva Mva Inkl. mva 

Forprosjekt 2 800 000kr        700 000kr           3 500 000kr        

Detaljprosjektering 4 513 920kr        1 128 480kr        5 642 400kr        

Prosjektadm 4 986 773kr        1 246 693kr        6 233 466kr        

Byggekostnader (entreprise) 78 191 641kr      19 547 910kr      97 739 551kr      

Uforutsette kostn P50 1 223 653kr        305 913kr           1 529 566kr        

Uforutsette kostn P85 5 884 013kr        1 471 003kr        7 355 016kr        

Sum 97 600 000kr     24 400 000kr     122 000 000kr   

Byggherredel (tomter, kunst) 8 000 000kr        8 000 000kr        

Total 105 600 000kr   24 400 000kr     130 000 000kr   
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I forprosjektrapporten var det foreslått at den delen av entreprisekostnaden som gjaldt arbeid knyttet til 
kaier og fundamentering skulle gis et høyere tillegg for usikkerhet enn øvrig arbeid. Prosjekterende 
skrev følgende i sin rapport: 

«Den største delen av risikoen for dette oppdraget ligger i arbeidene med fundamenteringen av 
den bærende kaikonstruksjonen, siden vi ikke vet helt hva som ligger i grunnen bak 
eksisterende kaier. Vi anbefaler derfor at arbeidene med dette tillegges et påslag på 10 %. 
Resterende arbeider kan tillegges et påslag på 5 %. Kostnadene er synliggjort i nevnte 
vedlegg.» 

Dette kostnadstillegget for usikkerhet har KPMG beregnet at utgjorde ca. 6,4 MNOK inkl. mva som 
forventet tilleggskostnad basert på det innkomne tilbudet.10 Det var kun entreprisekostnaden som var 
estimert i forprosjektet og ikke øvrige prosjektkostnader. Prosjektet har lagt til 2,5 MNOK som ytterligere 
usikkerhetsavsetning.  

Inntrufne forhold identifisert som risikoer eller omfattet av usikkerhetstillegg  
Når det gjelder usikkerhetsfaktoren har det i intervjuer framkommet at prosjektet hadde store 
utfordringer med grunnforholdene allerede fra oppstarten vinteren 2018. Prosjektleder har også opplyst 
at det er gjort funn i grunnen, bl.a. betongfundamenter for gamle sjøhus samt ukjente ledninger og 
kabler. I rapport fra april 2020 framkommer det at påløpte kostnader knyttet til grunnforhold og 
masseutskiftning utgjør 3,8 MNOK inkl. mva.  
 
En faktor som hadde prisusikkerhet på investeringstidspunktet var steinleveransen. Prosjektet ble 
igangsatt med usikkerhet knyttet til endelige priser på denne.11 Steinarbeider utgjorde en vesentlig del 
av kontrakten med entreprenør. Leveranse av stein var skilt ut som egen kontrakt. Steinleveransen var 
priset inn i entreprisen med budsjettpriser oppgitt av byggherren. Det var ikke inngått kontrakt med 
steinleverandør da entreprenøren ga sitt tilbud. Kontrakten for steinleveransen skulle tiltransporteres 
entreprenøren etter at kommunen hadde inngått kontrakt med steinleverandør. Bakgrunnen for dette 
var kommunens ønske om å få samme stein som på Rådhusplassen, som begrenset hvilke steinbrudd 
som kunne levere steinen. I november 2018 mottok prosjektet tilbud på stein. Det kom kun inn ett tilbud, 
og dette var betydelig høyere enn de forhåndskalkulerte prisene som var mottatt og som ble lagt til 
grunn i budsjettet. Den tilbudte prisen var 5,2 MNOK inkl. mva høyere enn budsjettert.12  
 
Det framkommer også at det har vært uforutsette problemer med steinen, både knyttet til kvalitet og tid.  
Steinen ble levert med avvik i både tykkelser og form. Dette medførte stopp i fremdriften, ekstra tiltak 
og plunder.  Steinen måtte spesialskjæres med hjelp fra en leverandør som holder til i nabokommunen. 
Dette har resultert i merarbeid, ekstra kostnader og forsinkelser. I følge prosjektleder er det rettet krav 
mot steinleverandør både for avvik i leveranse og framdriftskonsekvenser.   
 
Annet uforutsett som skadet spillvannsoverløp er oppgitt til 1 MNOK inkl. mva.13 

3.3.4 Byggherredel (6 %)  

I investeringsbudsjettet er det for øvrig lagt inn kostnader som prosjekteier disponerer, en 
«byggherredel» på 8 MNOK til bl.a. tomter og kunst. Posten har vært innenfor budsjett.  
 

3.3.5 Andre spesifiserte og uspesifiserte kostnader (0 %) 

I det vedtatte investeringsbudsjettet var det ikke poster for andre kostnader, lønns- og prisstigning og 
finansieringskostnader. Andre kostnader og finansieringskostnader er spesifisert som budsjettposter på 
et senere tidspunkt, og usikkerhetsreserven har av den grunn blitt nedjustert, slik at rammen fortsatt var 
på 130 MNOK.   

                                                      
10 Proratajustert i henhold til kalkyleoppsett i forprosjektrapport  

11 Det fremkommer ikke av beslutningsdokumentasjonen at det var en usikkerhet, men dette framkommer i et senere notat 

03.01.2019  

12 Notat fra prosjektleder, «Valg av stein» fra 03.01.2019 

13 Notat 17. desember  
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I økonomioppstillingene har det påløpt kostnader for lønns- og prisstigning på 4 MNOK som ikke var i 
budsjettet og andre kostnader på 0,9 MNOK. Dette blir totalt 4,9 MNOK eks. mva og 6,1 MNOK inkl. 
mva. Finanskostnader har belastet prosjektet med ca. 3,2 MNOK, som ikke var budsjettert. Totalt er det 
påløpt kostnader for 9,3 MNOK som ikke var budsjettert.  

3.4 Framdrift og forsinkelser   

Framdrift og ferdigstillelsestidspunkt framgår ikke av investeringsbeslutningen. I entreprenørens tilbud 
er det lagt til grunn en ferdigstillelse på 765 dager fra byggedato. Dette forutsatte at opsjonene ble utløst 
innen visse frister. Kontrakten ble signert etter at investeringsbeslutningen ble tatt. 

I notat 17. desember 2018 fra prosjektleder til prosjekteier ble det opplyst:  

«Påført forsinkelse av steinleveranse innebærer usikkerhet om å nå ferdigstillelse i 2019. Denne 
usikkerheten kan reduseres hvis entreprenøren trekker inn flere ressurser slik at arbeider langs 
sjøfronten og torget kan pågå samtidig.» 

Kontrakt med steinleverandør ble inngått ultimo januar 2019. I underlag til kontrakten framgår det at de 
første steinleveransene ville ha en leveringstid på 16-20 uker.  

Ifølge prosjektleder ventet han på en beslutning i kommunestyret 14. februar 2019 om kostnadsramme, 
valg av stein og beslutning om igangsetting av forprosjekt for varmeløsningen, før han kunne bestille 
stein. Disse beslutningene hadde innvirkning mengde stein som skulle bestilles og tidspunktet for 
levering av stein.    

I byggemøte 27. mars 2019, ble det opplyst at deler av steinen ville bli levert innen uke 33, dvs. medio 
august 2019.  

Denne opplysningen medførte at entreprenøren dagen etter, 28. mars 2019, sendte et varsel til 
byggherre hvor entreprenøren oppga at han hadde fått opplyst at granittsteinen til kontraktsdel K1 og 
O2 ikke vil ankomme før i uke 33, dvs. 23 uker senere enn forutsatt. Det framkom av brevet at 
entreprenøren ville forlange at byggetiden skulle forlenges og at løpende driftskostnader og ekstra 
vinterkostnader for de 23 ukene skulle dekkes av byggherren. Entreprenøren la ved 
kostnadsberegninger hvor driftskostnader for en arbeidsuke var oppgitt til kr 78 770. KPMG har beregnet 
forsinkelseskostnaden til å utgjøre kr 1 811 70 for 23 uker.  

I brev fra entreprenøren til byggherren datert 29. januar 2020 framgår det at steinleveransen er mer enn 
ett år forsinket.14 Entreprenøren opplyste at han likevel kunne holde fristen med 23 uker tillegg i 
byggetid. Ny ferdigdato ble oppgitt til 16. juli 2020. Torget skulle stå ferdig innen 3. juli 2020.   

I følge prosjektleder er disse tilfellene tatt opp med entreprenør og behandlet i egne kontraktsmøter.  
Fristforlengelsen ble gitt fra 6. februar 2020 til 21. mai 2020 som følge av endringer av utforming og 
vannbåren varme på torget. Det er senere gitt fristforlengelse til 19. juni 2020 som følge av forsinkelser 
knyttet til steinleveranser.   

I intervjuer er det også trukket fram at endringer knyttet til å trekke kabler/rør på torget for å kunne 
tilrettelegge for arrangementer og avviklingen av Molde Jazzfestival på torget i 2019 hadde 
framdriftsmessige konsekvenser på flere uker.   

Av endringsordreloggen framgår det ikke hvor mange dager entreprenøren har fått i fristforlengelse. Det 
er mulig å se at det er innvilget fristforlengelse på enkelte krav om endringer.   

De to sistnevnte forhold kan trolig forklare den resterende forsinkelsen, dvs. fristforlengelsen fra 27. 
desember 2019 til 6. februar 2020.     

 

                                                      
14 Det antas å være deler av steinleveransene og ikke hele, ettersom det er rapportert om mottak og feil ved stein tidligere.  
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4. Økonomi og framdrift Sjøfronten 3  

Sjøfronten 3 har blitt framlagt for beslutning for kommunestyret flere ganger, første gang i 2016. Siden 
da har prosjektet endret omfang. Godkjenning av kostnadsramme for Sjøfronten 3 ble fremmet for 
politisk behandling i mars 2018. Plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte 6. mars 2018 å sende saken 
tilbake for å vurdere alternative økonomiske og tekniske løsninger, med mål å redusere 
investeringsrammen og gjennomføringen mht. grunnforholdene. 
 
Molde kommunestyre godkjente 24. mai 2018 byggingen av to broer over Moldeelva. I november 2018 
ble det lagt fram en ny sak om godkjenning av total kostnadsramme for hele Sjøfronten 3 og valg av 
løsning for molo. Det ble da besluttet å gjennomføre prosjektet med en plastret molo. I denne saken ble 
det presisert at grunnarbeidet for park 2 vest for moloen ikke var inkludert.  
 
Investeringsbudsjettet har flere spesifiserte poster og reserver enn i Sjøfronten 1. Framdriften ble ikke 
omtalt i investeringsbeslutningen. 
 
Det ble inngått to entrepriser for arbeidene, en for broene og en for moloen.  

 Kontrakten vedrørende broer ble inngått 9. november 2018. Det ble avtalt igangsettelse 
01.10.2018, med sluttfrist 03.05.2019. 

 I kontrakten vedrørende molo er avtalt igangsettelse 30.09.2019, sluttfrist 26.07.2020. Kontrakten 
ble underskrevet 27. september 2019.  
 

KPMG har ikke blitt forelagt opplysninger som tilsier at rammen ikke vil overholdes. Det er opplyst at 
kostnadsrammen på 60 MNOK vil holde. Vi ser imidlertid at påløpte og forventede kostnader ligger nær 
opptil rammen, men med en liten gjenstående uforutsettreserve. Dette framgår av økonomioppstillingen 
i prosjektet per mai 2020. 
 
KPMG har mottatt fem økonomioppstillinger i prosjektet, men ingen skriftlig rapportering ut over den 
tallmessige oppstillingen.15 Vi kan derfor ikke se at det foreligger skriftlige økonomirapporter mellom 
prosjektleder og prosjekteier.  
 
Vi har mottatt informasjon i intervjuer om at det har vært forsinkelser knyttet til steinleveranser og lekter, 
som vedrører arbeidet med moloen. Vi har ikke mottatt informasjon om hvilke konsekvenser dette har 
for den totale framdriften. KPMG har også mottatt informasjon om forsinkelser knyttet til rekkverk på 
broene. Dette har ulike årsaker. I byggemøtereferat fra 30.06.2020 ble det opplyst at montasjen skulle 
starte i uke 28 med ferdigstillelsesfrist medio juli 2020. 
 
Prosjektleder har opplyst at toppen av moloen har blitt endret. Dette har hatt framdriftskonsekvenser. Vi 
har blitt informert om at det som gjenstår nå er plastring og fullføring av høyde på moloen med anslått 
ferdigstillelse i oktober 2020. Forsinkelsen har årsak i vanskelige grunnforhold og setninger.    
 
 
.  
 

                                                      
15 Økonomioppstillingene er datert 13.02.2018, 26.02.2018, 14.09.2018, 30.08.2019 og 15.05.2020 
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5. Sentrale prosesser Sjøfronten 1 

Som en del av mandatet skal sentrale prosesser knyttet til planlegging og gjennomføring av 
investeringsprosjektet kartlegges. 
 
Prosjekteier har et hovedansvar for å påse at styrende dokumenter etableres. Prosjektleder skal følge 
styrende dokumenter og utarbeide detaljerte planer for gjennomføring innen fastsatte rammer.  
 

5.1 Dokumentasjonsinnhenting   

For å besvare mandatet har vi etterspurt dokumentasjon av generell karakter og av prosjektspesifikk 
karakter.  
 
KPMG har bedt Molde kommune om følgende oversikt over generelle rutiner, som vedrører prosjekter:  
 

Etterspurt informasjon:  Mottatt dokumentasjon  

 Generelle prosjektpolicies  

 Informasjon om hvilket prosjektøkonomisystem som brukes 

 Informasjon om hva slags plattformer som brukes for 
utveksling av informasjon i prosjektet 

 Organisasjonskart  

 Reglement for bygge- og leiesaker (eller tilsvarende) 

 Økonomiregelverk 

 Policyer for økonomistyring, økonomiforvaltning, 
prosjektstyringsprosedyre 

 Prosess for definering av brukerbehov 

 Overordnet oversikt over prosjektveiviser, beslutningspunkter 
og leveranser 

 

 økonomi- og 
innkjøpsreglementet for 
Molde kommune  

 Organisasjonskart 
Sjøfronten 1 

 

 

 

Vi har via mottatt 
dokumentasjon indirekte 
fått svar på hvilket 
prosjektøkonomisystem 
som brukes og noe 
informasjon om plattform 
for informasjonsutveksling.  

 

 
 
Molde kommune har videresendt dokumentlisten til prosjektleder.  

 

Etterspurt informasjon:  Mottatt dokumentasjon:  

 Styringsdokument  

 Beslutningsdokumenter 

 Usikkerhetsanalyser 

 Dokumentregister (dokumentoversikt) 

 Prosjekthåndbok/Spesifikke prosedyrer utarbeidet for 
prosjektet 

 Risikoanalyser og -registre eller annen dokumentasjon som 
viser hvordan risiko er håndtert i prosjektene 

 Månedlig statusrapporter og avviksrapporter fra prosjekt til 
prosjekteier  

 Regulære/Månedlig statusrapporter og avviks-Rapporter fra 
prosjekt til prosjekteier  

 Kontraktsdokumentasjon 
(prosjektleder, 
prosjekterende, 
entreprenører og 
steinleverandør) 

 Byggemøtereferater mellom 
entreprenører og prosjekt 

 Korrespondanse med 
entreprenører, herunder 
endringsordre  

 Statusrapporter og notater 
fra prosjektleder til 
prosjekteier og  
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 Regulære/Månedlig statusrapporter og avviks-Rapporter fra 
entreprenører og prosjekterende til prosjekt  

 Oversikt over formelle beslutninger i f.m. prosjektet  

 Oversikt over planlagte tidspunkt for tegningsleveranser mot 
faktiske tidspunkt for leveransene i perioden 2017 til og med 
2019 

 Kvalitetssikringsrapporter 

 Møtereferater fra prosjektstyre/-råd 

 Prosjektregnskap nedbrutt (siste tilgjengelige)  

 Prosjektprognoser (hvis dette ikke framgår av rapportene 
over) 

 Fullmakter i prosjektet 

 Håndtering av endringer 

 Endringslogg 

 Faktura  

 

 saksdokumenter fra 
prosjekteier til formannskap 
og kommunestyre med 
protokoller 
(beslutningsdokumentasjon) 

 Forprosjektrapport  
Sjøfronten 1 

 Noen utskrifter fra ISY 
prosjektøkonomi  

 Endringslogg  

 Kommentarer til de enkelte 
dokumentene vi har 
etterspurt.  

 Faktura  

 Tidslinje Sjøfronten 1 

 

 

Som det framgår av tabellene over, har KPMG mottatt en begrenset del av de etterspurte dokumentene. 
Det mangler dokumenter i ti kategorier: styringsdokument, usikkerhetsanalyse, komplett 
dokumentregister, prosjekthåndbok, dokumentasjon knyttet til risikohåndtering, oversikt 
tegningsleveranser, kvalitetssikringsrapporter, møtereferater fra prosjektstyret, fullmakter og håndtering 
av endringer. Dette dreier seg om et vesentlig avvik i styringen av prosjektet.   

5.2 Molde kommunes regelverk  

Gjeldende økonomiregelverk for Molde kommune ble vedtatt 18. februar 2016. Regelverket bygger på 
bestemmelser i kommuneloven. Det inneholder overordnede krav til budsjettering av investeringer. Det 
sier også at store investeringsprosjekt som går over flere år, skal opp som egen politisk sak før oppstart. 
Utvidelse av igangsatte prosjekter skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt. 
Rapportering på status og fremdrift for store investeringsprosjekt skal videre gjennomføres etter 
bestilling fra politisk nivå. I tillegg vil dokumentasjon i forbindelse med årsbudsjett og årsrapporten 
fungere som rapportering. 
 
Det endelig prosjektregnskapet skal foreligge så snart som mulig etter avsluttet prosjekt og senest i 
forbindelse med første garantibefaring. Dette gjelder kun for store, flerårige prosjekt som har vært oppe 
som egen politisk sak før oppstart. Prosjektregnskapene skal ha samme politiske behandling som 
årsregnskapene, herunder behandling i kontrollutvalget. 
 

KPMG har ikke mottatt prosjektrutiner fra Molde kommune utover økonomi- og innkjøpsrutiner. 

5.3 Planlegging   

En del av planleggingsprosessen er skrevet i kapittel 1.1.Bakgrunn 
 
Som tidligere nevnt har mange interessenter har vært involvert i prosesser rundt reguleringsplan og 
situasjonsplan. Det har imidlertid tatt mange år fra disse prosessene ble gjennomført til byggingen av 
prosjektet startet. Nye interessenter er kommet til. Da prosjektet var i gjennomføringsfasen kom det 
innspill om endringer på torget fra flere ulike interessenter. 
 
Det har framkommet i intervjuer at interessent- og brukermedvirkningen ikke har vært satt i system i 

prosjekteringsfasen, og at dialogen mellom prosjekteier og prosjekterende ikke har vært god nok på 

dette punktet.  Det har ikke vært utarbeidet et samlet dokument med alle brukerkravene som har blitt 

gjort tilgjengelig for de ulike prosjektdeltakerne. Interessentkravene forelå ikke som en forutsetning for 

prosjekteringen, og det var ikke utarbeidet en interessent- og involveringsplan. Ulike etater i Molde 
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kommune og Havnevesenet var ikke tilstrekkelig involvert og fikk ikke satt sine krav tidlig nok i 

prosessen.  

 
På Digitaliseringsdirektoratets sider, prosjektveiviseren.no, er det viet flere sider til knyttet til trinnene 
vist i modellen under:  

 

Figur 1: Prosjektveiviserens prosess for å legge grunnlaget for god medvirkning fra interessentene   

 
At behov er meldt inn for sent for så å bli hensyntatt i gjennomføringen har medført kostbare endringer 
i gjennomføringsfasen.  
 

5.4 Fastsettelsen av budsjettet Sjøfronten 1  

Utarbeidelsen av forslag budsjett er gjort av prosjektleder. Det er basert på innhentede priser for 
prosjekt- og byggeledelse og prosjektering. Det er lagt inn innhentede priser fra entreprenør uten påslag. 
Det er lagt på usikkerhetsreserve. Byggherren har lagt inn sine kostnader i budsjettet.  
 

5.5 Organisasjon, roller, fullmakter, og ansvar 

Prosjektet har utarbeidet et organisasjonskart, se vedlegg 7. Dette organisasjonskartet er delvis 
utdatert. På kartet refereres det til en styringsgruppe som ikke har fungert i byggefasen. Det er ikke en 
klar rolle- og ansvarsfordeling. 
 
Det var nedsatt en styringsgruppe for prosjektet bestående av tre medlemmer, denne ble tidlig oppløst. 

Prosjekteier har imidlertid knyttet til seg en rådgivere fra sin egen linjeorganisasjon.  

Prosjektleders organisasjon har bestått av tre nøkkelpersoner. Prosjektleder, assisterende prosjektleder 
og KU (koordinator utførelse etter Byggherreforskriften) som bistår med ulike oppgaver. Det har vært 
ulike prosjektledere i forprosjektet og gjennomføringsfasen. 
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Skillet mellom hva som er prosjektleders og prosjekteiers ansvar har ikke vært tydelig. Disponeringen 
av budsjett og bruk av usikkerhetsreserve synes ikke å ha vært avklart mellom prosjekteier og 
prosjektleder. Det samme gjelder godkjenning av større endringer. 
 
Kommunens representant har hatt en utydelig rolle. I intervjuer har det framkommet at kommunens 
representant har myndighet til å ta beslutninger i prosjektet innenfor prosjektets kostnadsramme.  
Organisatorisk er han underlagt prosjekteier, med myndighet til å ta beslutninger i prosjektet. Samtidig 
han har vært en prosjektdeltaker i egenskap av å være landskapsarkitekt. Krav om endringer har blitt 
håndtert ved at entreprenør har sendt endringsordre til prosjektleder. Svar på endringer har blitt sendt 
til entreprenør med kommunens representant i kopifeltet. Dette er i henhold til avtalt struktur. 
Prosjektleder har involvert kommunens representant i prosjektet, og har godkjent de fleste endringer 
løpende i prosjektet, utenom beslutninger om valg av stein, snøsmelteanlegg og byggherrens del av 
budsjettet.  
 
Det framkommer av intervjuer at prosjekterende i liten grad har blitt involvert i behandlingen og 
vurderingen av endringsordrene. I dokumenter og intervjuer framkommer det at det har vært vanskelig 
å ha oversikt over kostnadskonsekvensene av disse. Endringsmeldinger fra entreprenør har sjeldent 
kommet med en estimert kostnad.  
 
Det er i flere av intervjuene oppgitt at prosjektets kompleksitet var undervurdert. Det har ikke blitt satt 
på ekstra ressurser når kompleksiteten i prosjektet økte. Det gjelder spesielt rollen som cost 
controller/planlegger.  
 
 

5.6 Økonomistyring, framdrift og rapportering   

Det foregår rapportering på ulike nivåer. Fra entreprenør til prosjektleder, fra prosjektleder til prosjekteier, fra 
prosjekteier til kommunesjef og fra kommunesjef til formannskap og kommunestyre.  

Det har vært avholdt løpende byggemøter mellom entreprenør og prosjektledelse. Fra disse møtene 
utarbeides det byggemøtereferater. Disse er basert på fast oppsett fra gang til gang.  

Kommunens representant i prosjektet rapporterer til prosjekteier.  

Det har vært uregelmessige møter mellom prosjekteier og prosjektleder. I 2019 har prosjekteier opplyst at det 
i hovedsak er holdt månedlige møter hvor økonomi og framdrift har vært hovedfokus. Orienteringen om 
kostnads- og framdriftsutviklingen har i hovedsak vært muntlig, med noen unntak. Det har ikke blitt utarbeidet 
referater fra disse møtene.  

I slutten av 2018 framla prosjektleder et notat om kostnadsoverskridelser til prosjekteier. Det ble utarbeidet 
et nytt notat i januar 2019 som lå vedlagt saksfremlegget fra administrasjonene  til kommunestyret.  

I januar 2019 ble formannskapet forelagt en sak om valg av stein for å kunne påvirke kostnadene.  

I mai 2019 ble det framlagt et notat om snøsmelteanlegg fra prosjektleder til prosjekteier. Dette notatet lå 
vedlagt saksfremlegget fra administrasjonene  til kommunestyret i juni 2019.  

I april 2020 mottar prosjekteier en orientering om store kostnadsoverskridelser. I sakens anledning utarbeides 
det flere notater som også svarer på spørsmål fra politikere.  

Fra prosjekteier (administrasjonens representant) til kommunestyret har det blitt rapportert ved 
endringer i omfang eller kostnadsoverskridelser. I tillegg har prosjektet inngått i kommunens tertiale 
investeringsrapportering. Det har vært dialog mellom prosjekteier og -leder i rapporteringsprosessen.  
 
Rapportene om økonomi inneholdt ikke tallmessig oppstilling over hva som var påløpt i prosjektet 
sammenstilt mot budsjettet hittil i prosjektet.  Avvik hittil i prosjektet var som følge av dette ikke 
synliggjort. Totalbudsjettet og den totale prognosen var vist i notatet. Imidlertid var det ikke rapportert 
på de ulike delområdene i budsjettet. Det innebar at det ble utydelig hva overskridelsene besto i og 
hvilke områder i prosjektet hvor det forelå avvik.  
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Det ble ikke rapportert på faktisk framdrift, ferdiggrad eller inntjent verdi. I liten grad ble det rapportert 
på planlagt ferdigstillelse. Det var dialog om ferdigstillelse mellom entreprenør og prosjektleder. De 
avtalte fristene for ferdigstillelses har i liten grad blitt rapportert til prosjekteier.   
 
Prosjektet var ikke brutt ned i oversiktlige elementer, slik at kostnadene ble allokert og fulgt opp under 
de ulike elementene. Kostnadsøkningene ble knyttet til prosjektet generelt, noe som vanskeliggjorde 
god styring og kontroll. 
 
Det ble vanskelig for kommunen å få oversikt over de faktiske kostnadskonsekvensene. Dette 
vanskeliggjorde muligheten for å vurdere korrigerende tiltak.  
 
Den skriftlige rapporteringen fra prosjektleder til prosjekteier har vært svært uregelmessig og i perioder 
fraværende.  
 
I notat av 19. april 2020 fra prosjektleder til prosjekteier framgår følgende:  

«Vi tar naturligvis ansvaret for manglende rapportering, men problemet var at vi måtte ha 
kommet tilbake og bedt om økte bevilgninger 3-4 ganger har gjort av vi har vegret oss for å 
framlegge noe som ikke var tilstrekkelig kvalitetssikret … I en periode var også usikkerheten 
betydelig større, da vi ikke hadde kontroll med setningene inn mot eksisterende bygninger i 
Hamnegata.»   

 
Utsagnet bekrefter KPMGs inntrykk av at det ikke har vært tilstrekkelig styring og kontroll i prosjektet.  
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6. KPMGs vurderinger av sentrale prosesser  

I dette kapittelet vurderer vi kvaliteten ved sentrale prosesser. Som det framgår av kapittel 5 Sentrale 
prosesser har vi ikke mottatt dokumentasjon som tyder på at det er etablert en prosjektprosess eller at 
det foreligger sentrale styringsdokumenter.   
 
KPMG har tatt utgangspunkt i Difis prosjektmodell i vår vurdering. Den bygger på den internasjonalt 
anerkjente prosjektledelsesmodellen PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments). PRINCE2 er 
basert på beste praksis i prosjektgjennomføring, og beskriver hvordan en styrer prosjekt fra start til slutt. 
Metoden er en generisk metode som en kan bruke i alle typer prosjekt, uavhengig av størrelse, bransje, 
organisasjonsform, geografi og kultur. 
 
KPMGs overordnede vurdering er at dette prosjektet opprinnelig var et oversiktlig prosjekt, med få 
involverte parter.  
   
Prosjektet utviklet seg til å bli mer komplekst enn antatt. Det ble også noen forsinkelser. Da utfordringene 
meldte seg i utføringsfasen, særlig knyttet til de mange endringene som kom, var det uheldig at verken 
prosjekteier eller prosjektleder så dette og tok initiativ til en revurdering av plan og rutiner for 
gjennomføringen. Spesielt gikk dette ut over økonomistyringen. Prosjektet var ikke brutt ned i 
oversiktlige elementer, slik at kostnadene ble allokert og fulgt opp under de ulike elementene. 
Kostnadsøkningene ble knyttet til prosjektet generelt, noe som vanskeliggjorde god styring og kontroll. 
Flere kontraktsdeler ble slått sammen kostnadsmessig. Kostnadene burde vært allokert til de ulike 
delene av prosjektet, slik det framgår av investeringsbeslutningen, se vedlegg 2. 
 
I det følgende vil vi gå utdype betydningen av at styringsdokumentet med prosjektplan mangler i 
prosjektet.  Dette er viktige hjelpemidler for å gjennomføre et byutviklingsprosjekt som det her dreier 
seg om. Flere av punktene i styringsdokumentet vil også besvare problemstillinger fra kapittel 5.  

6.1 Manglende «kontrakt» mellom prosjekteier og prosjektleder  

Det foreligger ikke et styringsdokument. Formålet med styringsdokumentet er å definere prosjektet, 
danne grunnlaget for riktig prosjektledelse og vurdere om det totalt sett blir vellykket.  
 
Det skal fungere som et basisdokument for å vurdere framdrift og eventuelle avvik.  
 
Styringsdokumentet peker ut retningen og omfanget for prosjektet. Det danner sammen med 
prosjektplanen “kontrakten” mellom prosjektlederen og prosjekteieren.16  
 
Styringsdokumentet kan danne grunnlaget for evaluering av prosjektets måloppnåelse ved prosjektets 
avslutning (evt. justert med godkjente endringer underveis, som f.eks. beslutningen om 
snøsmelteanlegg). 
 
Styringsdokumentet er et levende dokument, og innhold og fokus vil variere med hvilken fase prosjektet 
er i. Det bør inneholde blant annet:  
  

                                                      
16 https://www.prosjektveiviseren.no/dokumentasjon/ledelsesprodukter/styringsdokument 
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Styringsdokumentets innhold:  Prosjektplanens innhold (ikke uttømmende):  

 Prosjektets mål og prioriteringer av mål  

 Beskrivelse av hva prosjektet skal levere 

 Interessentoversikt og 
kommunikasjonsstrategi 

 Rammebetingelser for prosjektet 

 Organisering, roller og ansvar 

 Strategier for 
gjennomføring/prosjekttilnærming 

 Prosjektplan 

 

Prosjektplanen er en del av styringsdokumentet, 
men kan også skilles ut som eget dokument.  

 Framskaffelse av hovedleveranser med 
framdriftsplan  

 Periodisert budsjett   

 Vurdering av prosjektets usikkerheter 

 Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer 

 Fullmakter og toleranser – tillat avvik fra plan 
før det må eskaleres til prosjekteier 

 

Tabell 3: Oversikt over elementer som bør inngå i styringsdokumentet og prosjektplanen, listen er ikke uttømmende 

 
Selv om det ikke foreligger et styringsdokument i prosjektet, har vi sett på de enkelte punktene som 
inngår i et styringsdokument og vurdert hvordan de har blitt håndtert.   
 
En prosjektplan uttrykker hvordan og når mål skal oppnås. Prosjektplanen beskriver fremdrift og 
planlagte kostnader i henhold til prosjektbegrunnelsen, og identifiserer hovedinnholdet i prosjektfasene. 
Den blir brukt av prosjektstyret som en referanse som prosjektfremdriften skal måles opp mot.17 
 
Alle prosjekter bør etablere en plan for gjennomføring av prosjektet som inneholder en beskrivelse av 
prosjektomfanget, tilhørende kostnader og tidsplan det skal gjøres i henhold til.   
 

6.1.1 Resultatmål 
Resultatmålene er knyttet til det prosjektet skal levere på i prosjektperioden med hensyn til 
omfang/kvalitet, kostnad og tid og en prioritering av disse målene.  
 
Saken om investeringsbeslutning for Sjøfronten 1 sier ikke noe om hva prosjektet skal levere og 
prioriteringen av mål. Det har kommet ulike signaler om hva prosjektet skulle levere på. Ettersom disse 
ikke har vært kommunisert har ulikt nøkkelpersonell i Sjøfronten oppfattet prioriteringene av tid, kostnad 
og kvalitet svært ulikt. Dette synes å ha medført styringsproblemer i prosjektet. 

6.1.2 Interessentoversikt og kommunikasjonsstrategi  
I intervjuer er det gitt uttrykk for at det har vært møter med brukere, men at interessent- og 
brukermedvirkningen ikke har vært satt i system. Det kan ha medført at viktige interessenter eller krav 
har blitt oversett. Det har ikke vært utarbeidet et samlet dokument med alle brukerkravene som har blitt 
gjort tilgjengelig for de ulike prosjektdeltakerne.   
 
Dialogen mellom de ulike nøkkelpersonene i prosjektet har ikke vært god nok. Det kan synes som om 
krav ikke er forstått og videreformidlet, ettersom det påpekes at dialogen tidvis har vært svak.  
 
Det kan også synes som det har vært utfordringer også knyttet til krav og ønsker fra andre etater i 
kommunen. Det er derfor vår vurdering at både interne interessenter og eksterne interessenter må 
kartlegges og følges opp.  

6.1.3 Rammebetingelser  
KPMG har heller ikke sett at rammebetingelser for prosjektet er avklart, og dokumentasjon kan tyde på 
at det ikke er det. Et eksempel på dette er føringer til ekstern prosjektleder og hensyn han skal ivareta i  
forhold til offentlige anskaffelser. Det kan eksempelvis gis føringer på om dette regelverket er noe 
prosjektet skulle ivareta eller skulle kommunens innkjøpsavdeling bistå.  
  

                                                      
17 https://www.prosjektveiviseren.no/dokumentasjon/ledelsesprodukter/prosjektplan 
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6.1.4 Organisering, roller og ansvar 
Det er heller ikke observert at det er tydelighet i roller og ansvar. Forventninger og handlingsrom er ikke 
definert. I planleggingsfase har det vært utydelighet om hvem som skulle dekke prosjekteringsledelsen. 
Dette har blitt avklart muntlig.  
 
Prosjektleder har hatt en administrativ støtte. Vi ser imidlertid ikke at det er etablert tilstrekkelige rutiner, 
verktøy og administrativ kapasitet til å ivareta prosjektets praktiske gjennomføring og økonomistyring. 
Dette må ses i sammenheng med prosjektets innhold og kompleksitet. Det er i flere av intervjuene 
oppgitt at prosjektets kompleksitet var undervurdert. Likevel er det KPMGs vurdering at man kunne sette 
på ekstra ressurser når kompleksiteten i prosjektet økte. Det gjelder spesielt rollen som cost controller. 

6.1.5 Gjennomføringsstrategi – etablering av rutiner  
En gjennomføringsstrategi kan inneholde mye. Rutiner for oppfølging av påløpte kostnader, hvordan 
dette skal sammenholdes med måling av framdrift (inntjent verdi i prosjektet) og hvordan slike data skal 
rapporteres er element som inngår i planen for gjennomføring. I Sjøfronten har vi ikke sett rapportering 
av verken påløpte kostnader eller rapportert framdrift. Det er KPMGs oppfatning at dette ikke har vært 
gjennomtenkt og er en av hovedårsakene til problemene prosjektet møtte på i den økonomiske 
oppfølgingen.    
 
Prosjektet burde hatt oversikter som viste hva som til enhver tid var påløpt i prosjektet sammenstilt mot 
budsjettet hittil i prosjektet og avvik hittil i prosjektet. I tillegg burde man se totalbudsjettet og den totale 
prognosen og avviket i forventet totalkostnad mot budsjett. Det burde også vært rapportert opp mot 
framdrift og ferdiggrad. En slik rapportering kunne vært foretatt selv uten at prosjektet var brutt ned i 
arbeidsoppgaver.  
 
I økonomirapportene fra 2020 forklares avvik i forhold til 2019 og ikke de totale overskridelsene hittil i 
prosjektet. Det er vanskelig å forstå om avvikene baserer seg på det som er påløpt eller det man tror vil 
påløpe. Det er svært vanskelig å kontrollere om avviksforklaringene stemmer eller ikke.   
 
Endringsordrene har vært gruppert og vist i status om økonomi. Det har i liten grad framkommet om det 
er endelige kostnader eller beregnede kostnader. Det har ikke vært vist hvilket arbeidsområde de tilhører 
og det har vært vanskelig å se fra økonomirapportene om det bare er torget som har medført store 
overskridelser. Endringsmeldinger fra entreprenør har sjeldent kommet med en estimert kostnad. Det 
framkommer av intervjuer at prosjekterende i liten grad har blitt involvert i behandlingen og vurderingen 
av endringsordrene. Dette til tross for at prosjekterende har foretatt detaljplanleggingen og burde være 
i posisjon til å se følgekonsekvenser. 
 
Det kunne vært rapportert på mottatte og behandlede endringsordre og totalt innkomne endringsordre. 
Det kunne vært vist hva som var påløpt og endelig avklart og hva som var mottatt og estimert beløp.  
 
Dokumenthåndtering  
Det tok lang tid før KPMG fikk dokumentene som ligger til grunn for undersøkelsen. Dette tyder på at 
kommunen har manglende tilganger til viktig dokumentasjon. Dette er en nødvendig forutsetning for 
løpende kontroll og revisjon. Det bør være en plan for dokumenthåndtering og tilganger. 
  
Usikkerhetsstrategi inngår i gjennomføringsstrategien og skal bl.a. si noe om verktøy og teknikker, og 
krav til rapportering. Vi ser ikke at det er stilt noen krav til dette. KPMG har ikke mottatt oversikt over om 
usikkerheter og risiko er håndtert. Vi har heller ikke sett noe risikoregister.  
 

6.1.6 Prosjektplan  

6.1.6.1 Hovedleveranser  
I prosjektet Sjøfronten 1 skal det leveres kaianlegg, torg, gateløsninger m.m. Leveransedelene var i 
budsjettoppsettet, slik det ble vedtatt, brutt ned på de ulike områdene hvor det skal utføres arbeid. Det 
ble satt et kostnadsestimat for de ulike kontrakt- og opsjonsdelene.  Kaianlegget (Kontraktdel 1 + Opsjon 
2), veier og arealer mellom kaier og bygninger (Kontraktsdel 2 og Opsjon 3) og selve Torget (Opsjon 1). 
Disse delene skal utgjøre fem forskjellige deler av prosjektet. 
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Som eksempel hadde KPMG forventet å kunne se en kostnadsoppstilling på torget som kunne vist 
kontrakt med mengderegulering, endringer knyttet til utforming, de enkelte elementene som har skapt 
større utfordring og snøsmelteanlegg med endringer. Tilsvarende for (K2 og O3) ville vi sett en 
oppstilling av endringer på trappen. Da det ble igangsatt arbeid med senkning av trappen, kunne den 
blitt fulgt opp mer detaljert for å få et overblikk over de økonomiske konsekvensene. Man kunne også 
allokert prosjekteringskostnadene på de ulike delene for å få overblikk over hvilke kostnader endringene 
medførte.  
 
Arbeidsnedbrytingsstrukturen henger derfor tett sammen med kostnadsstyringen. Mangelfull 
arbeidsnedbrytingsstruktur i prosjektet har gjort prosjektets løpende regnskap og prognose uoversiktlig 
og overskridelsene krevende å følge og tallfeste. Når endringene på torget kom, ble leveransene og 
kostnadskonsekvensene uoversiktlige. Disse burde vært detaljert ned i mindre enheter og fulgt opp. På 
statusrapportene ser det ut som deler av arbeidet istedenfor slås sammen. Dette gjør kostnadsbildet 
mer uoversiktlig. 
 

6.1.6.2 Periodisert budsjett  
Et periodisert budsjett er viktig i økonomistyringen av prosjektet. I budsjettfasen vil en periodisering 
eksempelvis legge føringer for budsjettering av finanskostnader og lønns- og prisstigning.  
 
Underveis gir et periodisert budsjett mulighet til å måle de påløpte kostnadene med de periodiserte 
kostnadene og vurdere årsaken til avvik. Det gir et overblikk på hvor man må følge med, og hvor 
problemområdene er. Sammenholdt med framdrift og ferdiggrad kan det si noe om prosjektets utvikling. 
KPMG har ikke sett noen oppstillinger med et periodisert budsjett og påløpte kostnader. Uten dette blir 
det vanskelig å følge opp avvik løpende, det blir også vanskelig å lage en ordentlig totalprognose når 
man ikke har et ordentlig bilde på dagens status.    
 
Vi har ikke sett noe periodisert budsjett.  
 

6.1.6.3 Vurdering av usikkerheter  
Usikkerhet knyttet til grunnforhold er eksplisitt nevnt i forprosjektrapporten. Det har også vært usikkerhet 
knyttet til pris på steinleveransene. Det er to usikkerheter om kunne vært analysert og håndtert 
nærmere. Disse burde også vært omtalt i beslutningsdokumentet med en vurdering av konsekvens for 
budsjettestimatet. Vi ser ikke at usikkerhet og risiko er vurdert i prosjektet. Det er imidlertid hensyntatt i 
budsjetteringen. 

 

6.1.6.4 Rapportering 
Det burde vært tydelige krav til oppfølging og økonomisk rapportering.  
Undersøkelsen har vist at det har vært mangelfull økonomistyring og rapportering i prosjektet.   
 
Jo større et avvik er blitt eller forventes å bli, desto viktigere er rapporteringen. Hensikten med dette er 
at prosjekteier/beslutningstakere må få muligheten til å fatte prinsipielle beslutninger om hvorvidt det 
måt tas grep i prosjektet. Slike grep kan være om det skal tilføres ekstra ressurser eller omprioriteres 
så en kan komme i mål som planlagt, med den spesifiserte kvaliteten, på tid og innenfor budsjett.  
 
Prosjektet hadde utfordringer med kostnadsnivået i 2018. Den første skriftlige rapporteringen fra 
prosjektleder til prosjekteier om økonomistatusen i prosjektet forelå 17. desember 2018. Formannskapet 
ble orientert 18. desember. I notatet ble det signalisert store kostnadsoverskridelser. Det ble foreslått 
kutt og besparelser og deretter satt inn tiltak for å få ned kostnadsnivået. Da var prosjektet blitt mer 
komplekst og krevende. På dette tidspunktet burde det ha blitt tatt grep, slik som å tilføre prosjektet 
ekstra kapasitet og kompetanse som hadde styrket økonomi- og framdriftsstyringen i prosjektet, siden 
prosjektet da måtte løpende håndtere en stor mengde endringer som hadde påvirkning på tidsplanen, 
kostnadene og kvaliteten.  
 
Etter at prosjektleder hadde avgitt en status på den økonomiske situasjonen i januar 2019, som 
kommunestyret behandlet 14. februar 2019, ble det ikke rapportert skriftlig på den økonomiske 
situasjonen i resten av 2019. Vi anser muntlig rapportering som lite tilfredsstillende ettersom det er 
vanskelig å behandle så mange detaljer muntlig og få en god oversikt over status.   
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Etter KPMGs syn ville det vært naturlig å pålegge prosjektleder å rapportere til prosjekteier månedlig 
etter at de første avvikene var rapportert.  
 
 
I følge saksfremlegg 40/20 til kommunestyret er det opplyst at prosjektleder orienterte prosjekteier i 
møte 4. mars 2020 om økonomiske avvik i størrelsesorden 7-8 MNOK. Da skriftlig rapport fra 
prosjektleder forelå 20. april 2020 ble det rapportert langt større avvik på 18,5 MNOK. 
 

6.1.6.5 Fullmakter og toleranser  
Disponeringen av budsjett og bruk av usikkerhetsreserve og godkjenning av endringer synes ikke å ha 
vært avklart.  
 
Det har vært foretatt mange løpende beslutninger med stor kostnadskonsekvens. Vi kan imidlertid ikke 
se at det foreligger tydelige formelle beslutninger på å endre utformingen av torget, og at den 
økonomiske konsekvensen av dette er tilstrekkelig vurdert. Samtidig har vi fått opplysninger om at 
kommunen har godkjent ny utforming av torget. Ettersom dette er en endring i det som skulle leveres, 
burde det foreligge en formell beslutning uavhengig av om det hadde hatt kostnadskonsekvens eller 
ikke. Det foreligger tydelig vedtak på snøsmelteanlegget på 11 MNOK inkl. mva. Her har 
beslutningstaker tatt et aktivt valgt om å endre utformingen. 
 

6.2 Fastsettelse av budsjett 

I vedlegg 5 har vi vist god praksis for budsjettering. Vi har inndelt kommentarene til budsjettet i kapittel 
3.2 etter samme inndeling som i vedlegget.  
 
Det er vår vurdering at investeringsbudsjettet var satt for lavt, og at flere påregnelige elementer ikke var  
vurdert.  

 Forventede tillegg burde vært vurdert 

 Kjente kostnader som skulle vært spesifisert og budsjettert på investeringstidspunktet var utelatt  

 Det var ikke tatt høyde for uspesifiserte kostnader/andre kostnader  

Usikkerhet er tatt høyde for som egen post, men det er ikke dokumentert hva som er lagt til grunn for 
vurderingen.  

 

6.3 Konklusjon 

Det er grunnleggende mangler i de sentrale prosessene. De aller fleste av de overnevnte forholdene 
bør behandles uavhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. Ved enklere prosjekter vil det være 
behov for mindre detaljering.  
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7. Tiltak 

I dette kapittelet presenterer vi forslag til tiltak som vi anbefaler at kommunen vurderer. Vi skiller mellom 
kortsiktige tiltak knyttet til Sjøfronten 2 og mer langsiktige tiltak.   
 

Tiltak Sjøfronten 2 
På kort sikt for Sjøfronten 2 anbefaler vi at det som et minimum utarbeides styringsdokument og 
prosjektplan, herunder at det gjøres en vurdering av usikkerhetene i prosjektet. Vi vil videre anbefale at 
det foretas en ekstern uavhengig usikkerhetsanalyse.  
 
Styringsdokumentets innhold er behandlet i kapittel 6.1. En mal for styringsdokument finnes på 
www.prosjektveiviseren.no.  
 
Det bør gjennomføres en evaluering med prosjektdeltakere med tanke på å finne konkrete og effektive 
forbedringspunkter. Prosjektdeltakerne har mye verdifull erfaring å ta med til Sjøfronten 2.  
 
Vi vil under peke på noen læringspunkter til bruk i senere prosjekter.  

Etablere prosjektmodell 
En prosjektmodell er en samling minstekrav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres fra idefasen, via 
planlegging, selve prosjektgjennomføringen og til driftsfasen. Den definerer roller, krav til 
beslutningsunderlaget og beslutningspunkter mellom ulike faser. Det er også vanlig at den inneholder 
krav til styringsdokumenter, rutiner og saksgang (bl.a. bruker- og interessentinvolvering). 
 
Vi har vist eksempel på prosjektmodell i vedlegg 4 og konkret innhold i vedlegg 5.  

Dokumentstyring og -kontroll 
Kommunen bør sørge for at den har kontroll på all dokumentasjon i prosjektet, slik at kommunen har 
tilstrekkelig grunnlag til å forfølge tvister med leverandører, i tillegg til å gjøre effektive spesialrevisjoner, 
om nødvendig. Kommunen bør sikre seg tilgang og løpende innsyn i kontraktuelle dokumenter og 
prosjektdokumentasjon.   

Rolleinstrukser i prosjekt 

Kommunen bør vurdere å utarbeide instrukser for ivaretakelse av rollen som prosjekteier, medlem av 
prosjektråd og prosjektledelse som kommuniserer forventninger til rollene.  

Bruke av kommunens samlede kompetanse  

I tilfeller hvor kommunens fagmiljøer ikke har kapasitet til å delta aktivt i prosjektering og prosjektledelse kan 
man vurdere å bruke deres kompetanse til mindre ressurskrevende oppgaver som kvalitetssikring og 
deltakelse i prosjektstyre/-råd.   

Disse miljøene bør også tilgjengeliggjøre de styringsdokumentene de har utarbeidet til bruk for andre i 
kommunen.  

 

http://www.prosjektveiviseren.no/
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8. Vedlegg  

Kart sjøfronten 1 
Budsjettet som var gjenstand for investeringsbeslutning   
Tidslinje  
Eksempel på prosjektmodell 
Eksempel på innhold i prosjektmodell  
Eksempel på modell for kostnadsestimering  
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Appendix 2 Kostnadsestimatet i investeringsbeslutningen, vedlegg til sak 22-17  
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Tabellen over fulgte som vedlegg til sak 22-17, som dannet utgangpunkt for beslutning om igangsetting av 
Sjøfronten 1. KPMG har i hovedsak sett på kolonnen «sum».  

Investeringsbeslutningen følger av den første kolonnen med tall som summerer seg til 122 MNOK.  I 
tillegg ble det vedtatt byggherrerelaterte kostnader på 8 MNOK, slik at total godkjent ramme var på  
130 MNOK.  
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Under følger eksempel på Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser. Den bygger på god praksis. 
Styringsprinsippet med faser og beslutningspunkter er gyldig og nyttig uansett hva prosjektet skal levere. Ved 
å knytte aktivitetene i de ulike arbeidsprosessene (som tilhører de ulike leveranseområdene i prosjektet) opp 
mot Prosjektveiviserens styringsfaser skapes verdifull sammenlignbarhet og oversikt på virksomhetens 
program- og porteføljenivå. 

Hensikten og intensjonen med hver av fasene er å sikre en god overordnet styring av prosjektet. 
Beslutningspunkt-sjekklistene er relevante/overførbare til alle typer prosjekter, men kan og bør leses og 
brukes i lys av det aktuelle prosjektet. 

Prosjektmodellen bør tilpasses det enkelte prosjekts størrelse og kompleksitet.  

 

 
 
 

 
 
Temaet «Prosjektets interessenter» dreier seg om hvordan prosjektet kan få disse interessentene til å 
medvirke best mulig til at prosjektet lykkes; det vil si bidra til et riktig prosjektmål, en god gjennomføring 
og at prosjektets gevinster realiseres. 
 
 
Usikkerhetsstyring omhandler systematisk anvendelse av prinsipper, metoder, prosesser og teknikker 
for å identifisere og estimere usikkerhet, for deretter å planlegge, iverksette og følge opp tiltak. 
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Prosjektmodell 
En prosjektmodell er en samling minstekrav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres fra idefasen, via 
planlegging, selve prosjektgjennomføringen og til driftsfasen. Den definerer roller, krav til 
beslutningsunderlaget og beslutningspunkter mellom ulike faser. Det er også vanlig at den inneholder 
krav til styringsdokumenter, rutiner og saksgang (bl.a. bruker- og interessentinvolvering). 
 
Statlige prosjekter av en viss størrelse og kompleksitet er gjennom statens prosjektmodell underlagt en 
rekke krav til beslutningsunderlag og kostnadsestimering. Tilsvarende regelverk er ikke gjort gjeldende 
for norske kommuner, men enkelte kommuner har på eget initiativ etablert egne prosjektmodeller. Det 
er ulikt hva prosjektmodellene omfatter. Noen har etablert krav kun for de største 
investeringsprosjektene. Noen har krav til at også små prosjekter omfattes av modellen og unntak for 
store prosjekter hvis de karakteriseres som såkalt repeterende. 
 
En veldefinert prosjektmodell kan bidra til at prosjekter gjennomføres på en kostnadseffektiv måte. Den 
setter ofte krav til at prosjektet har en viss modenhet, før det utvikles videre. Dette er krav som skal 
sørge for at oppgaver gjøres i en viss rekkefølge for å unngå ekstraarbeid og fordyrende elementer. I 
tillegg til å sikre at beslutningstaker får et realistisk bilde av prosjektet.   
 
Molde kommune bør etablere en prosjektmodell med minimumskrav til gjennomføring av enkle og 
komplekse prosjekter.   
 
Vi nevner de vesentligste punktene basert på observerte problemstillinger. 
  

Beslutningspunkter og -innhold  

Det bør være tydelighet rundt beslutningspunkter og når ulike beslutningsnivåer skal involveres.    

 Saker som fremmes til beslutning bør angi hvilket beslutningspunkt som skal passeres, slik at det 
er tydelig hvor i utviklingen prosjektet befinner seg. Det bør også etableres ulike fullmaktsnivåer 
knyttet til beslutningspunktene.   

 Det bør stilles krav til når en investering fremmes for beslutning, om det er før eller etter at tilbud på 
entreprisen er mottatt? I dette ligger en vurdering av om det overhodet kan være aktuelt å avlyse 
en konkurranse etter at tilbud er mottatt.  

 Det bør utarbeides underliggende dokumentasjon og vurderinger og stilles tydelige krav til at de 
følges 

 Belyse kontraktsstrategi og risiko  

Planleggingsfasen  

Interessentkartlegging og - involvering  
Endringer er en av hovedårsakene til at mange prosjekter opplever store overskridelser og forsinkelser.  
En viktig årsak er at nye krav kommer for sent.  
 
Prosjektets interessenter er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, vil bli påvirket av, 
eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater.18 

 Det bør etableres prosesser for interessentmedvirkning 

 Interessentmedvirkningen bør settes i system i prosjekteringen.  Interessentkravene bør ligge inne 
som en forutsetning for prosjekteringen. I den forbindelse bør det utarbeides en interessent- og 
involveringsplan som sikrer at hovedinteressentene blir identifisert og får mulighet til å uttale seg.  

 Det bør utarbeides et samlet dokument med alle brukerkravene som gjøres tilgjengelig for de ulike 
prosjektdeltakerne.  

 Samspill mellom kommunens etater. Andre etater må forplikte seg til å angi alle sine krav innen et 
visst tidspunkt i prosjektet. De må forstå når prosjektet låses for endringer.  

 Samspill med øvrige interessenter og premissgivere, politikere, næringsliv, grunneiere og andre. 
Også disse må forstå når de har mulighet til å påvirke prosjektet og når det låses for endringer.   

                                                      
18 https://www.prosjektveiviseren.no/begreper/interessent 
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 I tillegg må det gjøres en vurdering av tidsaspektet, om enkelte vurderinger er foreldet som følge av 
lang prosjektutviklingstid, og behov for å gjøre nye avklaringer  

 

Prosjektleveranse  

I planleggingsfasen bør det beskrives hva som skal være levert i løpet av prosjektperioden. Viktige 
karakteristikka med løsningen og hvordan brukernes behov ivaretas bør beskrives. I tilfellet for 
Sjøfronten 1 ville dette være kjennetegn ved torget og varmeløsninger.  

De konkrete prosjektproduktene som her skal beskrives er de som prosjektet mener er nødvendige og 
tilstrekkelige for å skape prosjektets ønskede endringer (effektmålet). 

Beslutning om gjennomføring 
Det bør være tydelige krav til beslutningsdokumentasjon. På investeringstidspunktet, dvs. da man 
vedtar de virkelig store kostnadene, bør beslutningsdokumentet inneholde elementer som det forventes 
rapportert tilbake på i løpet av prosjektgjennomføringen og forhold av spesiell betydning for 
beslutningen. Det bør altså vurderes mer omfattende beslutningsdokumentasjon og mindre omfattende 
rapportering, dvs. bruke mer tid på selve beslutningen og mindre tid på rapporteringen.   

 Hvilke prioriteringer gjelder for prosjektet og i hvilken rekkefølge? Kostnad, tid og kvalitet 

 Budsjettets oppbygging, innhold og detaljering – det bør stilles krav til hvilke elementer som skal 
vurderes og hvordan budsjettet skal bygges opp. Detaljeringen av budsjettet bør minimum være på 
den detaljgraden det forventes rapportert tilbake på  

 Framdrift – hva er aktivitetene. Når forventes de å være ferdig?  

 Organisering og gjennomføring – hvordan prosjektet vil gjennomføres, kompetansebeskrivelse   

 Spesielle forutsetninger og risiko – hva slags hendelsesusikkerhet er hensyntatt og hva slags 
estimatusikkerhet er vedtatt. Hvordan vil prosjektet følge opp risiko?  

 Kvalitetssikring – hva slags kvalitetssikring er gjennomført? Sidemannskontroll, eksterne 
vurderinger, bruk av annen kompetanse i kommunen?  

 Hva skal det rapporteres på til de ulike styringsnivåene og hvor ofte skal det rapporteres?  

 Hva er totalbudsjettet og hvilken del av totalbudsjettet skal prosjektleder disponere? Stikkord 
styringsramme, kostnadsramme,  

 Inneholder budsjettet påløpte kostnader, i så fall angi beløp (det er ikke beslutningsrelevant)  

Rapportering  
Rapporteringen bør følge visse format. Det vil gjøre det enklere å følge fra gang til gang. Noen velger 
et fast forsideformat med en friere rapportering vedlagt. Andre velger et fast rapporteringsformat for hele 
prosjektet.  

 Prosjektets leveranser på kost, tid og kvalitet bør omtales hver gang.  

 Prosjektrapporteringen knyttet til økonomi og framdrift bør som minimum inneholde:  

 Påløpte kostnader hittil i prosjektet, budsjett hittil i prosjektet, avvik hittil i prosjektet  
Budsjett totalt, prognose totalt, avvik totalt. Ferdiggrad/inntjent verdi. Oppsettet bør være 
gjenkjennbare med investeringsbeslutningen, men bør kunne detaljeres ut ved behov.  

 Forpliktelser  

 Avtalt framdrift, prognose for framdrift og ferdigstillelse.  

 Ferdiggrad 

 Status på vesentlige milepæler  

 Risiko og usikkerhet – hva er gjenstående risiko og usikkerhet?  

 Organisasjon og ressurssituasjon – det bør kvitteres ut at prosjektet har tilstrekkelige ressurser og 
kompetanse som dekker de utfordringene prosjektet står overfor. Dette kan variere over tid.  

 Kommunen bør sørge for en effektiv håndtering av avvik i prosjekter. Prosjekter kan ikke være 
gjenstand for lange beslutningsprosesser i en gjennomføringsfase.    
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God praksis for kostnadsestimering19:  

 

Oppbygging av kostnadsestimat som benyttes av en rekke offentlige og private byggherrer.  

 

Kostnadsbegrepene brukt i figuren over  
  

Styrings-
ramme: 

Den kostnadsrammen den budsjettansvarlige har til disposisjon for å gjennomføre 

oppgaven. I staten settes denne lik P50 (se definisjon av P50). 

 

Styrings-
mål: 

Den målkostnad som defineres for en konkret, styrbar oppgave eller arbeidspakke. 

Den ansvarlige for oppgaven skal styre gjennomføringen mot dette kostnadsmålet. 

 

Grunn-
kalkyle: 

Summen av sannsynlig kostnad for alle spesifiserte, konkrete kalkyleelementer 

(kostnadsposter) på analysetidspunktet. 

 

Uspesi-
fisert: 

Kostnader som man av erfaring vet vil komme, men som ikke er kartlagt på grunn av 

manglende detaljeringsgrad. 

 

Basis-
kostnad: 

Sum av grunnkalkyle og uspesifisert. Komplett kostnad for alle konkrete poster. 
 

Forventede 
tillegg: 

Det forventede kostnadsbidraget fra estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet. 

Potensialet for forventede tillegg skal normalt være størst i tidlig fase av prosjektet, 

og minke etter hvert som prosjektet utvikles. 

 

Forventet 
kostnad: 

Summen av basiskostnad og de forventede tilleggene. Uttrykker den forventede 

kostnaden for prosjektet. 

 

  

                                                      
19 Kilde: Finansdepartementet «Veilder nr. 2 Felles begrepsapparat KS2» 
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Usikkerhets-
avsetning: 

Avsetning for å oppnå ønsket sikkerhet mot overskridelse av kostnadsrammen. Det 

forventes ikke at denne posten brukes i prosjektet. Avsetningen styres på et høyere 

organisatorisk nivå enn prosjektleder. Midler utløses etter behov i samsvar med 

forhåndsdefinerte kriterier/retningslinjer. Dersom kriteriene for utløsning ikke 

inntreffer, skal denne posten være intakt etter prosjektavslutning. 

 

Kostnads-
ramme: 

Summen av forventet prosjektkostnad og avsetning for usikkerhet. 

Kostnadsrammen definerer hvor stor finansiering som er satt av for å gjennomføre 

prosjektet. Prosjektet har bare én kostnadsramme. I staten settes denne lik P85 (se 

definisjon av P85) 

 

  

Rest-
usikkerhet: 

Den kostnad som usikkerheten potensielt kan medføre ut over kostnadsrammen. 

Det er ikke mulig å nå 100 prosent sikkerhet mot overskridelse. 

P50: 50 prosent sannsynlighet for at prosjektet vil holde budsjettet med denne rammen 

P85: 85 prosent sannsynlighet for at prosjektet vil holde budsjettet med denne rammen 
 

 

 

Spesielt om grunnkalkylen:  
 
Grunnkalkylen bør ta høyde for kostnader både i prosjekt og hos prosjekteier som har sin direkte årsak 
i prosjektgjennomføringen.  
 
Det innebærer at grunnkalkylen i tillegg til rene kontraktssummer også bør inneholde 
byggherrekostnader/prosjekteierkostnader. Et eksempel på dette er finansieringskostnader, 
byggelånskostnader. I større organisasjoner foretas opplåning av andre enn prosjektledelsen.   
 
I flere organisasjoner regnes også timekostnadene til å følge opp prosjekteierskapet inn i prosjektet.  
 
Det er derfor viktig at et helhetlig prosjektbudsjett utarbeides av prosjektledelse og prosjekteier i 
sammen.  
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kpmg.no  

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a 
member firm of the KPMG network of independent member firms 
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
a Swiss entity. All rights reserved. 

 

mailto:jan.erik.gran.olsen@kpmg.no
mailto:heidi.lombnes@kpmg.no
http://kpmg.no/


Fra: Dahl, Arne Sverre
Til: Aspen, Jane Anita
Emne: SV: Rapport - Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten
Dato: 31. august 2020 08:31:30
Vedlegg: image001.png

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
v/ Jane Anita Aspen

Det vises til mottatt e-post av 27.08.2020 vedlagt rapport «Undersøkelse av prosjekt Sjøfronten»
og sekretariatets saksfremlegg til kontrollutvalg og kommunestyre.
Kommunedirektøren gis anledning til å gi en uttale til saken med frist til 31.08.2020, kl 10.00.
Med den knappe tiden som er til disposisjon er det begrenset mulighet til å gå inn i alle sider ved
rapporten. Tilbakemeldingen blir derfor av mer overordnet karakter.

Det er kommunedirektørens generelle inntrykk at KPMG har levert en god rapport hensyntatt de
forbehold som er tatt i punkt 1.3. KPMG viser til at det ikke foreligger et styringsdokument for
prosjektet og konkluderer med at det er grunnleggende mangler i de sentrale prosessene. Dette
gjør det ekstra krevende å følge opp et prosjekt med økende kompleksitet og som har pågått
over lang tid. Forslag til tiltak finner kommunedirektøren som riktige og nødvendige. Det er viktig
etter kommunedirektørens sin oppfatning at tiltakene hva gjelder avklaring av ansvar, roller og
oppgaver mellom prosjekteier og prosjektleder gjøres uavhengig av om det nyttes interne eller
eksterne prosjektledere.

Kommunedirektøren finner ikke grunn til å kommentere rapport og saksframlegg nærmere
hensyntatt den tiden som er til disposisjon.

Med vennlig hilsen

Arne Sverre Dahl
kommunedirektør
telefon: 71 11 11 03
mobil: 91 19 01 71

molde.kommune.no
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Sekretariatets forslag til uttalelse 

Kontrollutvalget har i møte 7.9.2020 i sak PS 40/20 behandlet sluttregnskap for prosjekt 8250 

Nobel Bofellesskap med en kostnad på kr 85 707 201. 

Grunnlaget for kontrollutvalgets behandling har vært Molde Eiendom KF sin prosjektrapport 

datert 4.5.2020 revidert 26.6.2020, sluttregnskap 4.5.2020 revidert 26.6.2020, og uttale fra 

Møre og Romsdal Revisjon SA, datert 17.8.2020. Samt tilleggsopplysninger fra prosjektleder 

i Molde Eiendom KF og kommunalsjef Eirik Heggemsnes.  

Kjøp av Hotell Hotel Nobel ble vedtatt i Molde kommunestyre 18.2.2016. Godkjenning av 

oppstart ble behandlet i kommunestyret 22.6.2017. Økonomisk ramme for 

ombyggingsprosjektet ble vedtatt i investeringsbudsjettet for 2017 og satt til 49,5 mill. kroner. 

Totalramme inklusiv kjøpesum er 74,0 mill. kroner. Sommer og høst 2017 ble det 

gjennomført en samhandlingsfase med entreprenør for å finne mulige besparelser i prosjektet. 

Molde Eiendom KF mottok en ny bestilling 13.11.2017, der foreslåtte reduksjoner i 

samhandlingen ble underkjent. Investeringsramme ble i bestilling satt til 54,5 mill. kroner. 

Vedtak om budsjettøkning ble gjort av kommunestyret 14.12.2017 i sak Budsjett for 2018 og 

Økonomiplan 2018-2021. Dette vedtaket fremkommer ikke i prosjektrapporten.  

Prosjektrapporten mangler opplysninger om hvilken entrepriseform og leverandører som er 

valgt i prosjektet. På forespørsel er det opplyst at det er valgt entrepriseformen totalentreprise 

med samspill. Entreprenør som er valgt er Grytnes Entreprenør AS. Samt at firmaet AF Solid 

Consult AS er ekstern prosjekt- og byggeledelse (Byggherreombud).  

Kontrollutvalget vil anbefale at dette opplyses om i fremtidige prosjektrapporter.   

Det kommer frem i rapporten at prosjektet ble noe forsinket bl.a. som følge av at det gikk 5 

mnd. fra saken ble behandlet i kommunestyret, til Molde Eiendom KF fikk bestilling på 

igangsetting med revidert ramme. Kontrollutvalget vil bemerke at det ser ut til at forsinkelsen 

var nødvendig for å gjennomføre samspillsfase, og gjøre nødvendig avklaringer og vedtak i 

henhold til kommunens økonomireglement. Det fremgår også i rapporten at rivearbeidene 

avdekket flere forhold som avvek i forhold til forutsetninger i kontrakten. Bygget ble overtatt 

i mai 2019 og første beboere flyttet inn i juni 2019.   

Prosjektregnskapet viser et forbruk på 85,7 mill. kroner. Dette gir et samlet merforbruk på 6,7 

mill. kroner i forhold til den rammen som Molde Eiendom KF fikk tildelt på 79 mill. kroner. 

1,1 mill. kroner av merforbruket er byggelånsrente knyttet til kjøp av bygget. Merforbruk på 

ombyggingen er på 5,5 mill. kroner. Største del av merforbruk på ombyggingen knytter seg til 



endrede forutsetninger i eksisterende bygg som entreprenør ikke hadde mulighet til å forutse; 

2,7 mill. kroner.   

Marginer og reserver i budsjettet var redusert til 4%. I renoveringsprosjekt er det anbefalt å 

budsjettere med minimum 15 % til forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger.  

 

Kontrollutvalget vil anbefale at det for fremtidige ombyggingsprosjekt blir budsjettert med 

anbefalt margin for usikre forhold. Det bør også tydelig avklares hvordan prosjekt skal 

finansieres, slik at det kan budsjetteres med byggelånsrente om nødvendig.       

 

Revisor har kommet frem at det er gjennomført anbudskonkurranse i tråd med Lov om 

offentlig anskaffelse, at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett. Fremlagt 

prosjektregnskap stemmer med KF-ets regnskap for prosjektet og utgifter og inntekter som er 

bokført på prosjektet vedgår det aktuelle prosjektet 

 

Kontrollutvalget har ikke andre merknader til sluttrapport for prosjekt 8250 Nobel 

Bofellesskap. Utvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne sluttregnskapet slik det er 

avlagt. 

 

Saksopplysninger 

 

Med hjemmel i kommunelovens § 23-2 kontrollutvalgets ansvar og myndighet og revidert 

økonomireglement vedtatt i Molde kommunestyre 18.2.2016 i sak 8/16, gir kontrollutvalget 

sin uttalelse til sluttregnskap for prosjekt nr. 8250 Nobel Bofellesskap.  

 

Kjøp av Hotell Hotel Nobel ble vedtatt i Molde kommunestyre 18.2.2016. Godkjenning av 

oppstart ble behandlet i kommunestyret 22.6.2017. Økonomisk ramme for 

ombyggingsprosjektet ble vedtatt i investeringsbudsjettet for 2017 og satt til 49,5 mill. kroner. 

Totalramme inklusiv kjøpesum er 74,0 mill. kroner. Molde Eiendom KF fikk 13.11.2017 

bestilling på en investeringsramme på 54.5 mill. kroner. Noe som tilsvarer en totalramme på 

79,0 mill. kroner. Vedtak om korrigert ramme bel gjort i Molde kommunestyre 14.12.2017.  

 

Vedlegg: 

• prosjektrapport datert 4.5.2020 revidert 26.6.2020 

• sluttregnskap datert 4.5.2020 revidert 26.6.2020 

• uttale fra Møre og Romsdal Revisjon SA, datert 17.8.2020 

 

VURDERING 

 

Molde kommunes økonomireglement ble revidert av kommunestyret 18.2.2016 i sak 8/16:  

 6.4. Prosjektregnskap 

Endelig prosjektregnskap for investeringer skal foreligge så snart som mulig etter 

avsluttet prosjekt og senest i forbindelse med første garantibefaring. Dette gjelder kun 

for store, flerårige prosjekt som har vært oppe som egen politisk sak før oppstart. 

Prosjektregnskapene skal ha samme politiske behandling som årsregnskapene, 

herunder behandling i kontrollutvalget.  

 

Det er ikke vedtatt et nytt økonomireglement i Molde kommune etter sammenslåingen. 

Sekretariatet legger derfor dette reglementet til grunn. I ny kommunelov er det et krav om at 

kommunestyret må fastsette et økonomireglement.   

 

Sekretariatet mottok uttalelse fra revisjonen til dette prosjektet 17.8.2020. Prosjektrapport 

vedlagt sluttregnskap ble mottatt fra Molde Eiendom KF 18.8.2020  

 



I revisors uttale kommer det frem at kommunen har gjennomført anbudskonkurranse i tråd 

med Lov om offentlig anskaffelse, at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett. Fremlagt 

prosjektregnskap stemmer med KF-ets regnskap for prosjektet og utgifter og inntekter som er 

bokført på prosjektet vedgår det aktuelle prosjektet 

 

Det vises i prosjektrapporten ikke til hvilken entrepriseform som er valgt. Dette går heller 

ikke frem hvem som er valgt som leverandør. På forespørsel til prosjektleder, har sekretariatet 

fått opplyst at entrepriseformen som er valgt er totalentreprise med samspill. Entreprenør som 

er valgt er Grytnes Entreprenør AS. Firmaet AF Solid Consult AS er ekstern prosjekt- og 

byggeledelse (Byggherreombud). En totalentreprise vil si at entreprenøren påtar seg hele eller 

vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid for 

byggherren. Sekretariatet vurderer at valg av entrepriseform og leverandør burde kommet 

tydeligere frem i prosjektrapporten.  

 

Prosjektrapporten inneholder informasjon under følgende overskrifter; 

historikk/saksopplysninger, gjennomføring, prosjektøkonomi, fremdrift, nødvendige 

avklaringer og brukerinvolvering, problemområder og eventuelt.  

 

Kjøp av Hotell Hotel Nobel ble vedtatt i Molde kommunestyre 18.2.2016. Godkjenning av 

oppstart ble behandlet i kommunestyret 22.6.2017. Økonomisk ramme for 

ombyggingsprosjektet ble vedtatt i investeringsbudsjettet for 2017 og satt til 49,5 mill. kroner. 

Totalramme inklusiv kjøpesum er 74,0 mill. kroner. Sommer og høst 2017 ble det 

gjennomført en samhandlingsfase med entreprenør for å finne mulige besparelser i prosjektet. 

Molde Eiendom KF mottok en ny bestilling 13.11.2017, der foreslåtte reduksjonen i 

samhandlingen ble underkjent. Investeringsramme ble i bestilling satt til 54,5 mill. kroner. 

I prosjektrapporten er ikke vist til vedtak for økt ramme. Sekretariatet har innhentet 

informasjon fra kommunalsjef Heggemsnes om at rammen ble økt i kommunestyremøte  

14.12.2017, i sak om Budsjett 2018 og økonomiplan for 2018-2021.   

 

Det går frem av prosjektrapporten at prosjektet har vært komplisert, og at noen antakelser som 

ble gjort i konkurransegrunnlaget var feil.  

Prosjektleder skriver at prosjektet ble noe forsinket bl.a. som følge av at det gikk 5 mnd. fra 

saken ble behandlet i kommunestyret, til Molde Eiendom KF fikk bestilling på igangsetting 

med revidert ramme. Sekretariatet vil bemerke at resultat av gjennomført samhandlingsfase 

først ble oversendt 28.9.2017. Det gikk da 1,5 mnd. før bestilling på igangsetting med revidert 

ramme.  I økonomireglementet for Molde kommune så står det; «Igangsetting av nye 

investeringsprosjekt, eller utvidelse av allerede igangsatte investeringsprosjekt, skal ikke skje 

før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt. Igangsetting skal skje på bakgrunn av 

skriftlig bestilling fra rådmannen. Dette gjelder også kommunale foretak.». Forsinkelsen var 

derfor nødvendig for å kunne følge retningslinjene i økonomireglementet. Sekretariatet stiller 

spørsmål om bestillingen kanskje også burde ventet til det formelle vedtaket om 

budsjetkorrigering i kommunestyret i desember? 

 

Videre fremgår det i rapporten at rivearbeidene avdekket flere forhold som avvek i forhold til 

forutsetninger i kontrakten, noe som førte til at det ble brukt mer tid enn satt av i 

fremdriftsplan. Bygget ble overtatt i mai 2019 og første beboere flyttet inn i juni 2019.   

 

Prosjektregnskapet viser et forbruk på 85,7 mill. kroner. Dette gir et samlet merforbruk på 6,7 

mill. kroner i forhold til den rammen som Molde Eiendom KF har fått tildelt. 1,1 mill. kroner 

er byggelånsrente knyttet til kjøp av bygget. Merforbruk på ombyggingen er på 5,5 mill. 

kroner. Dette knytter seg til inventar og utstyr, eksterne rådgivningstjenester, 

velferdsteknologi og IKT. Det største merforbruket knytter seg til endrede forutsetninger i 

eksisterende bygg som entreprenør ikke hadde mulighet til å forutse; 2,7 mill. kroner.      

 



Sekretariatet har merket seg at det ikke kommer frem noe verken i politisk sak til 

kommunestyret der det ble vedtatt oppstart av prosjektet, eller i prosjektrapporten, hvordan 

prosjektet er tenkt finansiert. Dersom der var forutsatt at kjøpet måtte byggelånsfinansieres, så 

er det en svakhet at det ikke er budsjettert med kostnader for byggelånsrente. Det henvises 

også i rapporten til at det har vært spesielt utfordrende marginer og reserver i budsjettet er 

redusert til 4%. I renoveringsprosjekt er det anbefalt å budsjettere med minimum 15 % til 

forventet tillegg og usikkerhetsavsetninger. Sekretariatet vil anbefale at det for fremtidige 

ombyggingsprosjekt blir budsjettert med tilstrekkelig margin for usikre forhold.    

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  PROSJEKTRAPPORT 
 

 

Prosjektnr. og navn: P 8250 Nobel bofellesskap  

Rapport type: Sluttrapport Rapport dato: 04.05.20, rev. 26.06.2020 

Prosjektansvarlig: Tor Egil Heimstad Rapportansvarlig: Tor Egil Heimstad 

Bestillingsnr.:  Bestillingsdato:  

Godkjent ramme: Kr.  79 000 000,-  Evt. rev. ramme:  
 
 
Generelt om prosjektet / historikk / saksopplysninger: 

 
Molde kommune ble kontaktet av hotellets eiere i november 2015, og det ble inngått en 
Intensjonsavtale om eksklusiv rett til å kjøpe eiendommen. 
 
Kjøp av Hotel Nobel ble vedtatt enstemmig i Molde formannskap 09.02.2016, og i Molde 
kommunestyre 18.02.2016.  Kjøpesum 24,5 mill. inkl. avgifter og omkostninger, samlede 
investeringer med nødvendig ombygging var beregnet til 54 mill. 
 
Hotellet ble overtatt 01.04.2016, og finansiert gjennom MEKF (Utleiboliger) sitt låneopptak. 
 
Hotel Nobel hadde inngått en avtale med Kosbergs Arkitektkontor om utvikling av hotellet til 
leiligheter, denne avtalen ble videreført til Molde kommune i forbindelse med kjøp av hotellet. 
Skisseprosjektet ble i samarbeide med Pleie og omsorg gjennomført sommeren og høsten 2016. 
 
I budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 ble det vedtatt ny investeringsramme på 74,0 mill. inkl. 
anskaffelsen av hotellet, 49,5 mill til ombyggingen. 
 
I februar 2017 mottok MEKF første bestilling fra Plan og Utviklingsavd. (PUA). 
Prosjektets vedtatt budsjett var 49,5 (ekskl. anskaffelse av hotell).   
Grunnlaget for prosjektet var vedlagt skisseprosjekt.  
Anbudskonkurranse og budsjettrapport måtte foreligge senest 15. mai, slik at godkjenning av 
byggestart og fastsetting av endelig ramme kunne behandles i kommunestyremøte den 22. juni. 
 
Budsjettrapport etter gjennomført tilbudskonkurranse ble oversendt PUA 23. mai 2017, denne 
anbefalte en investeringsramme på 63,7 mill, dvs. 14,2 mill. over godkjent inv.ramme. 
 
Siden inv.ramme i budsjettrapport var langt over vedtatt ramme ble det gjort avtalte reduksjoner, 
og revidert budsjettrapport ble oversendt 29. mai 2017, der anbefalte inv.ramme var redusert til 
53,5 mill. Reduksjon var gjort med bakgrunn i reduserte marginer og reserver, reduserte 
budsjettposter til inventar og utstyr, velferdsteknologi, og prosjektadm. 
 
Godkjenning av oppstart ble behandlet i kommunestyret 22. juni 2017. investeringsramme ble ikke 
endret iht. budsjettrapport, og opprinnelige ramme på 49,5 mill. ble beholdt i saken, men da med 
målsetting om å redusere kostnader i prosjektet gjennom en samhandlingsfase med entreprenør. 
 
Sommeren og høsten 2017 ble det gjennomført en samhandlingsfase med entreprenør for å finne 
mulige besparelser i prosjektet, og den 28. sept. 2017 ble resultatet av denne sendt over til PUA 
med forslag til reduksjoner i prosjektet.  Reduksjonen var i hovedsak å fjerne kvaliteter i prosjektet 
der hovedgrepet var å ikke renoveres u.etg. og i stedet finne plass til boder i andre etasjer.  
Foreslåtte reduksjoner måtte også godkjennes av brukere (Helse og omsorg), de mente 
endringen var uheldig da viktig areal som de hadde behov for i driften måtte brukes til boder.   
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MEKF mottok ny bestilling 13. november 2017, der foreslåtte reduksjoner i samhandlingen ble 
underkjent, ref.;  
«De skisserte tiltakene som vil føre til redusert investeringsramme vil ha negativ effekt på hele 
prosjektet og gjør at vi ikke får etablert Nobel Bofellesskap slik som forutsatt»  
Investeringsramme ble i bestilling satt til 54,5 mill. 
    
 

Gjennomføring 

Prosjektet består av flere byggetrinn, der hovedbygningen ble bygget allerede i 1913, nordfløya i 
1966.  Det er i tillegg gjort endringer der bl.a. loft er blitt gjort om til hotellrom. 
 
Prosjekt har vært komplisert, og det har vist seg at antakelser som var gjort i 
konkurransegrunnlaget for at tilbydere skulle ha nok grunnlag til å kunne gi tilbud var feil.  Dette 
kom frem i avstemningsfasen og førte til tillegg i prosjektet, dette var bl.a. etasjeskiller der det ble 
antatt at disse tilfredsstilte gjeldende brannkrav (antatt siden hotellet var renovert på 90 tallet), 
samt at bæresystemet i nordfløya ikke var som antatt, og krevde omprosjektering og 
kostnadskrevende tiltak for å sikre bærekonstruksjon ved endringer. Etasjeskiller i gamlefløyen 
tilfredsstilte heller ikke lydkrav og det måtte derfor gjøres tiltak for å tilfredsstille lydkrav. 
 
Det har vært gjort besparelser i prosjektet, men nødvendige endringer og tillegg har blitt større enn 
de besparelser som har blitt valgt. 
  
 

Prosjektøkonomi: 

Økonomisk ramme til sammen er på kr 79,0 mill inkl. mva.  (24,5 mill til kjøp av hotell, og 54,5 mill 
til ombygging) 
 
Prosjektregnskapet viser et forbruk på ca 85,7 mill, dvs. et samlet overforbruk på 6,7 mill. 
 
Investeringsramme for kjøp av hotell, 24,5 mill, forbruk inkl. byggelånsrenter ca 25,6 mill. 
Overforbruk ca 1,1 mill. 
Investeringsrammen iht. bestilling til ombygging er på 54,5 mill, forbruk 60 mill. Overforbruk ca 5,5 
mill.   
 
Prosjektet har oppnådd tilskudd fra husbanken på kr 33,0 mill, dvs 45% av opprinnelige inv.ramme 
på 74, 0 mill. 
 
Det vil bli søkt om etterbetaling av tilskudd i husbanken på 5,0 mill, som er 45 % av differansen 
mellom investeringsramme i søknad, 74 mill, og sluttsum i regnskapet på 85,7 mill.  Søknaden kan 
ikke sendes før sluttregnskap er behandlet i kommunestyret. 
Samlet overforbruk vil da kunne reduseres til 1,5 mill.    
 
Det ble rapportert overforbruk i prosjektet på 2,5 mill i 2019. 
 
Årsaken til overforbruket er sammensatt, men hovedårsakene er: 
 

1. Kjøp av hotellet hadde egen vedtatt ramme på 24,5 mill, av dette var ca 24,2 mill 
kjøpesum inkl. avgifter og omkostninger.   
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Regnskapet viser at det er påløpt 1,72 mill i byggelånsrente i prosjektet fra 2016 og frem 
til bofellesskapet ble tatt i bruk, av dette er ca 330 000,- byggelånsrente på 
ombyggingen, og resterende, ca kr 1,4 mill. er byggelånsrente på kjøp av hotellet. 
Dvs. at det er et overforbruk på ca 1,1 mill pga. av byggelånsrente. 
  

Byggelånsrenter 2016 342 448 

Byggelånsrenter 2017 344 094 

Byggelånsrenter 2019 480 149 

Byggelånsrente 2018 553 731 

Sum byggelånsrente 1 720 422 

 
2. Inventar og utstyr ble redusert i forbindelse med kostnadsreduksjonen.  Helse og 

omsorg skulle søke egne midler i budsjett for 2019, dette ble ikke gjort.  
Det skulle ikke gjøres noe med kjøkkenet, da dette i utgangspunktet ikke skulle brukes i 
driften, dette ble endret underveis i prosjektet og det ble bl.a. tatt service på alt utstyr. 
Overforbruk på inventar ca 1,1 mill. 
   

3. Eksterne rådgivertjenester inkl. prosjekt- og byggeledelse har et overforbruk på 1,15 
mill. Årsaken til overforbruket er kompleksiteten i prosjektet, samt at det ble overført 
flere oppgaver til byggherreombud siden intern prosjektleder måtte frigi tid til andre 
større prosjekt.  
 

4. Velferdsteknologi og IKT er rimelig nytt i Molde kommune, og var derfor vanskelig å 
budsjettere.  I tillegg til ATEA (leverandør av velferdsteknologi gjennom rammeavtale) 
øker også kostnader fra ROR IKT, samt elektro og tilpasninger hos totalentreprenøren.   
Overforbruk ca kr 900 000,- 
 

5. Totalentreprisen på ombygging har et overforbruk på til sammen 2,7 mill. inkl. mva. 
Av dette er ca 2,6 mill tillegg pga. endrede forutsetninger i eksisterende bygg som 
entreprenør ikke hadde muligheter for å forutse, bl.a. at etasjeskiller hverken tilfredsstilte 
brannkrav eller lydkrav, samt at bærekonstruksjoner ikke var som antatt i 
konkurransegrunnlag, og derfor krevde både omprosjektering og ekstra forsterkninger 
der det ble foretatt ombygginger.   

 
 

Fremdrift: 

Prosjektet er blitt noe forsinket, årsaken er bl.a. at det gikk 5 mnd. fra saken ble behandlet i 
kommunestyre i juni 2017 til MEKF fikk bestilling på igangsetting med revidert ramme på 54,5 mill. 
Kontrakt totalentreprise ble inngått i desember 2017, og avstemningsfasen ble igangsatt januar 
2018.   
Avstemningsfasen (fase der entreprenørens leveranse skal samkjøres med byggherres forventning 
og konkurransegrunnlag / beskrivelser i kontrakt) ble gjennomført parallelt med at det ble gjort 
rivearbeider i bygget.  Rivearbeidene avdekte flere forhold som avvek i forhold til forutsetninger i 
kontrakten, og det ble derfor brukt mer tid enn det som var satt av i fremdriftsplan. 
Bygget ble overtatt i mai 2019, og første beboere flyttet inn i juni 2019  
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Nødvendige avklaringer, og brukerinvolvering: 

Nødvendige avklaringer i forhold til bestiller har i hovedsak vært økonomiske forhold. 
Brukere, representert ved Helse og Omsorg har deltatt i hele prosessen fra planleggingsstart til 
ferdig bygg. 
 
 

Problemområder: 

Prosjektet har som ventet vært utfordrende siden det er et renoveringsprosjekt, spesielt 
utfordrende blir det når marginer og reserver i budsjett må reduseres til det minimale, i dette tilfellet 
til 2,2 mill ca 4%.  
 
I renoveringsprosjekt er det anbefalt å budsjettere med minimum 15 % i marginer og reserver, eller 
forventet tillegg og usikkerhetsavsetning som det heter i dag.   
I opprinnelig budsjett var det satt av ca 6,0 mill, ca 12 % (siden det allerede var gjennomført en 
tilbudskonkurranse og vi kunne legge til grunn priser fra entreprenør).   
 

Eventuelt: 

Tilskudd fra husbanken søkes tidlig i prosjekt, og gjerne med bakgrunn i tidlige 
kostnadsberegninger og budsjett.  Det er derfor svært uheldig når prosjekt blir underbudsjettert, og 
da kan miste mulige tilskudd.  Tilskudd til Nobel ble søkt med bakgrunn i tidlig ramme på 74 mill. 
inkl. kjøp av hotell, og det ble bevilget 33 mill i tilskudd fra husbanken, ca 45 % av inv.ramme som 
er iht regelverket for tilskudd for denne type bolig.   
Det vil nå bli søkt om etterbetaling av tilskudd på differansen, ca 5,0 mill som forhåpentligvis vil bli 
godkjent. 
   

Vedlegg:   

Prosjektregnskap, sluttregnskap fra Regnskapsavdelingen, uttale fra revisor 

 



Nobel bofellesskap  -  sluttregnskap

Kv.m. pr. leilighet Kv.m. pr. leilighet

Antall leiligheter 25

Bruttoarealer BTA 2 630

Dato: 04.05.2020,  rev. 26.06.2020

Post Fag

 Budsjett 01  fra

ÅF Solid Consult AS

etter tilbud totalentr. 

 Budsjett 04

Anbefalte besparelser 
 Sluttregnskap 

1 FELLESKOSTNADER 5 571 996                     5 571 996                       

2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 18 477 311                   18 137 311                     

Bygningsmessige arbeider 18 477 311                   18 477 311                     

U.etg renoveres ikke, og det finnes plass til boder andre 

steder i bygget

Teknisk rom på tak reduseres, samt endringer ved teknisk 

anlegg.

Vinduer i foajeen beholdes,  byttes ikke -90 000                           

Beholde vinduer mot bakgården 9 stk -100 000                         

Terrassegulv leveres i royal i stedet for kompositt -50 000                           

Endre fra farmacell gipsplater på vegg til robust gips -100 000                         

Alternativ utførelse av baderomsutstyr som dekker UU-

krav

3 VVS-ANLEGG (rør-, vent.- og branslukkingsanlegg) 8 623 800                     8 623 800                       

4 EL.ANLEGG 5 354 108                     4 954 108                       

El.anlegg 5 354 108                     5 354 108                       

Datapunkt -200 000                         

Beholde 230 V-anlegg og ikke bytte til 400 V -200 000                         

5 TELE OG AUTOMATISERING 248 400                        248 400                          

Basisinstallasjoner inkl alarm, lyd og bilde

6 ANDRE INSTALLASJONER -                               -kr                                  -kr                               

Sum Huskostnad (1-6) 38 275 615                  37 535 615                     -                              

7 UTOMHUSANLEGG -                               -kr                                  -kr                               

Sum Entreprisekostnad (1-7) 38 275 615                  37 535 615                     40 395 756                  

8 GENERELLE KOSTNADER 4 451 612                     3 101 612                       4 456 609                    

Arkitekt og konsulenter 901 612                        901 612                          1 297 671                    

Rådgivertjenester 400 000                        400 000                          

Prosjekt- og byggeledelse (Byggherreombud) 1 150 000                     800 000                          1 734 822                    

Byggherrekostnad (Intern prosjektledelse og oppfølging 

teknisk, byggestrøm, flyttekostnader  etc.) 2 000 000                     1 000 000                       1 424 115                    

-                               -                                  -                               

Sum Byggekostnad (1-8) 42 727 227                  40 637 227                     44 852 365                  

9 SPESIELLE KOSTNADER 14 901 807                   11 709 307                     15 277 240                  

Inventar, utstyr og IKT 2 000 000                     200 000                          1 070 274                    

Kunst 87 863                         

Solavskjerming 335 724                       

Velferdsteknologi inkl IKT 1 500 000                     700 000                          1 429 185                    

Finanskostnader, inkl lønns- og prisstign 500 000                        500 000                          336 000                       

Ny trafostasjon 70 000                          -                                  -                               

Grensesnitt Reataurant Amalie 150 000                        150 000                          200 000                       

Kommunale avgifter 151 245                       

105,20



25 % mva, (post 1-8 10 681 807                   10 159 307                     11 666 948                  

Sum prosjektkostnad inkl mva (post 1-9) 57 629 034                  52 346 534                     60 129 604                  

0 MARGINER OG RESERVER 6 200 000                     2 200 000                       -                               

Marginer og reserver 6 000 000                     2 200 000                       

Avsetting 1. driftsår 200 000                        

Sum rammekostnad 63 829 034                  54 546 534                     60 129 604                  

Totalpris inkl kjøp av hotellet (Pris 25,0 mill.) 88 829 034                   79 046 534                     85 707 201                  

Ramme kjøp av hotell 24 500 000                   

Regnskap kjøp av hotell inkl advokat/megler og byggelånsrente 25 577 597                   

Overforbruk kjøp hotell (pga av byggelånsrente) 1 077 597                     

Pris pr kv.m. for renovering av Nobel 24 270                          20 740                            22 863                         

Pris pr kv.m. for anskaffelse av Hotel Nobel 9 316                           9 316                              9 725                           

Pris pri kv.m. for prosjektet Nobel 33 585                          30 056                            32 588                         

Pris pr leilighet netto ekskl. anskaffelse 2 553 161                     2 181 861                       2 405 184                    

Pris pr leilighet anskaffelse av hotell 980 000                        980 000                          1 023 104                    

Pris pr leilighet 3 533 161                     3 161 861                       3 428 288                    
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VURDERING AV KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR 

REGNSKAPSREVISOR 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som kommer frem i dokumentet 

«Kontrollutvalget sitt påse-ansvar for regnskapsrevisjon 2019» 

 

Saksopplysninger 

 

§ 23-2 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at  

a) kommunens eller fylkeskommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

I 2019 vedtok Forum for kontroll og tilsyn (FKT) følgende veileder: «Kontrollutvalgets påse-

ansvar overfor regnskapsrevisor» 

 

Kontrollutvalgene i Molde og Nesset har i sitt arbeid tidligere fulgt Norges 

kommunerevisorforbund (NKRF) sin veileder «Kontrollutvalgets påseansvar overfor 

regskapsrevisjon». Denne veilederen var fra 2010.   

 

Vedlagt saken følgjer:  

• Kontrollutvalgets påse-ansvar for regnskapsrevisjon 2019 

• «Veileder-Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor», FKT 2019 

• Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget i Molde og Møre og Romsdal Revisjon IKS 

 

VURDERING 

 

FKT skriver i innledningen i veilederen: «Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 

innebærer mer enn «å føre tilsyn med» i det det forutsettes at man ved avvik også igangsetter 

og følger opp tiltak for å bringe forhold i orden (Knut Løken, Kontroll, 1996)».  

 

I vurderingsarbeidet som sekretariatet har gjennomfør er det brukt «Veileder-

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor». Innholdet er hovedsakelig det 

samme som i NKRF sin veileder, men er mer detaljert og inneholder vedlegg som viser 

eksempler for hvordan dette kan gjøres i praksis.  

 

Vurderinger er gjort på bakgrunn av dokument og informasjon som har blitt fremlagt for 

kontrollutvalget i Molde revisjonsåret 2019. I tillegg er daglig leder i Møre og Romsdal 



Revisjon SA, Veslemøy E. Ellinggard forespurt når det gjelder oppfylling av krav til 

utdanning, praksis og etterutdanning for de oppdragsansvarlige revisorene. I tillegg om 

system for vurdering av de ansattes vandel, og om systemet blir fulgt.  

 

Det står i innledningen til veilederen at FKT anbefaler at kontrollutvalget inngår en årlig 

oppdragsavtale med revisor, som definerer omfang, leveranse og kompetanse på oppdraget. 

Det er i tillegg anbefalt at kontrollutvalget legger inn i oppdragsavtalen at revisor skal 

utarbeide en åpenhetsrapport.  

 

Molde kommune v/kontrollutvalget har hatt en oppdragsavtale som gikk ut 31.12.2019. Når 

fellesnemda for nye Molde kommune gjorde valg av Møre og Romsdal Revisjon SA som 

revisor for Molde kommune, så ble det også gjort vedtak om å delegere til kontrollutvalget å 

inngå og godkjenne oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA. Sekretariatet vil i 

løpet av høsten, etter dialog med Møre og Romsdal Revisjon SA, legge frem for utvalget 

utkast til oppdragsavtale. Denne vil bygge på oppdragsavtalen som nå er utgått.  

 

Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Molde 

kommune har hatt revisjonsåret 2019, har vært forsvarlig. Kontrollutvalget må følge opp at de 

forholdene som ikke er på plass, som egenevaluering og intern kvaliteskontroll av alle 

revisorer kommer på plass. Samt at revisor må lever rapporter som skal fremlegges til 

kontrollutvalget innenfor fristene som sekretariatet ha satt.       

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollutvalget sitt pa se-ansvar 
overfor regnskapsrevisor   

Møre og Romsdal Revisjon IKS/SA 

Utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
 

Anbefaling Vurdering revisjonsåret 2019 – 
Kontrollutvalget i Molde 

Påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte 

1. Kvalifikasjonskrav 
Krav til utdanning, praksis og 
etterutdanning for oppdragsansvarlig 
revisor – Forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon (FKR) § 9, og NKRF sitt 
krav til etterutdanning 

Oppdragsansvaret for regnskapsrevisjon i Molde i 2019 
har vært Veslemøy E. Ellinggard. Hun er statsautorisert 
revisor og tilfredsstiller kravene iht. FKR § 9. 
 
 

2. Vandel 
Revisor skal være uavhengig og ha 
god vandel - Kommunelova § 24-4 

For å få tittelen statsautorisert revisor, kontrollerer 
finanstilsynet vandel.  
Daglig leder i MRR, Veslemøy E. Ellinggard opplyser at 
alle ansatte i selskapet har plikt til å opplyse om 
forhold som kan ha betydning for arbeidet deres. For 
eksempel om det skulle bli opprettet straffesak mot 
vedkommende.    

3. Uavhengighet 
Revisor skal være uavhengig og ha 
god vandel - Kommunelova § 24-4 

Dokumentasjon av oppdragsansvarlig revisor sin 
uavhengighet blir lagt fram for kontrollutvalget hvert 
år.  Uavhengighetserklæringen for 2019 for Molde 
kommune (Veslemøy E. Ellinggard), ble lagt frem i 
møte 02.10.19, RS 42/19. 
 
I tillegg til at oppdragsansvarlig revisor leverer 
uavhengighetserklæring til kontrollutvalget, jf. pkt. 3, 
så rapporterer alle revisorene i revisjonsteamene sin 
uavhengighet til oppdragsansvarlig revisor.   
 

4. Kvalitetskontrollsystemet i 
revisjonsforetaket 
a) Ekstern kvalitetskontroll 

Møre og Romsdal Revisjon SA 
(MRR) er underlagt ekstern 
kvalitetskontroll gjennom NKRF 

b) Intern styringskontroll og 
kvaliteskontrollsystem. 

a) MRR har ikke hatt ekstern kvalitetskontroll 
innen regnskapsrevisjon i 2019, jf. 
Åpenhetsrapport 2020. 

b) MRR har i Åpenhetsrapport 2020 beskrevet 
elementene i MRRs kvalitetskontrollsystem, 
intern kvalitetssikring og intern 
kvalitetskontroll. Intern kvalitetskontroll av alle 
revisorer, vil først bli utført i det nye selskapet 
fra høsten 2020.  
Det blir i rapporten vist til at tidligere interne 
kvalitetskontroller har vist forbedringsområder 
som blir tatt med i det systematiske 
forbedringsarbeidet.   
 



Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet  

1. Planleggingsfasen Kontrollutvalget har fått informasjon om 
planleggingsfasen ved behandling av kommunikasjons-
/revisjonsplan, jf. Sak 42/19, i møte 28.08.19. 

2. Interimsfasen Kontrollutvalget fikk orientering fra interimsfasen, jf. 
sak 06/20 i møte 17.02.20 

3. Årsoppgjørsfasen Informasjon om revisjonens arbeid ved behandling av 
årsregnskapet/revisjonsberetningen, fikk utvalget i sak 
13/20, 24.04.20. 
Revisor orienterte om resultatet av revisjonsarbeidet, 
det er rapporter om kvaliteten i regnskapsprosessen 
økonomiforvaltningen og av regnskaps- og 
rapporteringsprosessen, Revisor har gitt sin vurdering 
av årsregnskapet og årsberetning.  

4. Etterlevingskontroll Dette er krav i ny kommunelov og trer i kraft fra 
revisjonsåret 2020 

Påse at revisjonsarbeidet skjer i samsvar med lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og 
kontrollutvalget sine avtaler med og instrukser til revisor.  

1. Skjer revisjonsarbeidet i samsvar med 
lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk 

Kontrollutvalget har mottatt kopi av 
revisjonsberetninger. 
Revisjonsberetning for regnskapsåret 2019 ble mottatt 
15.04.20 for Molde kommune og Nesset kommune, 
17.04 for Midsund. Revisjonen hadde fått utsett frist til 
15. juni pga. Koronapandemien. Revisjonsberetningene 
inneholdt ingen merknader utover merknad om for 
sent avlagt årsregnskap for Midsund og endring av 
årsregnskap etter at det var avlagt for Molde sin del.  
Revisjonsberetning for foretakene kan ikke utarbeides 
før etter at styrene i foretakene har behandlet sine 
regnskap og årsberetninger. Revisjonsberetning for 
Molde Eiendom KF ble mottatt 24.04, Molde 
havnevesen KF 29.04, Moldebadet KF 06.05 og Molde 
Vann og Avløp KF. Revisjonsberetningene for KFene 
inneholdt ingen merknader utover merknad om for 
sent avlagt årsregnskap for Molde Eiendom KF og 
Molde Havnevesen KF. Molde vann og avløp KF har fått 
merknader knyttet til realistisk budsjett og manglende 
forklaring for budsjettavvik i årsberetning, samt for 
sent avlagt årsregnskap og årsberetning. 
Revisor har i rapportering etter årsoppgjørsrevisjonen 
og kommet med forbedringsområder og tips om 
justeringer som kan bidra til å forenkle 
revisjonsgjennomgangen. 
Administrasjonen har gitt tilbakemelding om at revisor 
overholder de frister som gjelder. Revisjonssjef, 
kommunedirektør og økonomisjef har jevnlig møte og 
dialog som revisjonssjefen inviterer til om 
revisjonsplan, revisjonsgjennomføring og sentrale 
utfordringer og risikoforhold. De 
revisjonsmedarbeiderne de har mest kontakt med 
oppfattes som særdeles kompetente. I tilfeller der 



revisjonen har begrenset eller manglende kompetanse, 
har revisor søkt bistand på kompetent hold for å kunne 
bistå kommunen for å løse utfordringen. Det har til 
tider vært faglig uenighet på noen områder. Men har 
generelt hatt lite kontakt med revisjonen de siste 
årene. Samlet sett er administrasjonen svært fornøyd 
med kommunikasjon og samarbeid med revisjonen. De 
opplever å ha en felles målsetning med revisjonen ved 
føring og avleggelse av kommunes regnskaper. De har 
opplev konstruktive bidrag til at de skal bli bedre både i 
faglige spørsmål og gjennom forbedring av rutiner.     

2. Skjer revisjonsarbeidet i samsvar med 
kontrakt, avtaler og instruksjoner? 

Det er utarbeidet oppdragsavtale mellom MRR og 
kontrollutvalget i Molde. Avtalen gjelder for perioden 
01.11.17-31.12.19. Avtalen ble godkjent i møte 
30.11.17, sak 43/17. Kontrollutvalget vil inngå ny 
oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA i 
2020.  
Det er ikke laget andre avtaler mellom kontrollutvalget 
og revisor.  
MRR har levert alle rapporter til kontrollutvalget som 
det er krav om i avtalen. Plan for kontrollutvalgets 
virksomhet og rapporter etter interimrevisjon måtte 
etterlyses og ble mottatt så sent at de måtte legges 
frem i møte uten at sekretariatet saksbehandlet. Det er 
ønskelig at det etableres en tettere dialog og at frister 
overholdes, slik at sekretariatet også får utført sitt 
ansvar for å saksbehandle på en tilfredsstillende måte.  
Sekretariatet opplever at oppdragsansvarlig revisor i 
liten grad tar kontakt for å orientere om status knyttet 
til revisjonsoppdraget. Det har heller ikke blitt avholdt 
de dialogmøter som det i oppdragsavtalen er lagt opp 
til. Dette er et felles ansvar mellom revisjonen og 
sekretariatet.  
Revisjonen har så langt ikke etablert et system for årlig 
egenevaluering av kvaliteten av eget arbeid og de 
forutsetninger som må være tilstede for at revisjonen 
blir utført med en tilfredsstillende kvalitet. Det er 
opplyst at dette skal etableres i 2020. 
Det er en utfordring å kontrollere fakturaer fra 
revisjonen. Revisjonen fakturerer kommunen og det er 
da administrasjonen som anviser faktura til utbetaling. 
Siden det er kontrollutvalget som inngår 
oppdragsavtale med revisjonen og som i stor grad gjør 
bestillinger av revisjonstjenester. Sekretariatet har 
sendt henvendelse til økonomisjef om at det bør 
etableres en dialog med sekretariatet i forkant av 
anvising av disse fakturaene. Dette for å ha kontroll 
med at kommunen ikke blir fakturert mer enn det som 
er avtalt.  
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b. det føres kontroll med at den økonomiske forvalt-
ningen foregår i samsvar med gjeldende bestem-
melser og vedtak (Ref. ”Utdrag fra kommuneloven” 
på side 15)

2.3.  FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG 
OG REVISJON FOR-2019-06-17-904 

Påse-ansvaret overfor revisor knyttet til regnskaps-
revisjon er fastsatt i § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved 
regnskapsrevisjon: 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orien-
tert om revisjonsarbeidet og påse at 

a. kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper 
og årsberetninger blir revidert på en betryggende 
måte 

b. regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, 
forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler 
med revisor 

c. regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som 
oppfyller kravene i kapittel 2 og 3

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller 
fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før 
formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens 
på pek inger etter kommuneloven §§ 24-7 til 24-9 blir 
rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet 
eller fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere det til 
kommunestyret eller fylkestinget. 

(Ref. ”3. Utdrag fra kommuneloven” på side 15).

Departementet slutter seg i hovedsak til kommune-
lovutvalgets vurderinger om ikke å innføre lovbestemt 
sertifisering av kommunale revisorer og en statlig 
tilsynsordning. Lovutvalget begrunnet dette med at 
behovet for tillit til revisor i kommunal sektor til dels 
bygger på andre forhold enn i privat sektor. En sentral 
forskjell er at feil i et kommuneregnskap ikke vil ha de 
samme potensielle skadevirkningene som for nærings-
livet (konkursforbudet). 3 

I proposisjonen gir departementet tydelig uttrykk for at 
det hviler et stort ansvar på kommunestyret og kontroll-
utvalget for å sikre at revisjonsordningen er forsvarlig. 
Det er disse organene selv som må vurdere revisors 
kvalifikasjoner og revisors arbeid:

«Kommunens revisjon er en viktig del av kommunens 
egenkontroll som kommunestyret har ansvar for. Det er 
en del av det kommunale selvstyret at kommunestyret 
og kontrollutvalget påser at kommunens revisjon er 
tilfredsstillende. Kommunestyret og kontrollutvalget må 
derfor gjøre egne vurderinger av revisors kvalifikasjoner 
og kvaliteten på revisors arbeid, uavhengig av om det 
etableres en statlig sertifiserings- eller tilsynsordning.» 4 

2.2.  PÅSE-ANSVARET I KOMMUNELOVEN

Stortinget vedtok kommuneloven 7. juni 2018. Påse- 
ansvaret overfor revisor er omtalt i § 23-2 «Kontroll-
utvalgets ansvar og myndighet»: 

Kontrollutvalget skal påse at 

a. kommunens eller fylkeskommunens regnskaper 
blir revidert på en betryggende måte

2. Påse-ansvarets lovgrunnlag

2.1.  FORARBEIDENE TIL KOMMUNELOVEN 2 

I Prop. 46 L (2017-2018) «Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommune-
loven)» drøftes behovet for sertifiseringsordning og statlig tilsyn med revisjons-
ordningen i kommunesektoren.

Kontrollutvalget påse-ansvar overfor revisor innebærer 
mer enn «å føre tilsyn med» i det det forutsettes at man 
ved avvik også igangsetter og følger opp tiltak for å 
bringe forholdet i orden. (Knut Løken, Kontroll, 1996)

Kontrollutvalgene utøver påse-ansvaret ulikt. Det kan 
skyldes at vi i dag mangler et verktøy som gir en konkret 
og systematisk tilnærming til påse-oppgavene. Med 
denne veilederen håper vi å kunne gi påse-ansvaret et 
operativt innhold.

FKT anbefaler at

a. kontrollutvalget inngår en årlig oppdragsavtale 
med revisor, som definerer omfang, leveranse og 
kompetanse på oppdraget (ref ”Oppdragsavtalen/
kontrakten” på side 12)

b. kontrollutvalget legger inn i oppdragsavtalen 
at revisor skal utarbeide en åpenhetsrapport 
(ref. ”Åpenhetsrapporten” på side 13).  NKRF 
 anbefaler at kommunale revisjonsvirksomheter 
skriver en åpenhetsrapport

1.2.  ARBEIDSGRUPPENS MANDAT

Arbeidsgruppa skal utarbeide ein rettleiar for 
påsjå-ansvaret som kontrollutvalet har overfor 
revisor, som m.a. skildrar korleis:

a. kontrollutvalet kan sjå til at kommunen har ei 
forsvarleg revisjonsordning

b. kontrollutvalet kan sjå til at rekneskapen vert revi-
dert på ein trygg måte ved å vurdere korleis

 - utvalet kan halde seg orientert om revisjons-
arbeidet

 - utvalet kan sjå til at revisjonsarbeidet vert 
gjennomført i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk

 - revisjonen føregår i samsvar med kontroll-
utvalet sine avtalar med, eller instruksar til, 
revisor

Rettleiaren skal vere utarbeidd som eit praktisk arbeids-
verktøy som skal hjelpe kontrollutvala og sekretariata til 
å gjennomføre påsjå-ansvaret overfor revisor på ein god 
og trygg måte.

1. Innledning

1.1.  PÅSE-ANSVARET

Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å påse at kommunens regnskap blir 
revidert på en betryggende måte 1. 
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c. vesentlige regnskapsprinsipp og de viktigste 
områdene der revisor gjør skjønnsmessige vurde-
ringer. Revisor bør også orientere om status for sin 
 opp følging  av fjorårets revisjon

Orientering fra interimsfasen

Kontrollutvalget kan be om en skriftlig orientering som 
inneholder:

a. status i forhold til revisjonsplanen

b. beskrivelse av revisjonen av de ulike transaksjons-
klassene og aktivitetene i forbindelse med disse, 
og hvilke systemkontroller som er utført og resul-
tatet av disse, inkludert anbefalinger til forbedringer 
i internkontroll og/eller økonomiforvaltning

c. orientering om prinsipielle regnskapsspørsmål 5 
som er observert, resultatet av vurderingene 
av disse, og om det foreligger uenigheter med 
 administrasjonen

d. revisors vurdering av mislighetsrisiko

e. begrunnet redegjørelse for eventuelle endringer i 
revisjonsplanen

Orientering fra årsoppgjørsfasen

Revisjonsberetning, årsoppgjørsnotat og eventuelt 
nummererte brev. Kontrollutvalget ber om:

a. orientering om resultatet fra revisjonsarbeidet. 
Revisor bør gjøre rede for: kontrollen av regnskaps-
poster med skjønn/estimat og resultatene av disse, 
og vesentlige periodiseringer

b. revisors vurdering av kvaliteten i regnskaps-
prosessen/økonomiforvaltningen og av regnskaps- 
og rapporteringsprosessen

c. revisors vurdering av årsregnskapet og års beret-
ning, jf. kommuneloven § 14-6, inkludert opplys-
ninger og presentasjon av notene i regnskapet (ref. 
”Utdrag fra kommuneloven” på side 15)

d. revisors redegjørelse for feil i regnskapet som ikke 
er korrigerte og begrunnelsen for at feilene ikke er 
rettet

Kvalitetskontrollsystemet 
i revisjonsforetaket

a. Ekstern kvalitetskontroll

 - Sekretariatet innhenter kvalitetskontroll-
rapporter som er gjennomført av NKRF og 
DnR. Vi anbefaler å ta inn i oppdragsavtalen 
at revisor uoppfordret oversender kontroll-
rapporter når de foreligger.

 - Sekretariatet bør, ved eventuelle merknader i 
kontrollrapporter, innhente skriftlig redegjørelse 
fra revisjonsforetaket om hvilke tiltak som 
vil bli iverksatt. Kontrollutvalget må påse om 
eventuelle merknader blir lukket, for eksempel 
gjennom ny rapport/tilleggskontroll.

b. Intern styringsstruktur 
og kvalitetskontrollsystem

 - Sekretariatet innhenter redegjørelse fra revisor 
som angir hovedpunktene i revisjonsforetakets 
styringsstruktur, organisering og gjennomføring 
av det interne kvalitetskontrollsystemet, ref. 
”Åpenhetsrapporten” på side 13 (pkt. c og 
d) og ”Krav til revisjonsselskapenes kontroll-
system” på side 29.

 - Revisors redegjørelse bør også inneholde 
opplysninger om kvalitetssystemet har fanget 
opp feil knyttet til utførelse av revisjonen.

3.2.  HOLDE SEG LØPENDE ORIENTERT 
OM REVISJONSARBEIDET

Orientering fra planleggingsfasen

Kontrollutvalget kan be om at revisor orienterer om 
 revisjonsplanen med revisjonsstrategi og risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. Orienteringen bør være 
skriftlig og minst beskrive: 

a. hvordan revisor fastsetter vesentlighetsnivå og de 
ressurser (bemanning og kvalifikasjoner) som skal 
brukes i gjennomføringen av revisjonen 

b. hvilken struktur revisor i sin revisjonstilnærming har 
på kommuneorganisasjonen

3. Påse-ansvaret i kontrollutvalget

Med utgangspunkt i forskriftens § 3 har vi valgt å dele påse-ansvaret i tre:

Figur 1: De tre elementene i påse-ansvaret til kontrollutvalget

Påse at regnskapet blir revidert 
på en betryggende måte

a. Kvalifikasjonskrav

b. Vandel

c. Uavhengighet

d. Kvalitetskontrollsystemet 
i revisjonsforetaket

Holde seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet

Orientering i hht. fasene i revisjonsarbeidet

a. Planleggingsfasen

b. Interimsfasen

c. Årsoppgjørsfasen

d. Etterlevelseskontroll

Påse at revisjonsarbeidet 
foregår i samsvar med

a. lov, forskrift og god kommunal revisjons-
skikk? 

b. kontrakt, avtaler og instrukser

3.1.  PÅSE AT REGNSKAPET BLIR REVIDERT PÅ EN 
BETRYGGENDE MÅTE

Kvalifikasjonskrav

Sekretariatet innhenter egenerklæring om oppdrags-
ansvarlig revisor tilfredsstiller kravet til utdanning, 
praksis og etterutdanning (ref. ”Krav til revisors kompe-
tanse” på side 26).

Vandel

Sekretariatet innhenter informasjon om hvilket system 
revisjonen har for å vurdere ansattes vandel, og en 
bekreftelse på at systemet etterleves. 

Uavhengighet

Sekretariatet innhenter egenerklæring fra oppdrags-
ansvarlig revisor om uavhengighet (ref. ”Eksempel 
på uavhengighetserklæring” på side 27) og om 
hvilke rutiner revisor har for å sikre sin uavhengighet. 
Spørsmål som kan stilles er 

a. om leveranse av andre tjenester enn revisjon, 
eksempelvis rådgiving, utgjør en trussel mot  
 revisors uavhengighet 

b. om revisjonsselskapet har regler for hvilke tjeneste-
leveranser det kan påta seg utenom revisjons-
oppgavene og for individuelle og/eller samlede 
honorarbegrensninger

c. om eventuelle krav i oppdragsavtalen om rotasjon 
av oppdragsansvarlig revisor, etterfølges. (ref. 
”Oppdragsavtalen/kontrakten” på side 12)
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KONTROLLUTVALGSMØTENE

PÅSE-ANSVAR KONTROLLHANDLING

MØTE 1 Betryggende revisjon Kvalifikasjonskrav

Betryggende revisjon Vandel

Betryggende revisjon Uavhengighet

Betryggende revisjon Oppdragsavtale /kontrakt (ved anbud) 

Betryggende revisjon Kvalitetskontrollsystemet

Løpende orientert Plan for etterlevelseskontroll som inneholder risiko og 
vesentlighetsvurdering

MØTE 2 Løpende orientert Revisjonsberetning, årsoppgjørsnotat

Løpende orientert Nummererte brev

Løpende orientert Andre rapporter om regnskap, 

økonomiforvaltning og mislighetssaker

Løpende orientert Åpenhetsrapport

MØTE 3 Løpende orientert Revisjonsplan, strategi og risiko og- vesentlighetsvurdering 
knyttet til regnskap og økonomiforvaltning  

Løpende orientert Rapport fra etterlevelseskontroll

MØTE 4 Løpende orientert Oppdragsavtale (ved egenregi)

Løpende orientert Interimsrapport

I tråd med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk

Egenerklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

I tråd med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk

Administrasjonens vurdering av samspill

I tråd med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av hensiktsmessig 
revisjon

I tråd med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med kontrakt, avtaler 
og instrukser

Tabell 2 Årshjulet i kontrollutvalget. 

 - revisors vurdering av behov for justeringer i 
kommunens internkontroll som kan bidra til å 
forenkle revisjonsgjennomføringen

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med 
kontrakt, avtaler og instrukser?  
Kontrollutvalget bør evaluere: 

a. om revisjonsarbeidet er gjennomført i henhold til 
kontrakt, oppdragsavtale og revisjonsplan. Er det 
eventuelle krav/forventninger som bør tas inn i 
avtalen ved avtalefornyelse?

b. om revisjonsarbeidet er gjennomført i henhold 
eventuell åpenhetsrapport?

c. om revisjonsarbeidet er gjennomført i henhold 
til eventuelle instrukser kontrollutvalget har gitt 
revisor?

d. om revisjonsgjennomføringen totalt sett virker 
betryggende?

e. om revisjonshonoraret er rimelig sett i lys av 
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko?

3.4.  ÅRSHJULET I KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget bør ha en plan for hvordan det skal 
påse at revisjonen utfører arbeidet. Det skaper forutsig-
barhet for revisor og gir kontrollutvalgets medlemmer 
god oversikt over hva ansvaret for revisjonen innebærer. 

Kontrollutvalgene har vanligvis minst fire møter, derfor 
foreslår vi et årshjul der aktiviteten er tilpasset dette 
antallet, men aktivitetene kan selvsagt spres over flere 
møter eller konsentreres om færre.

Årshjulet er lagt opp slik at det følger kalenderåret. 
Det kan justeres for å passe til kontrollutvalgets øvrige 
 aktiviteter .

Orientering om etterlevelseskontroll

Jf. KL §§ 23-2 og 24-9. Kontrollutvalget ber om:

a. en risiko- og vesentlighetsvurdering av om kommu-
nens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i 
samsvar med bestemmelser og vedtak

b. skriftlig uttalelse til kontrollutvalget om resultatet 
av revisors vurdering av om det foreligger brudd 
på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen innen 
30.6 eller annet tidspunkt gitt i oppdragsavtalen

3.3.  PÅSE AT REVISJONSARBEIDET FOREGÅR 
I SAMSVAR MED LOV OG FORSKRIFT, 
GOD KOMMUNAL REVISJONSSKIKK OG 
KONTROLL UTVALGETS AVTALER MED OG 
INSTRUKSER TIL REVISOR 

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk?  
Sekretariatet innhenter: 

a. revisjonsberetningen og gjennomgår eventuelle 
merknader utover normal beretning 

b. administrasjonens vurdering av samspillet med 
revisor og følgende spørsmål kan f. eks. stilles:

 - Har revisor overholdt sine frister?

 - Har revisor og administrasjon kommunisert 
om revisjonsplan, revisjonsgjennomføringen 
og sentrale utfordringer og risikoforhold, f. eks 
misligheter, korrupsjon, underslag og bevisst 
feilrapportering?

 - Har revisor benyttet erfarne revisjonsmed-
arbeidere med relevant ekspertise i forbindelse 
med revisjon av kommunens regnskap?

 - Har det vært vesentlig faglig uenighet på noen 
områder?

c. revisors vurdering av om gjennomføringen av revi-
sjonen har vært hensiktsmessig. Vurderingen bør 
inneholde:

 - revisors egenvurdering med eventuelle 
 forbedringspunkt 
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Interimsrevisjon: 
Den revisjonen som gjennomføres i løpet av året 
for å kontrollere at de interne kontrollene fungerer 
som forutsatt gjennom året. I  interimsrevisjonen går 
revisor gjennom og tester rutiner, transaksjoner og 
 rapportering innen utvalgte områder.

Årsoppgjørsfase og årsoppgjørsrevisjon:  
Årsoppgjørsfasen er den fasen der revisor arbeider 
med årsoppgjørsrevisjon.  Årsoppgjørsrevisjon er revi-
sjonshandlinger som gjennomføres for å kontrollere at 
det avlagte årsregnskapet ikke inneholder vesentlige 
feil eller mangler.

Etterlevelseskontroll:  
Ny bestemmelse i lov KL §§ 23-2 og 24-9. 
 Regnskapsrevisor skal se etter at kommunens 
økonomi forvaltning i hovedsak foregår i samsvar  
med bestemmelser og vedtak.
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5. Ordliste

ISQC: 
Internasjonal standard for kvalitetskontroll

ISA 220: 
Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper 

Transaksjonsklasse: 
Kan f. eks være lønn, innkjøp, salg, likvid og finans, 
og evt. underklasser av disse

Systemkontroll:  
Systemkontroll går ut på å teste om kommunens eget 
kontrollsystem (nøkkelkontroller), har virket på en slik 
måte at regnskapstallene er riktige. 

4. Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret  

Kontrollutvalget bør gi kommunestyret en tilbakemelding på hvordan påse- 
ansvaret er ivaretatt etter forskriftens § 3. En måte å gjøre dette på er å ta det 
inn i kontrollutvalgets årsmelding. Forslag til skjema til dette formålet er lagt til 
vedlegg 8.

 Sluttnoter
1  Jf. kommuneloven § 23-2a
2  Prop. 46 L (2017-2018) «Lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven)»
3  NOU 2016:4, kap. 26.4.4.2
4  Prop. 46 L (2017-2018) kap. 25.4.4
5  Et prinsipielt regnskapsspørsmål kan f. eks 

være  kommunens metodikk for regnskapsføring

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens 
påpekinger etter kommuneloven §§ 24-7 til 24-9 blir 
rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet 
eller fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere det til 
kommunestyret eller fylkestinget.
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h. regnskapsopplysninger som viser omfanget av 
revisjonsvirksomheten, herunder samlet omsetning 
fordelt på honorar for revisjon og andre tjenester

i. godtgjørelser til eierne

Rapporten skal være underskrevet og gjøres tilgjengelig 
på revisors nettsted senest tre måneder etter regn-
skapsårets slutt. Finanstilsynet kan i særlige tilfeller 
gjøre unntak fra første ledd.

Kontrollutvalget kan bygge sitt påse-ansvar på åpen-
hetsrapporten under forutsetning av at den faktisk 
gir innsikt i hvordan revisjonsselskapet sikrer kvalitet, 
uavhengighet og effektiv revisjon.

Når det gjelder pkt. c, Styringsstruktur er det viktig for 
kontrollutvalget å få innsikt i hvordan det kommunale 
revisjonsselskapet har organisert virksomheten. Det 
tenkes her spesielt på om revisjon av kommunale og 
andre aksjeselskaper eller lignende, blir revidert av 
selskaper som ansatte i det kommunale revisjons-
selskapet har eierandeler i.

Pkt. d omfatter en beskrivelse av revisjons selskapets 
interne kvalitetskontrollsystemer med fokus på:

• kvalitetssikring av oppdraget av oppdragsansvarlig 
revisor

 - Hvilke retningslinjer og rutiner er etablert for 
å sikre at revisjonsoppdraget gjennomføres 
i samsvar med faglige standarder, herunder 
hvilke systemer som er etablert for å sikre 
konsistent kvalitet på gjennomføringen av 
oppdraget, hvem som har ansvar for oppfølging 
og hvem som har ansvar for gjennomgåelse

Åpenhet er imidlertid en sentral verdi i offentlig 
sektor. Kommunal revisjon bør derfor etter vår mening 
være minst like åpen i sin rapportering som private 
 revisjonsselskaper. Kontrollutvalget bør oppfordre 
revisor til å utarbeide en åpenhetsrapport, slik NKRF 
også gjør overfor sine medlemmer. 

Revisorloven § 5a-2.Åpenhetsrapport

Revisorer omfattet av § 5a-1 skal årlig avgi en rapport 
som minst beskriver:

a. organisasjonsform og eierskap 

b. eventuelt samarbeid som nevnt i § 4-7 første ledd, 
herunder grunnlaget for samarbeidet

c. styringsstrukturen

 - Hvordan er selskapets organer og fordelingen 
av arbeidsoppgaver og beslutningskompetanse 
mellom organene fastsatt, herunder hvordan 
styringen av foretaket er organisert

 - Hvordan revisjonsforetaket har organisert 
revisjon av kommunale foretak og andre aksje-
selskaper eller lignende, og hvordan eventuelt 
eierskap / avtaleverket med nærliggende 
 revisjonsforetak er organisert

d. interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer 
for uavhengighet sammen med en erklæring fra 
styret om hvordan kvalitetskontrollsystemene har 
fungert og at retningslinjene har blitt overholdt

e. tidspunktet for siste periodiske kvalitetskontroll 
etter § 5b-2

f. hvilke foretak eller konsern som nevnt i § 5a-1 som 
er blitt revidert av revisor siste regnskapsår 

g. revisjonsselskapets etterutdanningspolitikk

2. Åpenhetsrapporten

Kommunalt eide revisjonsselskaper omfattes ikke av revisorloven, og dermed 
heller ikke av kravet om årlig åpenhetsrapport hvor blant annet organisasjons-
form og eierskap, styringsstruktur, interne kvalitetskontrollsystemer og enhetens 
etterutdanningspolitikk skal beskrives.

e. Krav til orienteringer fra revisor i de ulike fasene og 
kva som skal gjennomgås

f. Tidsplan og betjening av «kommunen» som kunde

g. Honorar

h. Krav til åpenhetsrapporter

i. Krav om at det skal utarbeides egenevaluering

j. Krav til oppdragskontroll og rapportering av 
 resultatet av disse

k. Krav til uavhengighet og vandel

l. Krav til at ansatte i revisjonsselskapet ikke kan ha 
aksjer i andre revisjonsselskaper eller i selskaper 
som revisjonsselskapet eier

m. Krav om at oppdragsansvarlig revisor ikke kan tiltre 
i ledende stilling hos kommunen på x år

n. Krav om rotasjon av oppdragsansvarlig revisor, f. 
eks hvert 7. år (slik det er for revisorer i foretak av 
allmenn interesse)

Relevante og presise krav vil forenkle kontrollutvalgets 
påse-ansvar, samt på en proaktiv måte bidra til å utvikle 
revisjonen.

Under er det listet opp aktuelle moment som bør 
vurderes inntatt i en oppdragsavtale:

Aktuelle moment i en oppdragsavtale kan være 
(eksempler):

a. Avklare leveranseomfanget

 - Ordinær revisjon av kommunens samlede regn-
skap, jf. kommuneloven § 14-6

 - Enhetsbesøk

 - Revisjonsrelaterte tjenester/attestasjoner/
bekreftelser

 - Løpende rådgivning

 - Løpende møter med kontrollutvalgs-
sekretariatet

 - Møter i kontrollutvalg

b. Avklare arbeidsform og arbeidsdeling

 - Samhandlingsmøter med administrasjonen og 
kontrollutvalgssekretariat

 - Utveksling av informasjon mellom revisor og 
kontrollutvalgssekretariat for å spille hverandre 
gode

c. Krav til revisjonsteam og deres kompetanse 
(eksempelvis krav om at oppdragsansvarlig revisor 
skal være statsautoriserte revisor)

d. Krav og forventninger til revisjonsprosessen og 
tidspunktene for gjennomføring

1. Oppdragsavtalen/kontrakten

Kontrollutvalget kan ikke begrense revisors plikter etter god kommunal revisjons-
skikk. Derimot kan kontrollutvalget som bestiller likevel ha forventninger og krav 
til leveransen. 
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3. Utdrag fra kommuneloven

KAP.14 ØKONOMIFORVALTNING

§ 14-6 Årsregnskap og bokføring

Kommuner og fylkeskommuner 
skal utarbeide følgende årsregnskap: 

a. Regnskap for kommunekassen eller 
fylkeskommune kassen 

b. Regnskap for hvert kommunalt eller fylkes-
kommunalt  foretak 

c. Regnskap for annen virksomhet som er en del 
av kommunen eller fylkeskommunen som retts-
subjekt, og som skal ha eget regnskap i medhold 
av lov eller forskrift 

d. Samlet regnskap for kommunen eller fylkes-
kommunen som juridisk enhet

Årsregnskapene skal bestå av et driftsregnskap 
og et investeringsregnskap. Driftsregnskapet og 
investerings regnskapet skal deles inn og stilles opp på 
samme måte som årsbudsjettet. Årsregnskapene skal 
også bestå av et balanseregnskap og noteopplysninger. 

Årsregnskapene skal utarbeides i samsvar med 
følgende grunnleggende regnskapsprinsipper: 

a. All tilgang på og bruk av midler i året skal framgå 
av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet

b. All tilgang på og bruk av midler skal    
regnskapsføres brutto

c. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med 
i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er 
betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes

d. Hvis størrelsen på et beløp er usikkert, brukes 
beste estimat

Årsregnskapene skal føres i samsvar med god 
kommunal regnskapsskikk. 

Regnskapsopplysninger skal bokføres, spesifi-
seres, dokumenteres og oppbevares i samsvar med 
bokførings loven §§ 3 til 14. 

Årsregnskapene skal avlegges senest 22. februar. 

Departementet kan gi forskrift om årsregn skapene, 
regnskapsføringen, regnskapsavslutningen og 
 bok føringen og unntak fra denne paragrafen

KAP. 23 KONTROLLUTVALGETS 
VIRKSOMHET 

§ 23-1 Kontrollutvalget 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontroll-
utvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en 
nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer 
til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme 
parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. 
Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett 
medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkes-
tingets medlemmer. 

Utelukket fra valg er: 

a. ordfører og varaordfører 

b. medlemmer og varamedlemmer av formannskap 
eller fylkesutvalg 

c. medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt 
organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og 
varamedlemmer av kommunestyret eller fylkes-
tinget er likevel valgbare 

d. medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 

e. medlemmer og varamedlemmer av 
 kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 

f. ansatte i den aktuelle kommunen  eller 
 fylkes kommunen 

g. personer som har en ledende stilling, eller som er 
medlem eller varamedlem av styret eller bedrifts-

• oppdragskontroll 

 - Hvilke retningslinjer og rutiner er etablert for 
eventuell oppdragskontroll, vedrørende:

 - type, tidspunkt og omfang av oppdrags-
kontroller

 - hvordan oppdragskontrollør utpekes 

 - hva oppdragskontrollen skal omfatte

• intern overvåking av revisjonsselskapet sin interne 
kvalitetskontroll

 - Hvilke overvåkingsprosesser er utformet for 
å gi rimelig sikkerhet for at retningslinjene og 
rutinene knyttet til kvalitetskontrollsystemet 
er relevant, tilstrekkelig og fungerer effektivt 
Prosessen skal omfatte:

 - løpende vurdering og evaluering av 
kvalitets kontrollsystemet, herunder 
syklisk inspeksjon av minst ett oppdrag pr 
oppdragsansvarlig revisor

 - ansvar for overvåkingsprosessen

 - hvem som utfører inspeksjon av oppdrag 

God orientering av punktene i punkt d, som gjør 
at kontroll utvalget får en reell mulighet til å forstå 
 elementene  i revisjonsselskapets kvalitetskontroll-
system, vil bidra til både å heve kvaliteten i revisjonen 
samt være et nyttig ledd i kontrollutvalget sitt påse- 
ansvar. 
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Kontrollutvalget skal varsles om møter i general-
forsamling, representantskap og tilsvarende organer 
og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta under-
søkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsva-
rende måte overfor andre virksomheter som utfører 
oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskom-
munen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid 
bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om 
kontrakten blir oppfylt. 

§ 23-7 Sekretariatet 

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at 
kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfreds-
stiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av 
kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at utvalgets 
vedtak blir iverksatt. 

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller 
fylkeskommunens administrasjon og av den eller dem 
som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskom-
munen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 

a. ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som 
har andre arbeidsoppgaver enn å være sekretær for 
kontrollutvalget 

b. den som utfører revisjon for den aktuelle 
kommunen eller fylkeskommunen 

c. medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret 
eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller 
fylkeskommunen

Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontroll-
utvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget og skal 
følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat 
for kontrollutvalget etter innstilling fra kontrollutvalget. 

hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. 
Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighets-
vurdering av kommunens og fylkeskommunens 
eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighets-
vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget 
selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

§ 23-5 Rapportering til kommunestyret eller 
fylkestinget 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt 
arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som 
skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, 
skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg 
før kontrollutvalget behandler saken. 

§ 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er 
nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra 

a. interkommunale selskaper etter IKS-loven 

b. interkommunale politiske råd 

c. kommunale oppgavefellesskap 

d. aksjeselskap der en kommune eller fylkeskom-
mune alene eller sammen med andre kommuner, 
fylkeskommuner eller interkommunale selskaper 
direkte eller indirekte eier alle aksjer 

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksom-
hetens daglige leder, styret og den valgte revisoren for 
selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksom-
heten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om 
kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen av kommu-
nens eller fylkeskommunens interesser i selskaper 
som er nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter 
mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete 
møter i folkevalgte organer i kommunen eller fylkes-
kommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv 
bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete møter i 
kommunestyret og kommunerådet eller fylkestinget og 
fylkesrådet. 

Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets 
oppgaver og saksbehandling. 

§ 23-3 Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 
system atiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regel-etterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, 
og senest innen utgangen av året etter at kommune-
styret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en 
plan som viser på hvilke områder det skal gjennom-
føres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
eller fylkes kommunens virksomhet og virksomheten 
i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er 
å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevi-
sjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget 
selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

§ 23-4 Eierskapskontroll 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den 
som utøver kommunens eller fylkeskommunens eier-
interesser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og aner-
kjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret 
eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

forsamlingen, i et selskap som kommunen eller 
fylkeskommunen har eierinteresser i 

h. personer som har en ledende stilling, eller som 
er medlem eller varamedlem av styret i et inter-
kommunalt politisk råd eller et kommunalt 
oppgave fellesskap

Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst 
velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller 
flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle 
medlemmene velges på nytt. 

§ 23-2 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at:

a. kommunens eller fylkeskommunens regnskaper 
blir revidert på en betryggende måte 

b. det føres kontroll med at den økonomiske forvalt-
ningen foregår i samsvar med gjeldende bestem-
melser og vedtak 

c. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens 
eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper 
kommunen eller fylkeskommunen har eier-
interesser i 

d. det føres kontroll med forvaltningen av kommu-
nens eller fylkeskommunens eierinteresser i 
selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e. vedtak som kommunestyret eller fylkestinget 
treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir 
fulgt opp

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i 
kommune styret eller fylkestinget når utvalgets saker 
skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre 
medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine 
vegne. 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkes-
kommunen legger fram enhver opplysning, rede gjørelse 
eller dokument som utvalget finner nødvendig for å 
utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta 
undersøkelser som det mener er nødvendige. Taus-
hetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontroll-
tiltak etter dette leddet. 
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f. hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på 
oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen 
skal sende til offentlige myndigheter, og som 
revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte 

g. hvorfor han eller hun sier fra seg 
 revisjonsoppdraget

Meldinger som nevnt i første ledd skal sendes i 
nummerte brev til kontrollutvalget, med kopi til 
kommune direktøren. 

Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent 
med misligheter, skal han eller hun straks melde fra 
om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet 
er nærmere klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til 
kontroll-utvalget, med kopi til kommunedirektøren. 

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til 
kontrollutvalget om forhold som er tatt opp etter første 
ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er 
tilstrekkelig fulgt opp. 

§ 24-8 Revisjonsberetning 

Regnskapsrevisor skal avgi en revisjonsberetning til 
kommunestyret eller fylkestinget senest 15. april. 
Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, til formann-
skapet eller fylkesutvalget og til kommunedirektøren. 
Revisjons beretningen skal avgis selv om årsregnskapet 
eller årsberetningen ikke foreligger eller er ufullstendig. 

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om 
følgende: 

a. Om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og 
forskrift 

b. Om registreringen og dokumentasjonen av 
 regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og 
forskrift 

c. Om årsberetningen inneholder de opplysningene 
som lov og forskrift krever 

d. Om opplysningene om økonomi i årsberetningen 
stemmer overens med årsregnskapet 

e. Om det er avdekket forhold som gir grunn til 

Revisor skal vurdere om årsberetningen inneholder 
de opplysningene som lov og forskrift krever. Revisor 
skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberet-
ningen stemmer overens med årsregnskapet. Revisor 
skal se etter om årsberetningen gir dekkende opplys-
ninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbud-
sjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller 
fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene. 

Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge 
og avdekke misligheter og feil. 

§ 24-6 Revisors plikter ved utførelsen av 
 regnskapsrevisjon 

Revisor skal se etter om den økonomiske intern-
kontrollen er ordnet på en betryggende måte. 

Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet 
ikke gir riktig informasjon som følge av misligheter og 
feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere 
om det foreligger lov- eller forskriftsbrudd som er av 
vesentlig betydning for årsregnskapet. 

Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommune-
styrets eller fylkestingets premisser for bruken av 
bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon 
til å vurdere om årsregnskapet inneholder vesentlige 
avvik fra disse premissene. 

§ 24-7 Skriftlige påpekninger fra 
 regnskapsrevisor 

Revisor skal gi skriftlige meldinger om

a. vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet 
ikke gir riktig informasjon 

b. vesentlige mangler ved registrering og 
 dokumentasjon av regnskapsopplysninger 

c. vesentlige mangler ved den økonomiske 
 internkontrollen 

d. manglende eller mangelfull redegjørelse i 
 årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 

e. enhver mislighet 

§ 24-3 Revisors møterett, opplysningsplikt mv. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes sted-
fortreder har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 
Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert. 
Møteretten gjelder likevel ikke når en sak som angår en 
revisors tilsettingsforhold behandles. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes sted-
fortreder har møteplikt i kommunestyrets eller fylkes-
tingets møter når kommunestyret eller fylkestinget skal 
behandle saker som er knyttet til revisors oppdrag. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes sted-
fortreder har møterett i kommunestyret eller fylkes-
tinget. 

Oppdragsansvarlig revisor skal gi opplysninger om 
kommunen eller fylkeskommunen som han eller hun 
har fått kjennskap til under revisjonen, hvis et medlem 
av kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget 
krever det. 

Hvis revisor utenfor et møte blir bedt om å gi informa-
sjon til et medlem av kommunestyret, fylkestinget eller 
kontrollutvalget, kan revisor kreve å få gi sitt svar i et 
møte. 

§ 24-4 Revisors uavhengighet og vandel 

Revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Departementet kan gi forskrift om krav til revisors 
uavhengighet og vandel. 

§ 24-5 Regnskapsrevisjonens innhold 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i 
samsvar med lov og forskrift. 

Revisor skal vurdere om registreringen og dokument-
asjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med 
lov og forskrift. 

KAP. 24 REVISJON 

§ 24-1 Valg av revisor 

Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om 
kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne 
revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revi-
sjon eller inngå avtale med en annen revisor. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor. 

Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling 
fra kontrollutvalget. 

Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i 
kommunalt oppgavefellesskap velger regnskapsrevisor 
hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 

§ 24-2 Revisors ansvar og myndighet 

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltnings-
revisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er 
bestemt i lov eller i medhold av lov. 

Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og 
rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk. 

Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av 
sin revisjon til kontrollutvalget. 

Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen 
legger fram alle opplysninger, redegjørelser eller doku-
menter som han eller hun finner nødvendige for å utføre 
sine oppgaver. Revisor kan også foreta undersøkelser 
som han eller hun mener er nødvendige. Taushetsplikt 
er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter 
dette leddet. 

Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 
til 13 e. 

Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og 
kvalifikasjoner, skifte av revisor og begrensninger i revi-
sors taushetsplikt. 
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§§ 24-7 til 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpek-
ingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.

§ 4 Kontrollutvalgets rapportering om 
 forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller 
fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller og resultatet av dem.

§ 5 Kontrollutvalgets oppfølging av kommune-
styrets eller fylkestingets vedtak om revisjoner 
og eierskapskontroller

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvalt-
ningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og 
skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om 
vedtaket er fulgt opp.

§ 6 Innkallinger til møte i kontrollutvalget

Innkallinger til møte i kontrollutvalget skal sendes til 
utvalgets medlemmer, ordfører eller fylkesordfører 
og kommunens eller fylkeskommunens oppdrags-
ansvarlige revisorer.

§ 7 Sekretariatets oppgaver

Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget 
og skal påse at de sakene som behandles av kontroll-
utvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal også 
påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt.

KAPITTEL 1. KONTROLLUTVALGETS 
OG SEKRETARIATETS OPPGAVER MV.

§ 1 Rammer for kontrollutvalgets myndighet

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske priori-
teringer som er foretatt av kommunens eller fylkes-
kommunens folkevalgte organer eller andre kommunale 
organer.

§ 2 Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av 
budsjettet for kontrollarbeidet

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for 
kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. 
Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 
kommuneloven § 14- 3 tredje ledd til kommunestyret 
eller fylkestinget.

§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver  ved 
 regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om 
revisjonsarbeidet og påse at

a. kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper 
blir revidert på en betryggende måte

b. regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, 
forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler 
med revisor

c. regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som 
oppfyller kravene i kapittel 2 og 3

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller 
fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før 
formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens 
påpekinger etter kommuneloven

4. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med 
hjemmel i kommuneloven §§ 23-2, 24-2 og 24-4.

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlig-
hetsvurdering, som skal legges fram for kontroll-
utvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon 
til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter 
eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om 
resultatet av kontrollen. 

§ 24-10 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Bestemmelsene om innsyn og undersøkelser i 
selskaper o.l. i § 23-6 gjelder på tilsvarende måte for 
kommunens eller fylkeskommunens revisor.

å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 
 opplysninger om vesentlige budsjettavvik

Hvis revisor i revisjonsberetningen konkluderer med 
forbehold, konkluderer negativt eller ikke har tilstrek-
kelig grunnlag for å konkludere, skal årsaken beskrives. 
Hvis revisor mener at årsregnskapet eller årsberet-
ningen ikke bør vedtas slik de foreligger, skal dette 
angis særskilt. 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold 
som revisor mener det er nødvendig å opplyse om i 
henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

§ 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller 
fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak 
foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
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§ 15 Krav til revisjonskriterier

Revisor skal etablere revisjonskriterier for det enkelte 
revisjonsprosjektet.

KAPITTEL 3. KRAV TIL REVISOR OG REVISORS 
MEDARBEIDERE

§ 16 Krav til revisors uavhengighet

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for 
kommunen eller fylkeskommunen hvis det foreligger 
særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revi-
sorens uavhengighet og objektivitet.

Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskom-
munen eller i en interkommunal samarbeidsordning 
medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig 
uavhengighet og objektivitet.

§ 17 Grenser for revisors tilknytning til
den  reviderte virksomheten

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for 
kommunen eller fylkeskommunen hvis revisoren eller 
revisorens nærstående har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksom-
hetens ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å 
svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.

Nærstående etter første ledd er

a. revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken

b. revisorens slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje og deres ektefeller eller samboere

c. revisorens søsken og deres ektefeller eller
samboere

d. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje
til revisorens ektefelle eller samboer

c. det foreligger andre særlige grunner

Revisor skal gi kontrollutvalget og den revisjonspliktige 
rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg 
oppdraget som revisor.

§ 13 Overføring av revisjonsoppdrag ved
sammenslutning eller omorganisering av 
 revisors virksomhet

Hvis flere revisjonsselskaper slår seg sammen, videre-
fører det nye selskapet de revisjonsoppdragene som 
selskapene hadde før sammenslutningen. Det samme 
gjelder ved selskapsrettslig omorganisering av et revi-
sjonsselskap, og når en personlig drevet revisjons-
virksomhet tas opp i et revisjonsselskap.

Overføring av revisjonsoppdrag etter første ledd 
begrenser ikke oppdragsgiverens adgang til å bytte 
revisor.

Et selskap eller en person som nevnt i første ledd skal 
uten ugrunnet opphold gi skriftlig melding til oppdrags-
giveren om sammenslutning, omorganisering eller 
opptak.

§ 14 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll

Revisor skal sende et utkast til forvaltningsrevisjons-
rapport til uttalelse til kommunedirektøren, kommune-
rådet eller fylkesrådet.

Revisor skal sende et utkast til forvaltningsrevisjons-
rapport til uttalelse til det kommunale eller det 
fylkeskommunale foretaket, aksjeselskapet eller inter-
kommunale selskapet som er gjenstand for forvalt-
ningsrevisjon.

Revisor skal sende et utkast til rapport om eierskaps-
kontroll til uttalelse til selskapet som er omfattet av 
eierskapskontrollen og til den som utøver kommunens 
eller fylkeskommunens eierfunksjon.

Uttalelsen skal i sin helhet fremgå av rapporten.

§ 10 Utpeking av oppdragsansvarlig regnskaps-
revisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
og oppdragsansvarlig revisor for eierskaps-
kontroll

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert 
regnskapsrevisjonsoppdrag, hvert forvaltningsrevi-
sjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll.

§ 11 Krav ved bytte av regnskapsrevisor

Før en revisor tar på seg ansvaret for regnskapsrevisjon 
etter kommuneloven, skal revisoren be om en uttalelse 
fra den reviderte virksomhetens forrige revisor om det 
foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør 
ta på seg oppdraget. Den forrige revisoren skal uten 
ugrunnet opphold opplyse skriftlig til den nye revisoren 
om begrunnelsen for sin fratreden.

Hvis en revisor sier fra seg et oppdrag og fraråder en 
annen revisor å ta på seg oppdraget, skal revisor doku-
mentere begrunnelsen for å fratre og for rådet. Også 
den nye revisoren skal dokumentere sin begrunnelse 
for å ta på seg oppdraget i strid med den forrige revi-
sorens råd.

Hvis det kan ha betydning for den framtidige revisjonen, 
skal den forrige regnskapsrevisoren uten hinder av 
taushetsplikten gi opplysninger og dokumentasjon om 
revisjonsoppdraget til den nye revisoren.

§ 12 Regnskapsrevisors rett til
å si  fra seg et oppdrag

Når en kommune eller fylkeskommune deltar i 
et interkommunalt revisjonssamarbeid, eller har 
inngått avtale med en annen regnskapsrevisor, har 
regnskaps revisoren rett til å si fra seg oppdraget hvis

a. revisoren har avdekket og påpekt vesentlige brudd
på lov eller forskrift som den reviderte virksom-
heten er underlagt, og virksomheten ikke iverksetter
tiltak som er nødvendige for å rette opp forholdene

b. revisoren ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter
etter lov eller forskrift

KAPITTEL 2. KRAV VED EGEN REVISJON, VALG 
OG BYTTE AV REVISOR OG UTTALELSESRETT 
VED FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPS-
KONTROLL

§ 8 Ansettelse, suspensjon, oppsigelse
og avskjedigelse av revisor

Når kommunen eller fylkeskommunen har egen revi-
sjon, er det kommunestyret eller fylkestinget selv som 
ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger revisjo-
nens leder.

Kontrollutvalget innstiller i slike saker. Revisjonens 
leder ansetter, suspenderer, sier opp og avskjediger 
revisjonens øvrige ansatte.

§ 9 Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor
og kvalifikasjonskrav

Plikten til å utføre regnskapsrevisjon gjelder for alle 
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper 
etter kommuneloven § 14-6 første ledd.

Kommunestyret og fylkestinget velger hvem som skal 
være regnskapsrevisor for hver av kommunens eller 
fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger.

Den oppdragsansvarlige for regnskapsrevisjon etter 
kommuneloven skal ha en bachelor- eller mastergrad 
i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets 
krav til registrert og statsautorisert revisor gitt med 
hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis 
fra regnskapsrevisjon. En person som var oppdrags-
ansvarlig revisor i en kommune eller fylkeskommune 1. 
juli 2004, kan likevel fortsette som oppdragsansvarlig i 
den samme kommunen eller fylkeskommunen, selv om 
personen ikke oppfyller kravet i første punktum.

Representantskapet skal velge regnskapsrevisor når 
et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt 
oppgave fellesskap etter kommuneloven § 14-8 første 
ledd utarbeider eget årsregnskap og egen årsberetning, 
og det ikke er fastsatt noe annet i samarbeidsavtalen.
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KAPITTEL 4. IKRAFTTREDELSE OG OPPHEVELSER

§ 22 Ikrafttredelse og opphevelse av andre 
forskrifter

Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende 
møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved 
oppstart av valgperioden 2019–2023.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. juni 2004 
nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskom-
muner og forskrift 15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner mv.

§ 20 Unntak fra taushetsplikten for revisor 
og revisors medarbeidere

Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 24-2 
femte ledd gjelder også for revisors medarbeidere.

Hvis det i forbindelse med et revisjonsoppdrag eller 
annen kontroll framkommer forhold som gir grunn til 
mistanke om at det er begått en straffbar handling, kan 
revisor og revisors medarbeidere underrette politiet 
uten hinder av taushetsplikten. Hvis det er åpnet etter-
forskning i en straffesak, kan revisor og revisors med ar-
beidere uten hinder av taushetsplikten avgi forklaring 
og framlegge dokumentasjon til politiet om revisjons-
oppdrag eller annen kontroll.

Hvis det er nødvendig for at skatteetaten skal kunne 
utføre sine kontrolloppgaver, kan revisor og revisors 
medarbeidere uten hinder av taushetsplikten gi opplys-
ninger til skatteetaten om en persons forbindelse med 
kommunen eller fylkeskommunen.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at kontrollører som 
er engasjert av bransjeorganisasjoner, kan kontrollere 
hvordan revisjonen er utført.

§ 21 Krav til dokumentasjon av revisors virk-
somhet

Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjen-
nomført og resultatet av revisjonen. Dokumentasjonen 
skal kunne underbygge og gi grunnlag for å etterprøve 
revisors konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan 
foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres 
særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg.

Ved rådgivning og andre tjenester for den reviderte 
 virksomheten skal revisor dokumentere oppdragets art, 
omfang og en eventuell anbefaling.

Revisor skal oppbevare dokumentasjonen på en ordnet 
og betryggende måte i minst 10 år.

§ 18 Grenser for hvilke stillinger, verv 
og tjenester som revisor kan ha

Revisor kan ikke

a. ha andre stillinger i kommunen eller 
 fylkeskommunen

b. ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen 
eller fylkeskommunen deltar i eller er eier av

c. være medlem av styrende organer i en virksomhet 
som kommunen eller fylkeskommunen deltar i 
eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten 
utfører revisjon og er organisert som et interkom-
munalt selskap, samvirkeforetak eller aksjeselskap

d. delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet, 
hvis det kan føre til at revisorens interesser 
kommer i konflikt med interessene til kommunen 
eller fylkeskommunen, eller på annen måte er egnet 
til å svekke tilliten til revisoren

e. utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester 
for kommunen eller fylkeskommunen, hvis dette 
er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og 
objektivitet

f. yte tjenester som hører inn under den reviderte 
virksom hetens egne ledelses- og kontrolloppgaver

g. opptre som fullmektig for den reviderte 
 virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker 
etter domstolsloven § 218

§ 19 Krav til egenvurdering av uavhengighet

Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en 
kommune eller fylkeskommune, skal løpende vurdere 
sin uavhengighet.

Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved 
behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet 
til kontrollutvalget.

En skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet 
skal følge alle tilbud om revisjon.
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c. revisorens søsken og deres ektefeller eller
samboere

d. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje
til revisorens ektefelle eller samboer

§ 18 Grenser for hvilke stillinger, verv og
tjenester som revisor kan ha

Revisor kan ikke:

a. ha andre stillinger i kommunen eller
 fylkes kommunen

b. ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen
eller fylkeskommunen deltar i eller er eier av

c. være medlem av styrende organer i en virksomhet
som kommunen eller fylkeskommunen deltar i
eller er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten
utfører revisjon og er organisert som et interkom-
munalt selskap, samvirkeforetak eller aksjeselskap

d. delta i eller ha funksjoner i en annen virksomhet,
hvis det kan føre til at revisorens interesser
kommer i konflikt med interessene til kommunen
eller fylkeskommunen, eller på annen måte er egnet
til å svekke tilliten til revisoren

e. utføre rådgivningstjenester eller andre tjenester
for kommunen eller fylkeskommunen, hvis dette
er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og
objektivitet

f. yte tjenester som hører inn under den reviderte
 virksomhetens egne ledelses- og kontrolloppgaver

g. opptre som fullmektig for den reviderte
 virksomheten, unntatt ved bistand i skattesaker
etter domstolsloven § 218

Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for 
revisor sine medarbeidere (jf. § 24-4 i kommune-
loven, LOV-2018-06-22-83), men det er kun oppdrags-
ansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig 
vurdering for kontrollutvalget.  

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (kap. 3) stiller 
krav til revisor sin uavhengighet. Kravene er nærmere 
beskrevet nedenfor.

§ 16 Krav til revisors uavhengighet

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for 
kommunen eller fylkeskommunen hvis det foreligger 
særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revi-
sorens uavhengighet og objektivitet.

§ 17 Grenser for revisors tilknytning til den revi-
derte virksomheten

Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for 
kommunen eller fylkeskommunen hvis revisoren eller 
revisorens nærstående har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksom-
hetens ansatte eller tillitsmenn at den er egnet til å 
svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.

Nærstående etter første ledd er

a. revisorens ektefelle eller samboer og deres søsken

b. revisorens slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje og deres ektefeller eller samboere

6. Eksempel på uavhengighetserklæring

VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR SIN UAVHENGIGHET I FORHOLD TIL XX KOMMUNE

Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon av 17. juni 2019, § 19, skal oppdrags-
ansvarlig revisor hvert år, og elles ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget.

KOMPETANSEKRAV

Den oppdragsansvarlige for revisjon av årsregnskap og 
årsberetning etter kommune loven, skal ha en bachelor 
eller mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med 
finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert 
revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg har 
tre års praksis fra regnskapsrevisjon. 

ETTERUTDANNINGSKRAV

Formålet med etterutdanning er at en som ansvarlig 
revisor skal være tilstrekkelig faglig oppdatert. Etterut-
danningskravet er også å se på som et minimumskrav. 
Revisorene er således selv pålagt å vurdere om det er 
behov for mer etterutdanning, eksempelvis for å ha 
nødvendig kunnskap til å kunne revidere den aktuelle 
kunden.

I offentlig sektor er det et etablert foreningsbasert 
etterutdanningskrav stilt av NKRF. Det krever selvsagt 
at man er medlem av NKRF for å bli underlagt disse 
kravene:

Innenfor en 3-års periode er oppdragsansvarlige revi-
sorer forpliktet til å gjennomføre nødvendig etter- og 
videreutdanning innenfor relevante fagområder med til 
sammen 105 kurstimer. De øvrige ansatte (jf. pkt. 1) er 
forpliktet til å gjennomføre etter- og videreutdanning 
med til sammen 63 timer innenfor en 3års periode (ref. 
regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for 
personlige medlemmer av Norges Kommunerevisor-
forbund, https://www.nkrf.no/vedtekter-og-reglement/
obligatorisk-etter-og-videreutdanning).

Det er ikke samme krav til øvrige ansatte i private som 
reviderer kommuner og som ikke er medlem i NKRF.

5. Krav til revisors kompetanse
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ISQC 1 Elementer i et kvalitetskontrollsystem

Pkt.16

Revisjonsfirmaet skal etablere og vedlikeholde et kvali-
tetskontrollsystem som omfatter retningslinjer og 
rutiner for hvert av de følgende elementene

a. Lederansvar for kvalitetssikring i revisjonsfirmaet

b. Relevante etiske krav

c. Aksept og fortsettelse av klientforhold og
enkeltoppdrag

d. Menneskelige ressurser

e. Gjennomføring av oppdrag

f. Overvåking

Pkt. 17

Revisjonsfirmaet skal dokumentere sine retningslinjer 
og rutiner og kommunisere dem til revisjonsfirmaets 
personale. (Jf. punkt A2–A3)

ISA 220 pkt. 2

Revisjonsfirmaet er ansvarlig for systemer, retnings-
linjer og rutiner for kvalitetskontroll. I henhold til ISQC 
1 er firmaet forpliktet til å etablere og vedlikeholde et 
kvalitetskontrollsystem som gir firmaet betryggende 
sikkerhet for at: (a) Firmaet og personalet etterlever 
profesjonsstandarder og gjeldende regulatoriske 
og juridiske krav; og (b) Revisjonsberetningene som 
avgis av firmaet eller oppdragsansvarlige revisorer er 
hensiktsmessige ut fra omstendighetene.

ISA-en forutsetter at firmaet er underlagt ISQC 1 eller 
nasjonale krav som er minst like strenge.

7. Krav til revisjonsselskapenes kontrollsystem

Risikoen for at revisjonsoppdrag ikke gjennomføres i samsvar med kravene i lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk, kan være vesentlig. ISA 220 Kvalitets-
kontroll av revisjon av regnskaper, samt av ISQC, som er den bransjefastsatte inter-
nasjonale standarden for kvalitetskontroll, omhandler en rekke risiko reduserende 
tiltak som et revisjonsselskap må iverksette.

REVISOR SIN EGENVURDERING AV PUNKTENE OVENFOR:

§ 16 Andre særegne forhold Undertegnede kjenner ikke til særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til min uavhengighet og objektivitet overfor xx kommune

§ 17 Nærstående Undertegnede eller nærstående til undertegnede har ikke tilknytning 
til den reviderte eller kontrollerte virksomheten eller til virksomhetens 
ansatte eller tillitsmenn som vil svekke min uavhengighet og objektivitet

§ 18, Pkt. a: Ansettelsesforhold Undertegnet er ikke ansatt i andre stillinger i xx kommune 

§ 18, Pkt. b: Stilling i virksomhet
der kommunen deltar i eller er
eier av

Undertegnede har ikke tilsettingsforhold i virksomhet som xx kommune 
deltar i eller er eier av

§ 18, Pkt. c: Medlem i styrende
organ

Undertegnet er ikke medlem av styrende organ i virksomhet som xx 
kommune deltar i eller er eier av

§ 18, Pkt. d: Delta eller inneha
funksjoner i annen virksomhet,
som kan føre til interessekon-
flikt eller svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i annen virksomhet, som 
kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor

§ 18, Pkt. e: Rådgjevings-
tjenester eller andre tjenester
som er egnet til å påvirke
revisor sin uavhengighet og
objektivitet

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivingstjenester 
eller andre tjenester overfor xx kommune som er egnet til å svekke min 
uavhengighet eller objektivitet overfor xx kommune.

Undertegnede bekrefter at:

a. leveranse av andre tjenester enn revisjon, eksempelvis rådgiving, ikke
utgjør en trussel mot min uavhengighet

b. revisjonsselskapet har regler for hvilke tjenesteleveranser det kan
påta seg utenom revisjonsoppgavene og for individuelle og/eller
samlede honorarbegrensninger

§ 18 Pkt. f: Tjenester under
kommunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver

Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor xx 
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontroll-
oppgaver

§ 18 Pkt. g: Opptre som full-
mektig for den revisjonspliktige

Undertegnede bekrefter at hverken revisor eller revisjonsselskapet for 
tiden opptrer som fullmektig for xx kommune

Rotasjon Undertegnede bekrefter at krav i oppdragsavtalen om rotasjon av 
oppdragsansvarlig revisor, etterfølges
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MOMENTER FOR VURDERING KOMMENTAR

Orientering fra årsoppgjørsfasen: 

a. Har revisor orientert tilfredsstillende om regnskaps-  
og rapporteringsprosessen? 

b. Er revisors vurdering av årsregnskapet med noter, tilfredsstillende? 

c. Har revisor vurdert opplysningene i årsmeldingen 
opp mot  årsregnskapet?

Orientering fra etterlevelseskontroll: 

Har kontrollutvalget fått skriftlig rapport om resultatene  
etter etterlevelsekontroll?

PÅSE AT REVISJONSARBEIDET FOREGÅR I SAMSVAR MED LOV OG 
FORSKRIFT, GOD KOMMUNAL REVISJONSSKIKK OG KONTROLL-
UTVALGETS AVTALER MED, ELLER INSTRUKSER TIL REVISOR

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med lov, forskrift 
og god kommunal revisjonsskikk: 

a. Har kontrollutvalget fått egenerklæring om at revisjons arbeidet har 
foregått i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk? 

b. Hvordan vurderer administrasjonen samarbeidet med revisor? 

c. Har revisor vurdert hensiktsmessigheten med gjennomføringen av 
 revisjonen?

Foregår revisjonsarbeidet i samsvar med kontrollutvalgets 
avtaler med, eller instrukser til revisor? 

a. Er revisjonsoppdraget gjennomført i samsvar med oppdragsavtalen? 

b. Har revisor fulgt kontrakt/avtale/revisjonsplan/instruks? 

c. Er revisjonsarbeidet gjennomført i henhold til åpenhetsrapport? 

d. Vurderer kontrollutvalget gjennomføringen av årets  
revisjon som  betryggende?

e. Er revisjonshonoraret rimelig, sett i lys av virksomhetens  
størrelse, kompleksitet og risiko? 

f. Hva er årsaken til eventuelle vesentlige endringer i honoraret?   
Er disse kommunisert til kontrollutvalget? 

8. Evaluering av revisor - årlig eller ved behov

MOMENTER FOR VURDERING KOMMENTAR

PÅSE AT REGNSKAPET BLIR REVIDERT 
PÅ EN BETRYGGENDE MÅTE

Kvalifikasjonskrav: 

Er kravet til utdanning og etterutdanning tilfredsstilt? 

Vandel: 

Har revisjonen et system for å vurdere ansattes vandel,  
og etterleves systemet?

Uavhengighet: 

a. Har kontrollutvalget mottatt egenerklæring om  uavhengighet fra 
oppdragsansvarlig revisor? 

b. Har revisor gode rutiner for å sikre uavhengighet? 

c. Roterer oppdragsansvaret mellom revisorene i selskapet?

Kvalitetskontroll: 

a. Har revisjonsselskapet et kvalitetskontrollsystem i samsvar med inter-
nasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC1)? 

b. Er kontrollutvalget informert om resultatet av eventuelle eksterne 
 kvalitetskontroller?

HOLDE SEG LØPENDE ORIENTERT OM REVISJONSARBEIDET

Orientering fra planleggingsfasen: 

a. Har kontrollutvalget fått  orientering om revisjonsplanen og risiko- og 
vesentlighetsvurdering for  etterlevelseskontoll? 

b. Har revisor orientert om hvordan vesentlighetsgrenser er vurdert?

Orientering fra interimsfasen: 

a. Har revisor utført de planlagte  revisjonshandlingene? Hvis ikke, er 
avvikene fra planen begrunnet? 

b. Er det utført revisjon på transaksjonsklasser i samsvar med planen?

c. Har revisor vurdert mislighetsrisiko?
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10. Arbeidsgruppens sammensetting

Styremedlem 
Einar Ulla (leder) 

Styremedlem 
Dag Robertsen 

Kontrollsjef 
Tor Harald Hustad 
Møre og Romsdal fylkeskommune 

Daglig leder 
Torbjørn Berglann 
Konsek Trøndelag IKS 

Kontrollutvalgsmedlem 
Bente Tangen 
Porsgrunn kommune 
fratrådte våren 2018

Generalsekretær 
Anne-Karin Femanger Pettersen 
tiltrådde arbeidsgruppen våren 2018

for revisjonsoppdraget nedfelles i et engasjements- 
brev eller annen egnet form for skriftlig avtale, og 
skal omfatte: (Jf. punkt A22–A26) 

 - Målet med og omfanget av revisjonen av 
 regnskapet 

 - Revisors oppgaver og plikter 

 - Ledelsens ansvar

 - Identifisering av det gjeldende rammeverket 
for finansiell rapportering for utarbeidelsen av 
regnskapet

 - Henvisning til den forventede formen på og 
innholdet i eventuelle uttalelser som skal avgis 
av revisor, og (Jf. punkt A23a) 

 - En erklæring om at det kan foreligge 
omstendigheter hvor en uttalelse kan avvike fra 
forventet form og innhold.

d. Dersom lov eller forskrift inneholder tilstrekkelig 
detaljerte krav til vilkårene for revisjonsoppdraget 
som det henvises til i punkt c, er det ikke nødvendig 
at revisor nedfeller dem i en skriftlig avtale, med 
unntak av det faktum at slik lov eller forskrift finner 
anvendelse og at ledelsen erkjenner og forstår 
sitt ansvar som angitt i punkt 6(b). (Jf. punkt A23, 
A27–A28) .

For kontrollutvalget er det lite å hente ved å ta utgangs-
punkt i engasjementsbrevet som grunnlag for å gjen-
nomføre et påse-ansvar. Som bestiller (kunde) kan 
kontrollutvalget imidlertid ha forventninger og krav 
til revisor. Slike forventninger og krav bør tas inn i en 
årlig oppdragsavtale. Oppdragsavtale evt. kontrakt, går 
foran engasjementsbrev.

Hovedhensikten med engasjementsbrevet er oriente-
ring fra revisor om ledelsens ansvar for avleggelsen av 
årsregnskapet samt orientere om målet med revisjonen 
og dens begrensninger.  Revisor skal stile engasje-
mentsbrevet til den som i organisasjonen er ansvarlig 
for overordnet styring og kontroll. FKT anbefaler at 
revisor sender engasjementsbrev til kontrollutvalget 
med kopi til rådmann. Dette er i samsvar med anbefa-
ling fra NKRF.

ISA 210 Inngåelse av avtale om vilkårene for 
revisjonsoppdrag (utdrag)

a. Denne internasjonale revisjonsstandarden  (ISA-en) 
omhandler revisors oppgaver med og plikter til 
å avtale vilkårene for revisjonsoppdraget med 
ledelsen og, der det er relevant, dem som har over-
ordnet ansvar for styring og kontroll. Dette inne-
bærer å fastsette at visse forhåndsbetingelser for 
revisjonen, hvis ansvar ligger hos ledelsen og, der 
det er relevant, dem som har overordnet ansvar for 
styring og kontroll, er til stede. 

b. Revisor skal bli enig om vilkårene for revisjons-
oppdraget med ledelsen eller dem som har over-
ordnet ansvar for styring og kontroll, der det er 
relevant. (Jf. punkt A22) .

c. Under hensyn til punkt d skal de avtalte vilkårene 

9. Engasjementsbrev

I revisjonsoppdrag er revisor pålagt å inngå engasjementsbrev med klienten, det 
vil si med kommunen. (ref. internasjonal standard for revisjon, ISA 210). Under 
framgår hvilke elementer et slikt engasjementsbrev skal inneholde. 
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OPPDRAGSAVTALE 

 

1. Bakgrunn 

Eierne i Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) har i fellesskap vedtatt at all revisjon skal skje i egenregi 

gjennom Møre og Romsdal Revisjon IKS. Dette er nærmere regulert i eier- og selskapsavtalen for 

Møre og Romsdal Revisjon IKS.  

MRR utsteder hvert 4. år, eller oftere ved behov, et engasjementsbrev som stiles til kontrollutvalget 

med kopi til kommunen v/ rådmann samt økonomisjef. Hensikten med engasjementsbrevet er å 

beskrive revisjons forståelse av revisjonsoppdraget, slikt at kontrollutvalget og administrasjonen får 

en oppfatning av rollefordeling og hva som kan forventes av revisor.  

Denne avtalen (Oppdragsavtalen), regulerer hvilke tjenester revisor (leverandør) skal levere og løse 

for kommunen v/kontrollutvalget (kunde), samt hvilke forutsetninger og forventninger som ligger til 

grunn for denne leveransen.  

2. Partene 

Denne avtalen er inngått mellom MRR (leverandør) og Molde kommune v/ kontrollutvalget (kunde).    

3. Avtalens omfang 

Ved etablering av MRR var utgangspunktet at leveranseomfanget fra MRR til kommunen skal være i 

samme omfang som tidligere. For Molde kommune gjelder dette tjenester innen: 

a. Regnskapsrevisjon (vedlegg 1 - Gjennomføring av regnskapsrevisjon) 

b. Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll og eventuelle andre undersøkelser (vedlegg 2 - 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll og eventuelt andre undersøkelser) 

Når det gjelder selve leveransen av regnskapsrevisjon er spesifikasjon av denne samt forventinger til 

gjennomføring nærmere regulert i vedlegg 1 til avtalen. 

Når det gjelder forvaltningsrevisjonsprosjekter, selskapskontroll og andre undersøkelser, skal 

kontrollutvalget bestille dette gjennom egne vedtak i kontrollutvalget. Forventninger til og 

gjennomføring av disse leveransene er nærmere regulert i vedlegg 2 til avtalen. 

4. Avtaleperiode 

Avtalen gjelder for en valgperiode av gangen. Som følge av at MRR først ble operativ fra 1. februar 

2017, gjelder nærværende avtale for perioden 1. november 2017 til 31. desember 2019. 

Ny avtale for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023 skal være ferdigforhandlet før 1. oktober 

2019.  

 

 



5. Rammeverk og kontaktperson

Rammeverk: 

Det er utarbeidet rammeverk/styringsdokumenter som legger føringer for arbeidsform og innhold i 

arbeidet til kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og den valgte revisor i Molde  

kommune, herunder samhandling mellom aktørene. Dette gjelder følgende 

reglement/styringsdokument: 

- Reglement for kontrollutvalget i Molde  kommune (Revidert i kommunestyret 3.9.2015 i k-
sak 64/15) - Vedlegg 3

- Plan for kontrollutvalgets virksomhet for perioden 2017-2019 (Vedtatt i kontrollutvalget

13.9.2017 sak 28/17) - Vedlegg 4

Det forutsettes at den til enhver tid valgte revisor i kommunen, er kjent med gjeldende reglement og 

styringsdokument, og hensynstar dette i sin aktivitet og arbeid. 

Kontaktperson: 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er revisor sin kontaktperson i alle saker overfor 

kontrollutvalget.  

6. Honorar

Vedtatt budsjett i MRR (etter godkjenning i representantskapet) danner grunnlag for det årlige 

honoraret/driftstilskudd fra kommunen til MRR. Avtalt honorar omfatter de tjenester/leveranser 

som inngår i pkt. 3 over, og som ytterligere er spesifisert i vedlegg 5.  

Utgangspunktet for honorarberegning er eieravtalen § 3. I en overgangsfase på 4 år fra etablering 

skal betaling ta utgangspunkt i det kommunen betalte ved overgangen til MRR.  

a. Honorar

- Framgangsmåten for beregning av honorar reguleres av selskapsavtalen § 9. «Utkastet til

budsjett for MRR skal sendes de respektive kontrollutvalgssekretariatene før behandling i

selskapets styre, slik at de kan gi merknader og hensynta utkastet når utvalgene utarbeider

budsjettforslag for det samlede kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.»

Videre forutsettes det at det i forkant av oversendelse av budsjettutkast, har vært

dialogmøte mellom partene omkring leveranseinnhold/-omfang og -tilnærming med henblikk

på honoraret sin størrelse og muligheter for effektivisering og/eller justering av innholdet i

leveransene.

- Som det framgår av selskapsavtalen § 3, er det en intensjon at revisjonen skal effektiviseres.

Begge parter skal bidra og legge til rette for dette.



b. Fakturerings-/betalingsplan 

- Vi fakturerer forskuddsvis hvert kvartal så lenge fastpris ligger til grunn for fakturering, jf. 

Eieravtalens §3 for fakturering i henhold til fastpris eller medgått tid.  

- Fakturering i henhold til medgått tid foretas etterskuddsvis hvert kvartal.  Fakturaen skal 

vedlegges oversikt over medgått tid per medarbeider – fordelt på hovedkategorier av 

oppdrag/prosjekt. 

- Fakturaen skal betales innen 14 dager fra utstedelse. 

- Større utredning og/eller granskning innebærer bestilling av enkeltprosjekt som går ut over 

det som tidligere har inngått i leveransene.  

- Tilleggsfakturering må være avtalt med administrasjonen eller kontrollutvalget i forkant før 

oppstart av tilleggsoppdraget. Kontrollutvalget skal orienteres ved bestillinger fra 

administrasjonen. 

 

7. Andre forhold 

MRR skal ha etablert et kvalitetssikringssystem som blant annet omfatter opplegg for uavhengig 

oppdragskontroll for utvalgte oppdrag, herunder et system for intern periodisk kvalitetskontroll av 

enkeltoppdrag. Dette er beskrevet i MRR sin kvalitetsmanual som bygger på ISQC 1 (Internasjonal 

Standard for kvalitetskontroll).  

MRR skal delta i eksternt foreningsbasert kvalitetskontrollopplegg. Kopi av rapporter fra 

foreningsbaserte kvalitetskontroller av MRR skal når rapport foreligger, straks og uoppfordra 

oversendes i sin helhet til kontrollutvalget.  

MRR skal etablere ett system for årlig egenevaluering av kvaliteten av eget arbeid og de 

forutsetninger som må være tilstede for at revisjonen blir utført med en tilfredsstillende kvalitet. 

Egenevalueringen skal også omtale resultatet av gjennomførte oppdragskontroller og resultatet av 

eventuell gjennomført ekstern foreningsbasert kvalitetskontroll. Egenevaluering skal årlig oversendes 

kontrollutvalget. 

MRR skal legge til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle sitt ansvar for tilsyn av revisjonsordninga i 

samsvar med kontrollutvalgsforskriften § 6 og pkt. 3 i reglementet for kontrollutvalget i kommunen. 

Det forutsettes at MRR legger til rette for at kontrollutvalget kan gjennomføre sitt tilsyn. 

Revisors arbeidspapirer er revisor sin dokumentasjon av gjennomføring av revisjonsoppdragene. 

Dokumentasjonen skjer i henhold til gjeldene revisjonsstandarder. MRR sitt kvalitetssikringssystem 

inklusive egenevaluering, samt ekstern foreningsbasert kvalitetskontroll sikrer at dokumentasjonen 

er i henhold til lov og revisjonsstandarder. Når revisjonsselskap er organisert som et interkommunalt 

foretak har kontrollutvalget ikke rett til innsyn i revisor sine arbeidspapirer. Ved behov kan 

kontrollutvalget likevel be revisor om opplysninger om hvordan et saksforhold er revidert, herunder 

hvilken skjønnsutøvelse om er anvendt.  

MRR skal årlig utarbeider åpenhetsrapport i samsvar med revisorloven § 5a-2 og i tråd med 

anbefalinger fra NKRF.  Åpenhetsrapporten skal uoppfordret oversendes til kontrollutvalget, når 

rapporten er godkjent i styret til MRR. 



MRR skal sende sitt årsregnskap med styrets årsberetning og revisjonsberetning til kontrollutvalget 

når det er fastsatt av representantskapet. 

8. Oppsigelse av avtalen

Hver av partene kan si opp avtalen med ett års varsel, dog bare innenfor de rammer som er angitt i 

selskapsavtalen §16.   

9. Vedlegg til avtalen

Avtalen har følgende vedlegg. Dette omfatter 

- Vedlegg 1: Gjennomføring av regnskapsrevisjon

- Vedlegg 2: Gjennomføring av forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser

- Vedlegg 3: Reglement for kontrollutvalget

- Vedlegg 4: Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2017-2019

- Vedlegg 5: Honorar for gjeldende år

Molde,  29. nov. 2017 

Møre og Romsdal Revisjon IKS Kontrollutvalget i Molde  
Daglig leder Ved Kontrollutvalgsleder 



Vedlegg 1 – Gjennomføring av regnskapsrevisjon 

1. Innledning 

Innholdet i vedlegget skal regulere forhold knyttet til gjennomføring av regnskapsrevisjon i Molde  

kommune, herunder avklare forventninger som ligger til revisorfunksjonen samt regulere forholdet 

mellom utfører av oppdraget og kontrollutvalget. 

Det er en forutsetning at revisjon utføres i samsvar med lov, forskrift, revisjonsstandarder og god 

kommunal revisjonsskikk fastsatt av Norsk Kommunerevisorforbund (NKRF). 

2. Leveranseomfang (Jfr Selskapsavtalen §3) 

Ved etablering av MRR er utgangspunktet at omfang av tjenester fra MRR skal være i samme omfang 

som kommunen tidligere fikk før overgang til MRR.  Det er derfor lagt til grunn at innenfor det avtalte 

vederlaget, jf. pkt. om honorar, inngår følgende elementer i tjenesteleveransen - regnskapsrevisjon: 

Regnskapsrevisjon 

Tjeneste Elementer 

Ordinær revisjon av årsmelding og 
årsregnskap 
 

Revisjonsberetning 
 
Oppfølging av revisjonsmerknader 
 
Deltakelse på nødvendige planleggings- og 
oppsummeringsmøter bl.a. med 
kontrollsekretariat/administrasjon enkeltvis og/eller i 
fellesskap 

Revisjonsrelaterte tjenester – 
attestasjoner/bekreftelse 
 

Utstedelse av attestasjoner/bekreftelser innen følgende 
områder (eksempelvis) 
- Kompensasjonskrav etter lov om kompensasjon for 

merverdiavgift 
- Spillemiddelregnskap (kulturdepartementet for 

idretts- og kulturanlegg) 
- Refusjonskrav lønnstilskudd fra NAV 
- Byggeregnskap 
- Følgeskriv til lønnsoppgavene 
- Bekreftelser ifb låneopptak 
- Finansreglement 

Løpende rådgivning og mindre utredninger 
 

Revisor skal være tilgjengelig for administrasjon og 
kontrollutvalget for løpende spørsmål, avklaringer og 
mindre utredninger når det gjelder spørsmål av regnskaps-, 
avgifts- og skattemessig art/karakter 
 

Løpende møter med kontrollsekretariatet 
 

Revisor skal være tilgjengelig for kontrollutvalgs-
sekretariatet for spørsmål og avklaringer i forhold til saker 
som er relevante for revisor sitt oppdrag, og i forhold til 
kontrollutvalgssekretariatets behov for avklaringer i 
tilknytning til sin forberedelse av saker til kontrollutvalget.  

Møte i kontrollutvalget og kommunestyret 
 

Oppdragsansvarlig revisor eller stedfortreder skal møte i 
kontrollutvalget når det gjelder saker som har tilknytning til 
revisors oppdrag skal behandles.  
I tillegg skal oppdragsansvarlig revisor eller stedfortreder 
møte i kommunestyret når saker som har tilknytning til 
revisors oppdrag skal behandles. 



3. Arbeidsform/arbeidsdeling 

Samarbeid med Kontrollutvalget/Kontrollutvalgssekretariatet: 

Kontrollutvalget har på vegne av kommunestyret ansvaret for det løpende tilsyn med den 

kommunale forvaltning i Molde  kommune.  (Jfr Kommuneloven §77) Kontrollutvalgssekretariatet 

skal sørge for at kontrollutvalget til enhver tid har sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets 

behov, og skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet, og er således 

revisor sin kontakt i saker overfor kontrollutvalget.  

Det skal etableres en plan/opplegg for regelmessige møter mellom revisor og 

kontrollutvalgssekretariat, hvor det legges opp til et tett og godt samarbeid for å koordinere 

aktiviteter og dele informasjon.  

- Kontrollutvalgssekretariatet skal i planleggingsfasen av revisjonsarbeidet bli involvert og 

orientert om risiko- og vesentlighetsvurderinger, herunder også ha mulighet til å komme med 

innspill til revisjonsplan og fokusområder 

- Kontrollutvalgssekretariatet skal i fellesskap med revisor utarbeide plan for fellesmøter mellom 

administrasjon/revisor og kontrollutvalgssekretariat med henblikk på revisjonen sin 

gjennomføring og framdrift, samt skape arena for felles faglig prinsippdiskusjoner og oppfølging 

av revisjonsmerknader 

- Revisor skal i møter med kontrollutvalgssekretariatet bli orientert om de funn/resultater som 

kontrollutvalgssekretariatet har gjort når det gjelder generelt tilsynsarbeid og dennes oppfatning 

av intern kontroll. Revisor kan ved behov be om tilgang til arbeidspapirer/dokumenter som 

kontrollutvalgssekretariatet har i den sammenheng 

- Revisor skal ha mulighet til å komme med innspill til kontrollutvalget sin handlingsplan for 

generell kontroll og tilsyn 

 

Samarbeid med administrasjon 

- Revisor skal før oppstart av årsoppgjørsrevisjon oversende spesifikasjon (PBC-liste) til 

administrasjonen, over hvilken dokumentasjon som revisor forventer skal foreligge 

tilfredsstillende dokumentert før revisjonen starter.  

- Administrasjonen skal tilrettelegge forholdene slik at revisor kan utføre sitt arbeid både med 

hensyn til kvalitet og tidsriktighet. MRR skal ha tilgang til kommunens fysiske og elektroniske 

arkiver og regnskapssystemer i det omfang MRR anser nødvendig for å kunne utføre sitt oppdrag.  

- Revisjonsarbeidet vil i tilstrekkelig grad skje ute hos enheten som blir revidert.  I henhold til 

eieravtalen §6 skal kommunen stille nødvendige arbeidsplasser til disposisjon for revisor.  

Arbeidsplassen må være tilstrekkelig utstyrt for utførelse av revisors oppgaver. 

 

 

 

 



4. Revisjonsteam 

Revisjonsteamet består av: 

Navn Kompetanse Rolle i teamet Fokus- og ansvarsområder i temaet 

Veslemøy 
Ellinggard 

Statsautorisert 
revisor 

Oppdragsansvarlig Overordnet og helhetlig styring av 
revisjonsoppdraget, herunder fastsettelse av 
angrepsvinkel for revisjonen, risikovurderinger 
og konklusjoner. 

Anne Oterhals Registrert revisor Team manager Løpende oppdragsstyring og gjennomføring av 
revisjonen sammen med 
revisormedarbeidere. 

 

I tillegg kommer ulike revisjonsmedarbeidere til å delta på oppdraget.  

Molde  kommune ønsker at oppdragsansvarlig revisor skal inneha tittelen statsautorisert revisor. 

Endringer av teammedlemmer skal meldes til kontrollutvalget v/kontrollutvalgssekretariatet.  

5. Revisjonsprosessen 

Revisjonsprosessen og metodikk: 

MRR anvender et felles revisjonsverktøy «Descartes». Revisjonsverktøyet er et standardsystem som 

er gjenstand for løpende oppdatering i henhold til gjeldende revisjonsstandarder. Dette skal sikre en 

enhetlig og kvalitetsmessig gjennomføring av revisjonen, som er i samsvar med nasjonale og 

internasjonale revisjonsstandarder. 

Prosess Aktiviteter Handlinger 
 

Rapportering Lovpålagt 
kommunikasjon  

- Revisjonsberetning 
- Nummererte brev iht. lov og forskrift 

 

Formell 
kommunikasjon  

- Notat/brev/presentasjoner om valg av revisjonsstrategi / 
angrepsvinkel med bakgrunn i vesentlige 
transaksjonsklasser/risikovurderinger/vesentlighet 

- Oppsummeringsnotat/-brev/-presentasjon fra 
interimsrevisjon med fokus på virksomhetsstyring og 
intern kontroll 

- Oppsummeringsnotat/-brev/-presentasjon fra 
årsoppgjørsrevisjon 

Uformell 
kommunikasjon 

Løpende møter og kommunikasjon med administrasjon og 
fellesmøter administrasjon/revisjon/kontrollutvalgssekretariat for 
løpende avklaringer og oppdateringer. 
 

 

 

 

 

 



Tidsplan og betjening av Molde  kommune som kunde: 

Tidsrom Aktivitet MRR 

Mai - september  Risikovurderingshandlinger, herunder møter med ordfører, rådmann,
avdelingsledelsen og økonomi – diskusjon av risikovurderinger og vesentlighet

 Kartlegge internkontroll og virksomhetsstyring, herunder gjennomgang av IT
systemer

 Identifisere risiko for alle virksomhetsområder gjennom ett nært samarbeid
med nøkkelpersoner i administrasjonen

 Planlegging og fastsetting av revisjonsplan

 Møter med kontrollutvalgssekretariat for å avstemme overordnede
risikovurderinger/vesentlighet og forventninger, herunder krav til rapportering

 Presentere og diskutere revisjonsplan med økonomiavdeling/toppledelsen

August - oktober  Rapportering (og evt. presentasjon i kontrollutvalget) av revisjonsplan

 Gjennomføring av interimsrevisjon, herunder test av nøkkelkontroller

November - 
desember 

 Utsendelse av PBC-liste (Prepared by client) – forventningsliste til
administrasjonen

 Rapportering og presentasjon i kontrollutvalget av oppsummering fra
Interimsrevisjon

 Fellesmøte administrasjon/revisor/kontrollutvalgssekretariat for gjennomgang
av funn og vurderinger fra interimrevisjon/enhetsbesøk, samt forslag til
forbedringer fra ovennevnte rapportering

 Gjennomgang av rammeverk for årsmelding, presentasjon av noter og
regnskapsoppsett samt revisjon av andre områder som kan revideres før
årsskiftet

 Planleggingsmøte for årsoppgjøret

Januar - mai  Revisjon av periodiseringer/avstemminger

 Gjenværende revisjonshandlinger

 Rapportering og presentasjon i kontrollutvalget av oppsummering fra
årsoppgjørsrevisjon

 Fellesmøte administrasjon/revisor/kontrollutvalgssekretariat for
oppsummering fra årsoppgjørsrevisjonen

 Oppfølging av revisjonsmerknader



Vedlegg 2 – Gjennomføring av forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre 

undersøkelser 

1. Innledning 

Innholdet i vedlegget skal regulere forhold knyttet til gjennomføring av forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroller og andre undersøkelser i kommunen, herunder avklare forventninger som ligger til 

leveransen i den sammenheng samt regulere forholdet mellom utfører av oppdraget og 

kontrollutvalget. 

Oppgavene skal til enhver tid utføres i samsvar med gjeldene lov, forskrift og RSK001 Standard for 

forvaltningsrevisjon. 

2. Leveranseomfang 

Ved etablering av MRR er utgangspunktet at omfang av tjenester fra MRR skal være i samme omfang 

som kommunen tidligere fikk fra Kommunerevisjonsdistrikt 2.  

Det er derfor lagt til grunn at innenfor det avtalte vederlaget, jfr. pkt. om honorar, inngår følgende 

elementer (ikke uttømmende) i tjenesteleveransen – forvaltningsrevisjon, selskapskontroller og 

andre undersøkelser: 

Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser 
 

Tjeneste 
 

Elementer 

Forvaltningsrevisjon 
 

Levering av 1 stk. forvaltningsrevisjonsrapport pr. år 
Dette inkluderer også eventuelt overordnet analyse. 

Selskapskontroll 
 

Selskapskontroll (som forvaltningsrevisjon) 
Levering av selskapskontroll som alternativ til forvaltningsrevisjon 

Andre undersøkelser 
 

Andre undersøkelser som normalt har inngått i leveransen til 
kommunen. Eksempelvis:  

- mindre undesøkelser bestilt av kontrollutvalget 
 

Løpende møter med 
kontrollsekretariatet 
 

Revisor skal være tilgjengelig for Kontrollutvalgssekretariatet for 
Romsdal for spørsmål og avklaringer i forhold til saker som er 
relevante for revisor sitt oppdrag, og i forhold til kontroll-
utvalgssekretariatets behov for avklaringer i tilknytning til sin 
forberedelse av saker til kontrollutvalget.  
 

Møte i kontrollutvalget og 
kommunestyret 
 

Oppdragsansvarlig revisor eller stedfortreder skal møte i 
kontrollutvalget når det gjelder saker som har tilknytning til 
revisors oppdrag skal behandles.  
I tillegg skal oppdragsansvarlig revisor eller stedfortreder møte i 
kommunestyret når saker som har tilknytning til revisors oppdrag 
skal behandles. 

 

 

 

 



3. Arbeidsform

Samarbeid med Kontrollutvalgssekretariatet: 

Kontrollutvalget har på vegne av kommunestyret ansvaret for det løpende tilsyn med den 

kommunale forvaltning i kommunen (Jf. Kommuneloven §77). Kontrollutvalgssekretariatet skal sørge 

for at kontrollutvalget til enhver tid har sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov, og skal 

påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet, og er således revisor sin 

kontakt i saker overfor kontrollutvalget.  

Det skal etableres en plan/opplegg for regelmessige møter mellom revisor og 

kontrollutvalgssekretariat, hvor det legges opp til et tett og godt samarbeid for å koordinere 

aktiviteter og dele informasjon.  

- Revisor skal ha mulighet til å komme med innspill til Kontrollutvalgssekretariatet sin overordna

analyse når det gjelder selskapskontroll og forvaltningsrevisjon

- For å planlegge leveranser av forvaltningsrevisjonsprosjekt og selskapskontroller, skal

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal sørge for at Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for

selskapskontroller fremlegges for vedtak i kommunestyret innen utgangen av året etter nytt valg.

- Etter kommunestyrets vedtak av Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll

bestiller kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsprosjekt/selskapskontroll.  Nytt prosjekt bestilles

og frist for levering avtales med kontrollutvalget.

- Revisor utarbeider utkast til prosjektplan til det enkelte prosjekt, denne inneholder også

framdriftsplan.  I dette arbeidet kan det inngå felles møte med den aktuelle avdeling som

prosjektet gjelder, med henblikk på å få innspill til aktuelle problemstillinger/revisjonskriterier,

herunder etablere dialog med den reviderte enhet. Prosjektplanen skal godkjennes av

kontrollutvalget.

- Revisor skal underveis i prosjektene uoppfordret holde Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

løpende oppdatert når det gjelder status og framdrift i det enkelte prosjekt, blant annet med

henblikk på nødvendigheten å kunne foreta justeringer i prosjektene.

- Kontrollutvalgssekretariatet skal ha tilgang til rapportutkast når denne foreligger.

Rapportutkastene unntas offentlighet.

- Kontrollutvalget følger opp at de vedtak som kommunestyret gjør i forbindelse med behandling

av forvaltningsrevisjonsrapporter, bli fulgt opp av administrasjonen.

Samarbeid med administrasjon 

- Revisor skal varsle rådmann om bestilt revisjon gjennom oppstartsbrev og oppstartsmøte.

- Administrasjonen skal tilrettelegge forholdene slik at revisor kan utføre sitt arbeid både med

hensyn til kvalitet og tidsriktighet. MRR skal ha tilgang til kommunens fysiske og elektroniske

arkiver og regnskapssystemer i det omfang MRR anser nødvendig for å kunne utføre sitt oppdrag.

- Revisjonsarbeidet vil i tilstrekkelig grad skje ute hos enheten som blir revidert.  I henhold til

eieravtalen §6 skal kommunen stille nødvendige arbeidsplasser til disposisjon for revisor.

Arbeidsplassen må være tilstrekkelig utstyrt for utførelse av revisors oppgaver.



4. Revisjonsteam forvaltningsrevisjon

Revisjonsteamet vil bli sammensatt i henhold til prosjektets innhold og kompetansekrav i det enkelte 

prosjekt for forvaltningsrevisjon. Molde kommune sin kontaktperson for forvaltningsrevisjon er: 

Einar Andersen. 

Oppdragsansvarlig revisor og teammedlemmer i det enkelte prosjekt gis det informasjon om i 

prosjektplan.  

5. Revisjonsprosessen

MRR anvender revisjonsverktøyet Descartes til å dokumentere forvaltningsrevisjon.  I tillegg har MRR 

egen interne retningslinjer for kvalitetssikring av alle forvaltningsrevisjonsprosjekter. Dette skal sikre 

en enhetlig og kvalitetsmessig gjennomføring av forvaltningsrevisjon (inkl. selskapskontroll), som er i 

samsvar med nasjonale og internasjonale revisjonsstandarder. En naturlig del av rapportering er å 

foreslå løsninger for identifiserte forbedringsområder. 
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REVISJONSPLAN REVISJONSÅRET 2020 

Sekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for 

revisjonsåret 2020 til orientering. 

Saksopplysninger 

Kommuneloven § 24-2 Revisors ansvar og myndighet 

Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med 

lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk.  

Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

Kommuneloven § 23-2 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 

a) Kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 Kontrollutvalgets oppgaver ved 

regnskapsrevisjon    

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) Kommunens eller fylkeskommunen årsregnskaper blir revidert på en betryggende

måte.

b) Regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets

instrukser og avtaler med revisor

c) Regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.

Vedlagt følger: 

• Kommunikasjons- og revisjonsplan 2020, mottatt 31.8.2020 fra Møre og Romsdal

Revisjon SA.

VURDERING 

En oppgave ved kontrollutvalgets påseansvar overfor regnskapsrevisor er å få en orientering 

fra revisor om revisjonsplan med revisjonsstrategi og risiko- og vesentlighetsvurderinger. I 

«Veileder-Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor», utarbeidet av FKT 

nbefales det at orienteringen bør være skriftlig og minst beskrive: 



a) Hvordan revisor fastsetter vesentlighetsnivå og de ressurser (bemanning og

kvalifikasjoner) som skal brukes i gjennomføringen av revisjonen.

b) Hvilken struktur revisor i sin revisjonstilnærming har på kommuneorganisasjonen.

c) Vesentlige regnskapsprinsipp og de viktigste områdene der revisor gjør

skjønnsmessige vurderinger. Revisor bør også orientere om oppfølging av fjorårets

revisjon.

Oppdragsansvarlig revisor vil i møte gi kontrollutvalget en presentasjon av revisjonsstrategi 

for revisjonsåret 2020. 

Revisjonsplanen inneholder fokus- og risikopunkter 2020, forbedringspunkter fra 2019, 

gjennomføring interim (okt-des), forberedelse årsoppgjør (nov-des), gjennomføring 

årsoppgjør, rapportering og oversikt over revisjonsteam for regnskapsrevisjon.  

Den revisjonsplanen som er mottatt gir oversikt over de ressurser som skal brukes i 

gjennomføringen. Kontrollutvalget bør i møte be om informasjon om hvordan revisor 

fastsetter vesentlighetsnivå for kommunen, og hvor dette er satt. Utvalget må da ta stilling til 

om møtet bør lukkes under denne delen av orienteringen. Planen beskriver hvilken struktur 

revisor har for sin revisjonstilnærming.  

Vesentlige regnskapsprinsipp og de viktigste områdene der revisor gjør skjønnsmessige 

vurderinger, synes sekretariatet kommer dårligere frem i planen. Revisor bør i møte utfordres 

til å utdype dette noe. Revisor har i planen orientert om oppfølging av fjorårets revisjon.  

Det kommer frem i planen at det vil bli et nytt revisjonsteam som skal revidere Molde 

kommune. Oppdragsansvarlig revisor vil være Anne Jorun Vatne, som er statsautorisert 

revisor og nytilsatt i Møre og Romsdal Revisjon SA. Teammanager/kontaktperson vil være 

Hilde Myrvang. Hilde er registrert revisor og har jobbet i Møre og Romsdal Revisjon siden 

oppstarten, og før det i fylkesrevisjonen. Hun har erfaring som teammanager i 

revisjonesteamene til flere andre kommuner.   

Jane Anita Aspen 

daglig leder  
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MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA 
FRA 01.01.2020

25 ansatte med høy 
kompetanse

Kontor i Kristiansund, Ålesund, 
Molde og en ansatt i Surnadal.

Et betydelig kompetansemiljø i 
Møre og Romsdal.

Representerer 219 000 
innbyggere
Nye Ålesund kommune, nye 
Molde kommune, Hustadvika 
kommune, Fjord kommune 
sammen med 17 andre 
kommuner, samt Møre og 
Romsdal fylkeskommune

Estimert omsetning på 
om lag MNOK 30

Regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll, attestasjoner 
og rådgivning
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VÅR KOMPETANSE

 Vi kjenner kommunene våre og
kommunal sektor godt

 Vi har et bredt fagmiljø som består
av:

 Statsautoriserte revisorer

 Registrerte revisorer

 Samfunnsvitere

 Statsvitere

 Diplomert internrevisor

 Jurist m.m.



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

REVISJONSHONORAR

 Honorar Molde kommune: 

 2020 estimat: TNOK 1 100 for regnskapsrevisjon inkl. attestasjoner. 
Kostnaden for regnskapsrevisjon for nye Molde kommune antas dermed 
ikke å bli høyere enn for kommunen før sammenslåing. Revisjonshonorar 
for Nesset og Midsund blir dermed innspart i sin helhet.

 Vi foreslår å budsjettere med TNOK 750 for forvaltningsrevisjon og andre 
undersøkelser, slik at det samlede budsjettet blir på nivå for tidligere år.

 Honoraret bestemmes av faktisk medgått tid og blir fakturert i 
kategoriene:

 Revisjonshonorar inkl. møter

 Attestasjoner

 Forvaltningsrevisjon 

 Ev. andre særskilte bestillinger



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

VIRKSOMHETSSTYRING – «ORDEN I EGET HUS»

Internkontroll i 
forretningsprosesser/

tjenesteproduksjon

Inntekter

Tildelinger og tilskudd

Innkjøp (drift og investering)

Lønn og sosiale kostnader

Periodeavslutning

Finansiell rapportering

Årsregnskap

Budsjett

Delårsregnskap

Driftsrapporter

T
R
A
N
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A
K
S
J
O
N
E
R

F
O
R
R
E
T
N
I
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S
R
I
S
I
K
O

RISIKO

I

FINAN-
SIELL 

RAPPOR-
TERNG

Effektiv kontroll i 
forretnings-
prosessene/ 
tjeneste-
produksjon gir 
kvalitet i finansiell 
rapportering.

Revisjonens 
forretnings-
orienterte og 
kontrollorienterte 
angrepsvinkel
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MODENHETSNIVÅ FOR INTERNKONTROLL
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PLAN FOR KOMMUNIKASJON

• Presentere revisjonsplan i 
kontrollutvalg

• Gjennomgang av funn og 
forslag til forbedringer til 
administrasjonen

• Presentere oppsummering 
fra interimsrevisjon i 
kontrollutvalg

• Revisjonsberetning

• Presentasjon av 
oppsummering fra 
årsoppgjørsrevisjon i 
kontrollutvalg og med 
administrasjonen

• Ev. oppsummering av 
interimsrevisjonen i 
kontrollutvalg hvis ikke 
gjennomført i 4. kvartal

1. 
Kvartal

2. 
Kvartal

3. 
Kvartal

4. 
Kvartal
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REVISJONSPLAN 2020

MOLDE KOMMUNE
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FOKUS- OG RISIKOPUNKTER 2020

 Generelle risikopunkter

 Lov om offentlige 
anskaffelser

 Høy iboende risiko

 Transaksjoner med 
nærstående

 Skille drift- og 
investeringsutgifter

 Minimumsavdrag

 Omlegging av prinsipp i 2020

 Mislighetsrisiko

 Mva-kompensasjon

 Kommunen har god 
oversikt og gode 
bokføringsrutiner for å 
sikre riktig bokføring og 
dermed riktig 
kompensasjonskrav. 

 Det må stadig 
opprettholdes høyt fokus
på området da 
konsekvensene av feil kan
bli store. Korte 
foreldelsesfrister kan
medføre tap.



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

FOKUS- OG RISIKOPUNKTER 2020

 Særskilte risikopunkter

 Oppstart av nye Molde kommune og etablering av internkontroll for den
nye kommunen

 Kartlegging av intern kontroll

 Testing av etablert intern kontroll

 Kommunens egen dokumentasjon av nøkkelkontroller – f.eks. kontroller som
sikrer gyldighet av kostnader og fullstendighet av inntekter



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

FORBEDRINGSPUNKTER FRA 2019

 Prinsipper for regnskapsføring av startlån

 Vi anbefaler at prinsippene fra GKRS implementeres for den nye 
kommunen som helhet.

 Midsund og Nesset kommuner har regnskapsført ihht prinsippene i notat fra 
GKRS. Molde kommune har hatt en annen løsning.

 Budsjettering av interne utlån

 Budsjettering av startlån

 Budsjetterte rammer blir ikke justert med faktisk utlån. Spørsmål med 
realisme i budsjetteringen.



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

FORBEDRINGSPUNKTER FRA 2019

 Særlig ressurskrevende tjenester

 Antall timer i 2019 gikk ned ift 2018, men kostnadene hadde økt. 
Årsaken til slike sammenhenger bør med fordel dokumenteres.



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

GJENNOMFØRING

 Planfase August - Oktober 

 Foreløpig vurdering av risiko

 Foreløpig vurdering av internkontroll

 Vesentlighetsgrenseberegning

 Ressursplanlegging



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

GJENNOMFØRING INTERIM (OKT-DES)

 Kartlegging internkontroll og testing

 Substanshandlinger inkl. analyser

 Lov om offentlige anskaffelser inkl. rammeavtaler og oppfølging av disse

 Transaksjoner med nærstående

 Delegasjon/fullmakter

 Gjennomgang av skille drift/investering for inneværende år og for neste 
budsjettår

 Attestasjoner

 Mva-kompensasjon

 Attestasjon av prosjektregnskaper 

Gjennomføres ved revisjonsbesøk hos kommunen, besøk enheter og 
kontorrevisjon.



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

FORBEREDELSE ÅRSOPPGJØR (NOV-DES)

 Tilbakemeldinger etter interim

 Utsending av PBC-liste for forventningsavklaring for 
dokumentasjon og avstemminger

 Økonomipersonell i kommunen inviteres til MRR dagen 
hvor vi fokuserer på nyheter innenfor kommunalt 
regnskap og forberedelse til årsoppgjør



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

GJENNOMFØRING ÅRSOPPGJØR

 Kontroll av avstemminger

 Kontroll av årsoppgjørsposteringer

 Avsetninger

 Låneavdrag

 Tapsavsetninger

 Verdivurderinger

 Ev. Saldoforespørsler

 Ev. Advokatbrev/Bankbrev

 Fullstendighetserklæring



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

GJENNOMFØRING ÅRSOPPGJØR FORTS.

 Gjennomgang av årsregnskapet

 Gjennomgang av noter

 Gjennomgang av årsmelding

 Kontroll av budsjett i årsregnskapet (budsjettvedtak 
og vesentlige avvik)

 Vurdering av avsetning/bruk av fond

 Kontroll av sjekklister utfylt av kommunen



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

RAPPORTERING TIL ADMINISTRASJONEN

 Revisjonsplan og risikovurdering – September

 Interimsrapportering – Desember/Januar

 Rapportering etter årsoppgjøret – Mai/Juni 2021



MRR
Møre og Romsdal Revisjon SA

REVISJONSTEAM REGNSKAPSREVISJON

 Oppdragansvarlig revisor: Anne Jorunn Vatne

 Team manager/kontaktperson : Hilde Myrvang

 Øvrige team deltakere: 

 Britt Mari Skuseth 

 Guro Helen Mørkedal (Molde Eiendom KF og Molde Vann 
og Avløp KF)

Egne team for forvaltningsrevisjon.

Øvrige revisorer i MRR er tilgjengelige ved behov.
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“
”

Vi vil bidra til at innbyggerne i 
vårt distrikt får enda bedre 
kommuner å bo i

- Møre og Romsdal Revisjon SA
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OPPFØLGINGSLISTE 

 

Sekretariatets innstilling 

 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

 

Saksopplysninger 

 

Vedlagt følger: 

• Ajourført oppfølgingsliste pr. 8.6.2020. 

 

I dette møtet er det ikke lagt opp til orienteringer knytt til saker på oppfølgingslisten: 

 

VURDERING 

 

På grunn av omfattende saker til dagens møte, så er det vurdert at orienteringer knyttet til 

saker på oppfølgingslisten bør utsettes til neste møte.  

 

 

Jane Anita Aspen  

daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I 

MOLDE KOMMUNE 
 

SAKSOPPFØLGING 
 (ajourført pr. 8.6.2020) 

09.03.16 

Oppfølging av politiske vedtak 

 

Ansvar: Adm./sekr 

 

Merknad: Status: 
Administrasjonen rapporterer oppfølging 

av politiske vedtak til kontrollutvalget som 

i sin tur rapporterer til kommunestyret. 

Oversikten skal inneholde vedtak fattet av 

formannskapet, kommunestyret og andre 

politiske utvalg med beslutningsmyndighet, 

og som av ulike årsaker ikke er iverksatt 

innen slutten av kalenderåret. Det skal 

skilles mellom saker som er avsluttet og 

saker som fremdeles er under oppfølging. 

Oversikten skal også inneholde oppfølging 

av interpellasjoner og oversendingsforslag. 

Samt status knyttet til saker fra tidligere år, 

som ikke er avsluttet. Saken føres opp på 

oppfølgingslisten hvert år. 

 

 

31.01.18 

Innkjøp og offentlige anskaffelser 

 

Ansvar adm./sekr.  

 

Merknad: Status: 
Anskaffelsesregelverket er omfattende og 

erfaringsvis er dette et risikoområde som 

det er viktig at kontrollutvalget følger opp. 

Kontrollutvalget i Molde har tidligere fulgt 

opp brudd på regelverk som er avdekket fra 

revisjonen. Molde kommune er også 

vertskommune for innkjøpssamarbeidet 

ROR-Innkjøp. Kontrollutvalget i Molde 

fikk i sitt møte 03.12.19, sak 57/19 fremlagt 

rapport bestilt fra revisjonen - Kartlegging 

av rutiner i Ror-Innkjøp. Kontrollutvalget 

anbefalte at kontrollutvalget i nye Molde 

kommune vurderte videre oppfølging av 

rapporten. Kontrollutvalget ønsker en årlig 

oppdatering av status på innkjøpsområdet, 

dette innbefatter bl.a. status for 

rammeavtaler. 

 

03.12.19: Kontrollutvalget behandlet sak om kartlegging av rutiner i 

ROR-Innkjøp i dagens møte, jf. sak 57/19. Utvalget anmoder 

kontrollutvalget i nye Molde kommune om å vurdere den videre 

oppfølgingen av ROR-Innkjøp. Revisjonens rapport, sammen med 

særutskrift av saken, sendes kontrollutvalgene i Aukra kommune og 

Rauma kommune. 

17.02.20: Utvalget ønsker i møte 30.3 den årlige statusrapporten, 

samt tilbakemelding på spørsmålene i sak 03/20 Kartlegging av 

rutiner ROR-Innkjøp – videre oppfølging.  
18.05.20: Informasjonen som ble etterspurt til kontrollutvalgets møte 

30.03.20, som ble avlyst, ønskes fremlagt i møte 08.06.20.  

08.06.20: Kommunedirektørens tilbakemelding på oppfølgingsspørsmål 

fra kontrollutvalget, samt årlig statusrapport fra innkjøpsområdet ble 

behandlet i dagens møte, sak 34/20. Kontrollutvalget vil komme med 

følgende anmodninger knyttet til innkjøpsarbeidet: - Det bør sikres at 

det også gjennomføres systematisk kontroll av kontraktsoppfølging. - 

Det bør utarbeides en sikker og god statistikk for avtalelojalitet. 

Funnene fra statistikken bør følges opp i den grad den viser behov for 

det. - Det bør arbeides for økt bruk av e-handel. Kontrollutvalget ønsker 

å bli orientert om resultatet av det pågående arbeidet med evaluering og 

revidering av innkjøpsstrategien 

07.03.18 

Varslinger og rettstvister 

Ansvar: Adm./sekr 
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Merknad: Status: 
Kontrollutvalget ønsker at 

kommunedirektøren årlig gir 

kontrollutvalget en oversikt over 

varslingssaker.   

For å skaffe seg et bilde på omfang av 

tvistesaker, type tvistesaker, mulig 

økonomisk tap og omdømme tap, ønsker 

kontrollutvalget også at 

kommuneadvokaten årlig blir bedt om å 

legge frem en oversikt over rettstvister fra 

foregående og inneværende år. Dette for at 

kontrollutvalget skal kunne vurdere om 

omfang og type saker kan indikere 

systemsvikt/og eller rom for forbedring av 

kommunen sine rutiner og internkontroll.  

07.03.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt oversikt over 

varslingssaker, jf. RS 13/18 og rettstvister, jf. RS 14/18. 

Kontrollutvalget ønsker årlig tilsvarende oversikter over varslingssaker 

og rettstvister. Kontrollutvalget ber til neste møte kommuneadvokaten 

om en tilbakemelding om det er noen av rettstvistene som det vises til i 

oversikten som har stor økonomisk eller omdømmemessig betydning.    

12.09.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. RS 40/18 fremlagt 

brev fra rådmannen datert 18.04.18, som svar på oppfølgingsspørsmål 

fra kontrollutvalget. Rådmannen opplyser at dette er ordinære saker som 

etter rådmannens vurdering ikke gir spesielle utfordringer hverken 

økonomisk eller omdømmemessig.   

02.05.19: Utvalget fikk fremlagt oversikt over rettstvister der 

kommuneadvokaten har bistått som prosessfullmektig i 2018 og frem til 

utgangen av uke 14/2019, jf. RS 20/19. Oversikt over varsel mottatt og 

behandlet av Molde kommunes varslingsmottak i 2018, ble også lagt 

frem i møte, jf. RS 21/19.  

18.05.20: Kontrollutvalget ønsker fremlagt den årlige statusrapporten til 

kontrollutvalgets møte 08.06.20.  

08.06.20: Kontrollutvalget fikk fremlagt årlig statusrapporten knyttet til 

rettstvister til dagens møte, jf. sak 35/20. Utvalget sier seg enig i 

sekretariatets konklusjon om at omfanget av saker ikke ser ut til å være 

for høyt, eller gi noen indikasjoner på systemsvikt eller svak 

internkontroll i kommunen. Oversikt over varslingssaker vil bli fremlagt 

i neste møte.   

22.10.18 

Tilsyn med arkivholdet i Molde kommune 

 

Ansv. Adm./arkivverket/sekret. 

Merknad: Status: 
Rapporten etter tilsyn med Molde 

kommunes arkivhold, datert 12.2.2015 

viste 7 pålegg om å utbedre avvik. 

Avvikene var knyttet til følgende forhold: 

Flere arkivskapere i samme arkiv, 

periodisering i Ephorte, interkommunale 

samarbeid, kvalitetssikring, behandling av 

post og saksdokument, arkivlokaler og 

avlevering av elektronisk materiale. 

Arkivverket har i brev 16.1.2018 avsluttet 

dette tilsynet. I avslutningsbrevet står det: 

«De gjenstående avvikene gir grunn til 

fortsatt bekymring over arkivdanningen og 

forvaltningen av kommunens eldre arkiver, 

som på sikt kan svekke både individuelle 

og kollektive rettigheter om innsyn i 

gjeldende materiale. Gjenstående avvik må 

føres inn i kommunens system for 

internkontroll (). Arkivverket vil vurdere å 

politianmelde avvikene som brudd på 

arkivforskriften».  

 

22.10.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 48/18 fremlagt 

Oversendelse av korrespondanse mellom Arkivverket og dokument- og 

arkivtjenesten i Molde kommune i forhold til tilsyn med arkivholdet i 

Molde kommune 26.11.2014, samt Varsel om stedlig tilsyn med 

arkivholdet i Molde kommune 5.12.2018, brev datert 2.7.2018 fra 

Arkivverket til Molde kommune, jf. RS 49/18. Kontrollutvalget ønsker 

å følge opp resultatet av nytt tilsyn og ber om å få tilsendt rapport etter 

gjennomført tilsyn. 

05.12.18: Sekretær orienterte utvalget om håndteringen av revisjonens 

arkiv i Storgata 31.   

15.01.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 01/19 Foreløpig 

tilsynsrapport med varsel om mulige pålegg – Molde kommune (7 

mulige pålegg).  

18.03.19: Kontrollutvalget har hatt til behandling endelig tilsynsrapport 

fra Arkivverket.  Se RS 10/19 i sak PS 10/19.    Kontrollutvalget ønsker 

på bakgrunn av de 7 påleggene og fristen 1.8.19 med å lukke påleggene, 

å få en statusrapport fra arkivleder til møtet 28.8.19. 

28.08.19: Arkivleder Martha Beinset, supplert av personal og 

organisasjonssjef Mette Jane Holand, gav kontrollutvalget statusrapport 

om oppfølging av arkivtilsynet, jf. 06/19. Det var sendt inn skriftlig 

rapport i brev datert 13.8.2019, i tillegg til at det ble gitt muntlig 

orientering til utvalget.  

18.05.20: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt Oppfølging av 

tilsyn – lukking av pålegg nr. 6, brev datert 6.1.2020 fra Arkivverket. 

15.01.19 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Molde Eiendom KF – forvaltning, drift og vedlikehold av 

utleieboliger 
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Ansv. Adm./Molde Eiendom KF/sekret. 

Merknad: Status: 
Kontrollutvalget i Molde behandlet 

forvaltningsrevisjonsrapport i møte 

30.11.17 sak 42/17. Saken ble oversendt 

kommunestyret for endelig behandling i 

møte 14.12.17, K-sak 85/17. Oppfølging av 

rapporten ble behandlet mars 2019, der 

utvalget vedtok videre oppfølging av 

anbefalingene i rapporten. Ny behandling 

ble behandlet i møte i august. 

Kontrollutvalget forutsetter at oppfølging 

av kulepunkt 2, 4, og 7 i utvalgets vedtak i 

sak 12/19 gjennomføres i forbindelse med 

etablering av nye Molde kommune. 

Utvalget vil holde seg orientert om arbeidet 

med vedlikeholdsplaner, når 

registreringsarbeidet som Molde Eiendom 

KF holder på med er avsluttet. 

18.03.19: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten i sak PS 12/19 der kontrollutvalget 

vedtok videre oppfølging av anbefalingene i rapporten.  

28.08.19: Ny oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten ble 

behandlet i dagens møte, sak 41/19. Utviklingssjef Randi Myhre og 

leder for avd. eiendomsforvaltning i Molde Eiendom KF Hege Frisvold 

orienterte og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget forutsetter at 

oppfølging av kulepunkt 2,4 og 7 i utvalgets vedtak i sak 12/19 

gjennomføres i forbindelse med etablering av nye Molde kommune. 

Utvalget vil holde seg orientert om arbeidet med vedlikeholdsplaner, 

når registreringsarbeidet som Molde Eiendom KF holder på med er 

avsluttet.  

08.06.20: Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding på at oppfølging 

av kulepunkt 2,4, og 7 i vedtak 12/19 er gjennomført i forbindelse med 

etablering av nye Molde kommune. Samt en status for arbeidet med 

vedlikeholdsplaner.    

15.01.19 

Personvernregleverk 

 

Ansv. Adm./sekret. 

 

Merknad: Status: 
I 2018 fikk Norge ny 

personopplysningslov. Loven består av 

nasjonale regler og EUs 

personvernforordning (GDPR - General 

Data Protection Regulation). Forordningen 

er et sett regler som gjelder for alle 

EU/EØS-land. Gjennom å ha god 

internkontroll og god 

informasjonssikkerhet kan kommunen sikre 

at den behandler personopplysninger lovlig, 

sikkert og forsvarlig. Det er interessant for 

kontrollutvalget å skaffe seg informasjon 

om hvordan kommunen har innrettet seg 

etter personvernopplysningsreglene, da 

brudd på reglene kan få store konsekvenser 

for de det gjelder og føre til store bøter for 

kommunene.  

17.02.20: Ett av punktene i vedtak i sak 08/20, knytter seg til 

personvernregelverket: Kontrollutvalget ønsker informasjon fra 

kommunedirektøren om hvordan kommunen generelt har innrettet 

seg etter personvernopplysningsreglene. Det ønskes også 

informasjon om hvordan klagesaker om brudd på 

personvernregelverket behandles og hvordan det følges opp 

varsler til datatilsynet. Kontrollutvalget ønsker også oversikt over 

om kommunen har fått noen advarsler eller bøter knyttet til brudd 

på personverndirektivet.  
18.05.20: Informasjonen som ble etterspurt til kontrollutvalgets møte 

30.03.20, som ble avlyst, ønskes fremlagt i møte 08.06.20.  

08.06.20: Kontrollutvalget fikk fremlagt tilbakemelding fra 

kommunedirektøren knyttet til etterspurt informasjon, jf. sak 35/20. 

Kontrollutvalget ønsker at ROR-IKT gir utvalget en presentasjon etter 

at prosjektet for å ivareta felles utfordringer omkring GDPR i 

samarbeidskommunene etter planen er avsluttet 31.12.2020.  

02.05.19 

Parkering 

 

Ansv: Adm./sekr 

 

Merknad: Status: 

Kontrollutvalget i Molde fattet følgende 

vedtak i sak 13/19, 18.3.2019: 

1.Kontrollutvalget anmoder rådmannen om 

å sikre likebehandling dersom det inngås 

nye leieavtaler om parkeringsplasser, selv 

om det ikke er hensiktsmessig å utarbeide 

et eget reglement.  

2.Kontrollutvalget anmoder rådmannen om 

å sikre innkreving av rettmessige 

02.05.19: Sekretær informert om at rådmannen har gitt tilbakemelding 

om at det er behov for mer tid for å svare ut pkt. 4. Pkt. 3 mener 

rådmannen er svart ut i brev av 31.01.19. Sekretær tar kontakt med 

rådmann for å avklar utvalgets ønske.  

06.06.19: Utvalget fikk i møte fremlagt en kort skriftlig orientering om 

hvordan rutinene for håndheving av antall parkeringsplasser blir 

praktisert under byggesaksbehandlingen, jf. RS 31/19.  

28.08.19: Sak 40/19 Leieavtaler parkeringsareal behandlet i dagens 

møte. Kontrollutvalget vil anmode om at rådmannen forsøker å få til en 
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leieinntekter, ved å benytte seg av retten til 

konsumprinsregulering av avtalene. 

3.Kontrollutvalget ber om en kort skriftlig 

tilbakemelding om hvordan rutinene for 

håndheving av antall parkeringsplasser blir 

praktisert under byggesaksbehandlingen.  

Kontrollutvalget ber rådmannen 

v/kommuneadvokaten om å se på 

leieavtalene og en mulighet for 

reforhandling.   

reforhandling av leieavtalen med Møre og Romsdal fylkeskommune, 

samt følge opp en reforhandling av leieavtalen med KS Roseby AS. 

Utvalget ønsker å følge opp saken til resultatet foreligger. Saken legges 

frem som referatsak til kommunestyret.  

08.06.20: Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø, Erik 

Heggemsnes, opplyser i e-post datert 28.05.20 at en pga. stor 

arbeidsmengde og at sakene vil kreve en omfattende behandling, ikke 

har startet. Arbeidet vil ikke komme i gang 1. halvår 2020.  

 

03.12.19 

Avtaleoppfølging 

 

Ansv. Adm./sekr 

Merknad: Status: 

Gjennom arbeid knyttet til oppfølging av 

parkeringsavtaler, har kontrollutvalget stilt 

seg spørsmål om at det kan være behov for 

å få mer kunnskap om hvordan 

avtaleoppfølgingen i Molde kommune 

fungerer, også knyttet til andre typer 

leieavtaler. Blir avtaler reforhandlet? Blir 

muligheter for prisjusteringer som ligger i 

mange avtaler fulgt opp? Er det noen som 

sitter med oversikt over hvilke avtaler 

kommunen har? 

 

29.11.16 

Kvalitetssikring i saksbehandlingen av investeringsprosjekt 

 

Ansv. Adm./sekret. 

Merknad: Status: 
Saken har utgangspunkt i sak 06/19 – 

Kontrollutvalget i Nesset. Kontrollutvalget 

hadde registrert at flere prosjekt har utviklet 

seg eller har tatt nye vendinger etter at de 

har blitt vedtatt av kommunestyret. 

Kontrollutvalget ønsker å undersøke 

kvalitetssikringen i saksforberedelse før 

vedtak og oppfølging av prosjektet med 

tilleggsbevilgninger er tilfredsstillende.  

03.06.2019: Rådmannen gikk inn på kvalitetssikring i saksbehandling 

av investeringsprosjekt og de enkelte større investeringsprosjekt ble 

kommentert og hva som var og er status. 

07.11.2019: Kontrollutvalget beholder fortsatt saken på 

oppfølgingslisten da den kan være relevante for kontrollutvalget i Nye 

Molde kommune.   

 

03.06.19 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset 

kommune» 

Ansv. Adm./sekret. 

Merknad: Status: 
Oppfølging av prosjektet bel behandlet i 

KU i Nesset 03.06.19, sak 17/19. 

Rådmannen gav skriftlig tilbakemelding på 

oppfølging av anbefalingene i rapporten. 

Kontrollutvalget merket seg særlig at 

anbefalingene blir tatt med inn mot 

dannelsen av nye Molde kommune og at en 

hadde nedprioritert arbeidet med å vurdere 

å følge anbefalingen pga. ressursmangel i 

administrasjonen. Eller var det gitt 

tilbakemelding om at rådmannen prøver å 

følge opp innholdet i rapporten og gjøre seg 

03.06.19: Rådmannen svarte ut skriftlig oppfølging av anbefalingene 

dagen etter at sakene gikk ut til kontrollutvalget.  Svaret ble ettersendt 

pr epost til utvalget.  Rådmannen gikk igjennom svaret i møtet.  Det er 

særlig forholdet at rapporten og anbefalingene blir tatt med inn mot 

dannelsen av Nye Molde kommune og at en har nedprioritert arbeidet 

med å vurdere å følge anbefalingene på grunn av ressursmangel i 

administrasjonen som er vesentlig å merke seg.  Ellers prøver 

rådmannen å følge opp innholdet i rapporten og gjøre seg så god nytte 

av anbefalingene som mulig.  Både feltet medarbeidersamtaler og 

folkehelse synes nå å være godt ivaretatt.  Kontrollutvalget ønsker 

likevel å følge opp rapporten videre og vurdere om en anbefaler at det 

nye kontrollutvalget for Molde kommune skal ta inn rapporten på 
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god nytte av anbefalingen som mulig. 

Feltet medarbeidersamtaler og folkehelse 

synes å være godt ivaretatt. 

oppfølgingslisten.     

07.11.2019: Kontrollutvalget beholder fortsatt saken på 

oppfølgingslisten da den kan være relevante for kontrollutvalget i Nye 

Molde kommune.   

07.11.19 

Reguleringsplan i tråd med kommuneplanens arealdel? 

Ansv. Adm./sekret. 

Merknad: Status: 
Kontrollutvalget i Nesset kan ikke se at 

spørsmålet om reguleringsplanen er i tråd 

med kommuneplanens arealdel er vurdert 

hverken når saken er fremmet for Nesset 

kommunestyre 23.05.19 eller når 

fylkesmannen har kommet med sin 

uttalelse. Arealdelen er juridisk bindende 

og gjeldene arealdel i kommuneplanen 

omfatter ikke den virksomhet som 

Bergmester Raudsand har fremmet 

reguleringsplan på. Kan de søkes om 

dispensasjon fra arealdelen i en slik 

reguleringsplan? Det kan en ikke se er gjort 

eller saksutredet. Kan kommunen komme i 

et erstatningsansvar hvis vedtaket ikke e 

lovlig fattet? Kontrollutvalget bad i brev av 

20.11.19 fylkesmannen om en vurdering 

om reguleringsplanen fra Bergmester 

Raudsand er i tråd med kommuneplanens 

arealdel.  

17.02.20: Utvalget fikk som vedlegg til sak 09/20 i dagens møte, 

fremlagt kontrollutvalget i Nessets brev til fylkesmannen og 

fylkesmannens svarbrev datert 29.01.20.    
18.05.20: På bakgrunn av departementets godkjenning av 

reguleringsplan, avsluttes oppfølging av saken.  

 

17.01.20 

Internkontroll 

Ansv. Adm./sekret. 

Merknad: Status: 
Kommuner skal ha interkontroll med 

administrasjonens virksomhet for å sikre at 

lover og forskrifter følges. 

Kommunedirektøren i kommunen er 

ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og 

tilpasset virksomheten størrelse, egenart, 

aktiviteter g risikoforhold, jf. Komml. § 25-

1. Herunder skal det være nødvendige 

rutiner og prosedyrer og system for å 

avdekke og følge opp avvik og risiko for 

avvik. Molde kommune benytter bl.a. et 

elektronisk system for internkontroll 

«Rettesnora». Det holder ikke at 

kommunen etablerer et slikt system, det 

viktigste for kontrollutvalget vil være at 

systemet brukes og fungerer.  

 

18.05.20 

Tilsynsrapport – Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om avvikshåndtering og leveringssikkerhet – Midsund 

Vassverk (Rakvåg Vassverk) 

Ansv. Molde Vann og Avløp KF/sekret. 

Merknad: Status: 
Tilsynsrapport datert 13.12.2019- 

Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om  

avvikshåndtering og leveringssikkerhet (2 

18.05.02: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt tilsynsrapport og 

saksfremlegg til styret i Molde Vann og Avløp KF 18.02.20. 

Kontrollutvalget ønsker å følge saken til avvikene er lukket.  
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avvik): Avvikshåndtering blir ikke 

dokumentert, det kunne ikke legges frem 

rutiner for avvikshåndtering. Det er ikke 

etablert rentvannsbasseng etter 

renseanlegget. Rakvåg vassverk skulle etter 

planen vært koblet til Midsund Vassverk i 

2018, dette er ikke gjennomført 

 

 



 

 

 

 

MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 
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033 
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26.8.2020 
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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 44/20 Kontrollutvalget 7.9.2020 

 

EVENTUELT 

 

Ekstra kontrollutvalgsmøte mandag 5.10.2020 

På grunn av omfattende saker til dagens møte, så er det i samråd med utvalgsleder besluttet at 

det legges inn et ekstra kontrollutvalgsmøte mandag 5.10.2020. Plan for forvaltningsrevisjon, 

plan for eierskapskontroll og forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Molde kommune 2021, 

utsettes derfor til neste møte. 

 

Det er mottatt flere henvendelser til kontrollutvalget som vil bli lagt frem i neste møte; 

spørsmål om hvordan møter i folkevalgte organer skal gjennomføres for å ivareta 

grunnleggende demokratiske hensyn, spørsmål knyttet til etterdriftsfond deponi Raudsand og 

spørsmål som gjelder habilitetsvurdering av kommunestyrets representanter under behandling 

av sak 68/20 Deponi 2 Raudsand.  

 

Omvalg av varamedlem til kontrollutvalget 

Magnhild Solli Sorthe (Sp) som er varamedlem til kontrollutvalget har fått vurdering fra 

kommuneadvokaten som tilsier at hun ikke er valgbar til kontrollutvalget pga. ledende stilling 

i to datterselskap til Astro AS. Politisk sekretariat i Molde kommune vil forberede sak om 

omvalg til kommunestyret.  
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