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Arkivsak-dok. 17/00021-33 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 29.08.2017 
 
 
 

   
 
 

16/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL 09.05.2017 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 09.05.2017 godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 09.05.2017.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Hof 
 
Dato: 09.05.2017 kl. 18:30 
Sted:    
Arkivsak: 17/00021 
  
Tilstede:  Olav Bjørnli, leder 

Jan Tymczuk, nestleder 
Mildrid Sjue, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen. 
  
Andre: Mette Måge Olsen, ordfører 

Erik Berg, økonomisjef 
Steinar Nersveen, regnskapsrevisor Vestfold 
Kommunerevisjon 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 

  

Møteleder: Olav Bjørnli 
  

 
 
 Sekretær:                 Orrvar Dalby 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

10/17 17/00021-
21 Godkjenning av protokoll fra møte 28.februar 2017. 3 

11/17 17/00101-1 Hof kommune - årsregnskap og årsmelding 2016. 3 

12/17 17/00070-6 Årsmelding til kontrollutvalget 2016 fra Vestfold 
Kommunerevisjon. 6 

13/17 17/00088-1 Orientering fra ordfører om 
kommunesammenslåingsprosessen. 7 

14/17 17/00045-4 Referater. 7 

15/17 17/00072-4 Eventuelt. 8 
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Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.30. 
 
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.  
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Saker til behandling 

10/17 Godkjenning av protokoll fra møte 28.februar 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Hof 09.05.2017 10/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 28.februar 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 28.februar 2017 godkjennes. 
 
 
 
 
 
11/17 Hof kommune - årsregnskap og årsmelding 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Hof 09.05.2017 11/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget har i møte 9.mai 2017 behandlet Hof kommunes årsregnskap for 
2016. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2016, rådmannens 
årsrapport 2016 og revisjonsberetningen datert 11.april 2017.  
 
Innledning. 
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er avgitt innen de frister som er 
bestemt i lovverket. 
 
Revisor har avgitt en normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
 
Årsrapporten er bekreftet å være konsistent med årsregnskapet og inneholde de 
opplysninger som kreves i lov og forskrift. Den gir god informasjon om kommunens 
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tjenesteområder, status for kommuneplanens handlingsdel, samt analyse av en del 
økonomiske nøkkeltall. 
 
Driftsregnskapet. 
Driftsregnskapet for 2016 viser kr.178 453 122 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 5 137 919. 
 
Regnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på kr.3,4 millioner. Tilsvarende tall 
for 2015 var kr.2,7 millioner. 
 
Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i vurderingen av 
kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som mål for sunn økonomi at 
netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. For 2016 er dette 
tallet 1,4 % mot 1,1% i 2015. Selv med en svak bedring sammenlignet med 2015, er 
netto driftsresultat fortsatt for lavt i forhold til måltallet på 1,75%. 
 
Investeringsregnskapet. 
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr,0. Totalt er det i 2016 investert 
for kr. 11,7 millioner. Det er økning på ca. kr.4 millioner i forhold til 2015, men kr. 2 
millioner lavere enn revidert budsjett. 
Balansen. 
Gjeldsforhold. 
Kommunens langsiktige gjeld har økt med ca. kr. 8 millioner i 2016. Av dette utgjør 
økning i pensjonsforpliktelsene ca.kr. 7 millioner. Premieavviket er litt redusert 
sammenlignet med 2015. 
 
Lånegjelden i Hof relativt sett lav sammenlignet med mange andre kommuner, men 
kommunens økonomi blir likevel sårbar når den øvrige driften er så vidt stram. 
 
Likviditet. 
Likviditetssituasjonen i Hof har gradvis blitt svakere de senere årene, og ligger under 
anbefalte måltall. Rådmannen varsler i årsberetningen at det kan bli 
likviditetsutfordringer i 2017.  
 
Fond. 
Kommunens disposisjonsfond som fritt kan brukes til dekning av utgifter i både drifts- 
og investeringsregnskapet, er redusert med kr.1 millioner i 2016, og utgjør kun kr. 5,5 
millioner ved utgangen av året. 
Små fond og liten driftsmargin bidrar også medvirkende til at likviditeten blir 
vanskelig. 
 
Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til årsregnskapet 2016. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Leder gikk igjennom forslag til uttalelse. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen 
og svarte på spørsmål. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 9.mai 2017 behandlet Hof kommunes årsregnskap for 
2016. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2016, rådmannens 
årsrapport 2016 og revisjonsberetningen datert 11.april 2017.  
 
Innledning. 
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er avgitt innen de frister som er 
bestemt i lovverket. 
 
Revisor har avgitt en normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
 
Årsrapporten er bekreftet å være konsistent med årsregnskapet og inneholde de 
opplysninger som kreves i lov og forskrift. Den gir god informasjon om kommunens 
tjenesteområder, status for kommuneplanens handlingsdel, samt analyse av en del 
økonomiske nøkkeltall. 
 
Driftsregnskapet. 
Driftsregnskapet for 2016 viser kr.178 453 122 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 5 137 919. 
 
Regnskapet er avsluttet med et netto driftsresultat på kr.3,4 millioner. Tilsvarende tall 
for 2015 var kr.2,7 millioner. 
 
Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i vurderingen av 
kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som mål for sunn økonomi at 
netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75 % av driftsinntektene. For 2016 er dette 
tallet 1,4 % mot 1,1% i 2015. Selv med en svak bedring sammenlignet med 2015, er 
netto driftsresultat fortsatt for lavt i forhold til måltallet på 1,75%. 
 
Investeringsregnskapet. 
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr,0. Totalt er det i 2016 investert 
for kr. 11,7 millioner. Det er økning på ca. kr.4 millioner i forhold til 2015, men kr. 2 
millioner lavere enn revidert budsjett. 
 
Balansen. 
Gjeldsforhold. 
Kommunens langsiktige gjeld har økt med ca. kr. 8 millioner i 2016. Av dette utgjør 
økning i pensjonsforpliktelsene ca.kr. 7 millioner. Premieavviket er litt redusert 
sammenlignet med 2015. 
 
Lånegjelden i Hof relativt sett lav sammenlignet med mange andre kommuner, men 
kommunens økonomi blir likevel sårbar når den øvrige driften er så vidt stram. 
 
 
Likviditet. 
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Likviditetssituasjonen i Hof har gradvis blitt svakere de senere årene, og ligger under 
anbefalte måltall. Rådmannen varsler i årsberetningen at det kan bli 
likviditetsutfordringer i 2017.  
 
Fond. 
Kommunens disposisjonsfond som fritt kan brukes til dekning av utgifter i både drifts- 
og investeringsregnskapet, er redusert med kr.1 millioner i 2016, og utgjør kun kr. 5,5 
millioner ved utgangen av året. 
Små fond og liten driftsmargin bidrar også medvirkende til at likviditeten blir 
vanskelig. 
 
Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til årsregnskapet 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
12/17 Årsmelding til kontrollutvalget 2016 fra Vestfold 
Kommunerevisjon. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Hof 09.05.2017 12/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar årsmelding 2016 fra Vestfold Kommunerevisjon til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor redegjorde for hovedpunktene i årsmeldingen. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar årsmelding 2016 fra Vestfold Kommunerevisjon til orientering. 
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13/17 Orientering fra ordfører om 
kommunesammenslåingsprosessen. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Hof 09.05.2017 13/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ordførerens redegjørelse om kommunesammenslåingen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ordfører Mette Måge Olsen orienterte om kommunesammenslåingsprosessen og 
svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Akkurat nå er det kommunenavn og lokalisering 
som er de mest aktuelle problemstillingene. I tillegg jobbes det bl.a. med et nytt 
prosjekt for økt lokaldemokrati. Det er svært mange arbeidsoppgaver og stort trykk 
på prosjektleder og administrasjon. Hun belyste hvorledes Sande kommune deltar i 
prosessene og hvordan dette er organisert, i og med at Sande først blir en del av den 
nye kommunen fra 1.1.2020. Konstituerende kommunestyremøte for den nye 
kommunen Hof/Holmestrand vil bli holdt i oktober 2017. Eksisterende styrer og utvalg 
i hhv. Hof og Holmestrand skal fungere fram til nyttår. Forholdet til 
vertskommuneløsninger og interkommunalt samarbeid ble drøftet. 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Ordførerens redegjørelse om kommunesammenslåingen tas til orientering. 
 
 
 
 
 
14/17 Referater. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Hof 09.05.2017 14/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsak ble framlagt: 
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1.Protokoll fra styremøte i VIKS 6.mars 2017. 
 
Sekretæren orienterte spesielt om sak 8/17 og styrets strategiarbeid. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
 
 
15/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Hof 09.05.2017 15/17 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
. 
 
Møtebehandling 
1.Ordfører ble spurt om status for en del investeringsprosjekter og redegjorde for 
dette. 
 
2.Revisor viste til kontrollutvalgets vedtak i sak 4/17, og viste til at de prosjektene 
som var nevnt i vedtaket ikke var hensiktsmessige utfra at levering av rapporten 
skulle skje innen 16.8.2017. Revisor ba derfor om fullmakt til å vurdere andre 
prosjekt. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Ordførers redegjørelse tas til orientering. 
2.Revisor gis fullmakt til selv å finne relevante prosjekter som grunnlag for den 
rapporten som kontrollutvalget bestilte i møte 28.februar 2017, sak 4/17. 
 
 
 
Møtet slutt kl.20.00. 
 
Revetal 10.mai 2017. 
 
For leder i kontrollutvalget i Hof, Olav Bjørnli 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 17/00073-6 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 29.08.2017 
 
 
 

   
 
 

17/17 
RAPPORT OM PROSJEKTSTYRING I HOF KOMMUNE. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i rapport fra Vestfold Kommunerevisjon 
datert 16.august 2017 om en nærmere undersøkelse av politiske vedtak, 
budsjettstyring og rapportering til politiske organ i forbindelse med utvalgte 
investeringsprosjekter i Hof kommune. 
 
Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret og anbefaler 
kommunestyret å slutte seg til de samme anbefalingene. 
 
Vedlegg:  
Rapport fra Vestfold Kommunerevisjon datert 16.august 2017. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget vedtok i møte 22.februar 2017, sak 4/17, å be Vestfold 
Kommunerevisjon gjennomføre en undersøkelse av politiske vedtak, budsjettstyring 
og rapportering til politiske organ i forbindelse med utvalgte investeringsprosjekter. 
 
Vestfold Kommunerevisjon har 16.august d.å. oversendt sin rapport, jfr. vedlegg. 
 
Følgende prosjekter har vært gjennomgått, og danner grunnlag for anbefalingene i 
rapporten: 
 

 Prosjekt 1004 Kunstgressbane 

 Prosjekt 1005 Varmekilde/nærvarmeanlegg 

 Prosjekt 1001 Vike renseanlegg 
 
Revisor har konkludert rapporten slik: 
 
«På bakgrunn av det som framkommer i rapporten, har revisor funnet at: 
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 Revisjonen mener det er en svakhet at det ikke utarbeides forstudie, 
forprosjekt og hovedprosjekt for alle prosjektene i tråd med 
økonomireglementet. 

 Revisjonen mener at det er en svakhet at kommunen ikke rapporterer et 
sluttregnskap for godkjenning og avslutning i tråd med økonomireglementet.» 
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\Vestfold
Kommunerevisjon

Til kontrollutvalget i Hof kommune

RAPPORT  — HOF  KOMMUNE —PROSJEKTSTYRING

1.  BAKGRUNN  FOR RAPPORTEN

Kontrollutvalget bestilte i møte 22. februar 2017, sak 4/ 17, en nærmere undersøkelse av
politiske vedtak, budsj ettstyring og rapportering til politisk organ i forbindelse med utvalgte
investeringsprosj ekter i Hof kommune.

1.1 Avgrensing av kontrollen og metodebruk

Revisj onen fikk mandat til å velge ut følgende tre prosj ekter i Hof kommune:
. Prosjekt 1004 Kunstgressbane

. Prosjekt 1005 Varmekilde/nærvarmeanlegg

. Prosjekt 1001 Vike Renseanlegg

På bakgrunn av bestilling fra Kontrollutvalget har revisor foretatt følgende kontroller i
forbindelse med gjennomføring av nevnte prosjekter:

. kostnadsvurdering/budsj etteringsprosessen

. politiske vedtak

. rapportering til politisk organ

Kriterier for våre vurderinger er gjort ut ifra:

. Politiske vedtak vedrørende prosj ektet

. Kommuneloven § 23 pkt.  2  — forsvarlig saksbehandling

. Hof kommunes økonomireglement, herunder;
-  disposisjonsfullmakter i budsjettsaker (kap. 3.4)
—  retningslinjer for lq'Øp og salg av varer og tjenester (kap. 7)
- retningslinjer for prosjekter (kap. 9)

Vi har avgrenset kontroll av saksfremstillingen til å gjelde gjennomgang av kommunestyre-
og aktuelle hovedutvalgssaker vedrørende prosjektene.

Det følger av grunnkravet til forsvarlig saksbehandling i kommuneloven § 23, pkt.  2  at:”
Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges  fi'am  for folkevalgte organer er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.  ”  Grunnkravet til forsvarlig saksbehandling sier
at forvaltningen må utrede og opplyse en sak godt. Jo mer inngripende et vedtak er, desto
strengere er kravet. Dette kan medføre at det er nødvendig å varsle parter, gi innsyn og
begrunnelser utover det som er fastsatt i forvaltningsloven.

På grunn av kommunelovens grunnkrav til forsvarlig saksbehandling, herunder at en sak skal
utredes og opplyses godt har vi inn under dette punktet også valgt å kontrollere om
kommunens egne retningslinjer for byggeprosjekter overholdes. «Retningslinjer for prosjekter
i Hof Kommune» gjelder for kommunale prosjekter innenfor bygg og anlegg over kr 1 mill.,
se vedlegg.

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187 Horten post@vestfoldkommunerevisjon.no
Org.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no
Telefon233  07 13 00
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Reglementet stiller en rekke krav til hvilke rutiner som bør være etablert for å sikre god
styring og gjennomføring av prosjektene. I reglementet stilles det bl.a. krav til at et prosjekt
har følgende prosjektoppbygging: Forstudie, Forprosjekt og Hovedprosjekt. Reglementet
omtaler også hvordan rapporteringslinjen til politisk organ bør være.

Prosjektstyring i
Hof kommune

Innhold:

Politisk vedtak:

Regnskapsførin

g/
Rapportering:

Protokoll for

anskaffelse:

Forstudie

Avklaring av mål.
Analyse av behov.
Avklare tomtebehov.
Avklare lokalisering.
Finne samlet

arealbehov/romprogra
m.
Avklare behov for
framdrift.
Fremskaffe en
kostnadsoversikt.
Avklare
driftskonsekvenser.

F orstudien behandles
av aktuelle folkevalgte
organ og endelig av
kommunestyret. Et
vedtak i

kommunestyret kan
skje ved et særskilt
vedtak eller
innarbeiding i
investeringsbuds'ett.

Forprosjekt

Organisering av
prosjekt.
Framdriftsplan med
frister.
Leverandørvurderin
g.

Kostnadsoverslag
med forslag til
finansiering.

Forprosjekt med
økonomisk oversikt
og framdriftsplan
skal legges fram for
politisk
godkjenning,

Hovedprosjekt

Organisering av
prosjektet.
Framdriftsplan med
tidsfrister.
Anbud/tilbud planlagt
arbeid.
Detaljbudsj ett.
F inansieringsplan.
Politisk behandling av
ev. behov for økning
av ramme.
Ev. godkjenninger fra
offentlige instanser.
Kontrakt med
entreprenør og

leverandør.

Eventuelle
budsjettendringer
legges frem for
politisk godkjenning.

Det skal føres
prosjektregnskap.
Kommunestyret

informeres gjennom
økonomirapporteringe
n.

Sluttrapport med
regnskap skal legges
fram for
kommunestyret for
godkjenning og
avslutnin .

Anbudsprotokoll for
konkurransen
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I  forbindelse med vår revisjon har vi hatt kommunikasjon med tidligere rådmann Thor Smith
Stickler, sektorleder for teknikk, kultur og utvikling Britt Svendsen, driftsleder Harald
Tunstrøm og økonomisjef Erik Berg.

2. FAKTAOPPLYSNINGER OM PROSJEKTENE

Prosjekt  1004  Kunstgressbane
Bygging av kunstgressbane i tilknytning til Hof skole. Totalrammen for prosjekter er på kr
10 000  000.  Prosjektet startet i  2011, men byggingen av kunstgressbanen startet ikke opp før i
2014.  Banen er nå ferdig og ble tatt i bruk fra september  2016.  Prosjektet er ennå ikke
avsluttet, da det gjenstår en uenighet mellom kommunen og entreprenøren vedrørende utgifter
på ca. 1,1 mill. kroner.

Prosjekt  1005  Varmekilde/nærvarmeanlegg
Bytte av varmekilde for eksisterende anlegg. Totalrammen for prosjektet var kr 1 800  000.
Arbeidene ble igangsatt i  2014  og ferdigstilt i  2015.  Prosjektet ble ledet av  VIV, som sto for
75  %  av utgiftene for anlegget.

Prosjekt  1001  Vike renseanlegg
Utbedring av ventilasjonsanlegg ved Vike renseanlegg. Utbedringene ble nødvendige etter at
det ble påvist helseskadelige konsentrasjoner av kloakkgasser på anlegget. Totalrammen på
prosjektet var på kr 4 338  000.  Prosjektet ble påbegynt i  2015  og ferdigstilt i  2016.

3.  GJENNOMGANG  AV PROSJKTENE

3.1 Prosjekt  1004  Kunstgressbane

Krav om forstudie:
Kommunestyret vedtok den  13.12.11  i  SAK07l/11 -Prinsippbehandling og prosess.
I denne saken vedtar Hof Kommune at de vil bidra både praktisk og økonomisk til
gjennomføring av byggeprosjektet. Saken viser også til reguleringsplan om at området er
regulert spesielt til et slikt formål. Prinsippvedtaket bygger også på god og formalisert
samhandling med Hof LL. og Hof Idrettsråd, både i bygge— og driftsfase. Det oppnevnes et
partssammensatt prosj ektutvalg på 5 medlemmer, med representanter fra Hof l.L., Hof
idrettsråd og kommunen. Utvalget fikk til mandat å:

- utarbeide forslag til et enkelt forprosjekt som inkluderer utredning og kvalitetssikring
av totale økonomiske og organisatoriske løsninger, mht til både fremdrift, bygging og
vedlikehold/drift. Rapporten skal bl.a. avklare grunnforhold.

- legge grunnlag for kommunal byggesaksbehandling
-  sørge for idrettsfunksjonell godkjenning
—  utarbeide grunnlag for søknad om spillemidler, med intensjon om innsendelse ved

nyttår  2012/13.

Revisjonen kan ikke finne at det er utarbeidet et eksplisitt forstudie slik byggereglementet
beskriver. Revisjonen mener imidlertidig at byggeprosjektet er godt utredet og belyst gjennom
andre prosesser og dokumenter i tidligfasen av prosjektet.
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Krav om fo ros'ekt:
Som nevnt over vedtok kommunestyret i møte 13.12.2011, sak  071/11  at et utvalg skulle
utarbeide forprosjektet. I denne prinsippsaken het det videre at forprosjektet skulle
ferdigstilles i april -12. Denne fristen klarte utvalget ikke å overholde og ny frist ble satt til
1 8.9. 12.

I kommunestyret sak 047/12 ble det vedtatt forprosjekt med tilhørende saksutredning.
Saksutredningen dekker mange av kravene i byggereglementet. De økonomiske løsningene og
alternativene er utredet godt. Saksutredningen inkluderer også rapport/forprosjekt fra Asplan
Viak som er en teknisk rapport hvor grunnforhold, overflater, fylling etc. utredes. Revisjonen
mener at krav til framdriftsplan og leverandørvurdering kunne vært bedre dokumentert i
denne fasen.

Krav om hoved ros'ekt:
I kommunestyresak ble det vedtatt videre detaljprosjektering på vedtatt lokalisering med
overordnet intensjon om å forberede og fremme søknad om spillemidler. I sak 024/15 i utvalg
for teknikk, landbruk og miljø (TLM) ble det gjort vedtak om at administrasjonen må fremme
forslag for hvordan treffe nødvendige tiltak for å sikre god styring med kunstgressbane-
prosjektet. Det er videre gjennomført jevnlige og hyppige statusmøter i TLM, kommunestyret
og formannskap hvor bl.a. fremdrift, økonomi, prognoser i prosjektet har vært på agendaen.

Revisjonen ser at i fasen mellom forprosjekt og sluttrapport, som kan anses som selve
gjennomføringsfasen, er prosjektet godt utredet og rapportert politisk. Det er imidlertid ikke
utarbeidet eller behandlet noe eget hovedprosjekt i tråd med byggereglementets bestemmelser.

Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll for anskaffelser i prosjektet, i tråd med
økonomireglementet.

Buds'ett o kostnadsvurderin  :

Budsjett for  PROSJEKT  1004  KUNSTGRESSBANE BUDSJETT

2014 2015 2016 2017 TOTAL

KOSTNADSRAMME

200 000 9 800 000 8  755 742 — 10 000 000

Vedtak k-sak  56/13 k-sak 54/14 k-sak 73/15

k—sak 48/16

Budsjett for prosjektet har vært behandlet i kommunestyret og det ble gitt en totalramme for
prosjekter på kr  10  000  000.

I regnskapet er prosjektet løpende bokført med egen prosj ektkode. Bokførte akkumulerte
investeringsutgifter for prosjektet er på kr 6 265 605,81 per 10. august 2017. Dette er på
nåværende tidspunkt innenfor totalrammen for prosjektet. Prosjektet er ikke avsluttet da det
gjenstår en uenighet mellom kommunen og entreprenøren vedrørende utgifter på ca. 1,1 mill.
kroner.

Prosjektregnskapet har vært rapportert med særskilt rapportering til kommunestyret.
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Det er ikke utarbeidet noe sluttrapport med regnskap slik byggereglementet krever, da
prosjektet p.t. ennå ikke er avsluttet.

Revisors vurderinger:

Pros'ekt  1004  Forstudie For ros'ekt Hoved ros'ekt

Politisk vedtak: .Fma'tavlfa at bahaattlat aa kammunastytet sak "”til.  "
Fox-:p jakt med akanamzak ova-51kt ag ftamdrzttsalan et lagt &aat "tat-

. iakttatt Joatl. "-= att ;; salt it?/la

aas: ea. at- mam: aa. gamma ata.-

 

Regnskap/ I I  Prosjektet allow. filed-'
Rapportering: . e  eII- to ektkede

IA I :  T’

Protokoll for IA AnIfiIdsprotokofl‘for

”Skaffa”: kaakumasea arratarfbaittat,
Grønn= OK, Orange = delvis, noe avvik mot interne retningslinjer, Rød = avvik

3.2 Prosjekt  1005  Varmekilde/nærvarmeanlegg

Krav om forstudie:

Utgangspunktet for dette prosjektet er styresak i Vestfold Vann IKS med krav om en
prinsippdiskusj on om hvorvidt man mente det var riktig å utsette drikkevannet for en risiko
som følger med å ha et varmepumpeanlegg tilknyttet rentvannsanlegget.  I  etterkant av denne
styresaken ble det gjennomført en rekke befaringer og undersøkelser som tilslutt endte med en
avtale mellom Hof kommune og Vestfold Vann IKS om omgjøring av varmekilde for
varrnevekseler i Hof.

Kommunestyre behandlet i sak 46/14 ”Varmepumpe  —  avtale med Vestfold Vann IKS” hvor
forslag til avtale, kostnadsberegning og referater fra forhandlingsmøter ble vedlagt saken.
Avtalen regulerer prosjektets omfang, fremdrift og organisasjon, samt partenes plikter og
økonomi/finansieringsplan.

Revisjonen kan ikke finne at det er utarbeidet et eksplisitt forstudie slik byggereglementet
beskriver. Men revisjonen mener at denne tidligfasen i prosjektet likevel er godt utredet og
belyst gjennom andre prosesser og dokumenter. Det presiseres også at det var et prekært
behov for en rask oppstart av prosjektet, da det forelå en situasjon hvor man måtte vurdere og
håndtere en risiko for forurensing av drikkevannet.

Krav om fo ros'ekt o hoved ros'ekt
Flere av kravene som finnes i byggereglementet om forprosjekt og hovedprosjekt dekkes av
selve avtaleverket mellom Hof kommune og Vestfold Vann IKS. Det er i tillegg gjennomført
ROS-analyser, befaringer og en rekke undersøkelser underveis. Planlegging av den tekniske
og praktiske gjennomføringen av prosjektet synes godt dokumentert.
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Revisjonen ser at det ikke er utarbeidet noe eget forprosjekt eller hovedprosjekt i tråd med
byggereglementet. En del av kravene i reglementet dekkes likevel gjennom de undersøkelsene
og prosessene som er gjort underveis.

Anskaffelses rotokoll:
Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll for anskaffelser i prosjektet, i tråd med
økonomireglementet.

Buds'etto kostnadsvurderin :

Budsjett for  PROSJEKT 1005  VARMEKILDE/N/ERVARMEAN  LEGG BUDSJETT

2014 2015 2016 2017 TOTAL

KOSTNADSRAMME

- 1  800 000 - - 1 800 000

Vedtak k-sa  k 31/15

Budsjett for prosjektet har vært behandlet i kommunestyret og det ble gitt en totalramme for
prosjekter på kr  1  800  000.

I  regnskapet er prosjektet løpende bokført med egen prosj ektkode. l regnskapet er det bokført
totale investeringsutgifter for prosjektet er på kr 1 312 763,30. Dette er innenfor totalrammen
for prosjektet.

Prosjektregnskapet er rapportert som vedlegg til årsregnskapet, men revisor kan ikke se at
prosjektet har vært rapportert løpende i tråd med kommunens økonomireglement.

Det er ikke utarbeidet noe sluttrapport med regnskap slik byggereglementet krever.

Revisors vurderinger:

Pros'ekt  1005  Forstudie For ros'ekt Hoved ros'ekt
Politisk vedtak: Prosjektet  ”ha-1r vsert ledet av Ve'stfala'Van-u' 1K8- Det er ikke.- utarbeidet

-- noe eget forprosjekt eller liqvetipresjekt' 1  tråd med byggereglementet
En del-' av kravene L. reglementet dekkes likevel gjennem de.-.
unäer'Srajikjelsene 'e- .rpsessene som er" er: underveis, k‘s sak mil-.4.
Buds'je't't er vedtatt av ko'mmunest- et.  '

Rapportering/ Prosjektet er bokført med
Regnskap: e "en ros'ektkode.

IA Rapporter regnskap ifm
—=års?egnskgp, men ikke
løpende rapporterer

'gimnom
Øko'nomirief asker; en

Protokoll for IA Anbudsptetok-oll for
anskaffelse: konkurransen er utarbeidet.

Grønn= OK, Orange  =  delvis, noe avvik mot interne retningslinjer, Rød  :  avvik



17/17 Rapport om prosjektstyring i Hof kommune. - 17/00073-6 Rapport om prosjektstyring i Hof kommune. : 3752_001

Vestfold kommunerevisjon 7 av 8

3.3 Prosjekt  1001 Vike renseanlegg

Krav om forstudie fo ros'ekt o hoved ros'ekt
Utgangspunktet for dette prosjektet er at det over lengre tid har vært et dårlig arbeidsmiljø i
renseanlegget for operatørene som jobbet der. Det ble 6.  -  10. oktober 2014 gjennomført en
eksponeringsmåling av gass fra Viken Bedriftshelsetjeneste som konkluderte med at
konsentrasjonen av kloakkgasser ga risiko for helseskade. I kommunestyret sak 54/14 ble
prosjektet budsjettert av politikerne med en kostnadsramme på 1 mill. Det ble ikke vedlagt
noe forprosjekt eller kostnadsoverslag i forbindelse med dette budsjettvedtaket. l
budsjettdokumentet er det beskriver kort noe om hvorfor administrasjonen vurderer at dette
prosjektet må prioriteres.

Kommunestyret ble orientert i sak 38/16 om en forventet økning i totale kostnader på
prosjektet. Ventilasjonsanlegget ble betydelig dyrere enn først antatt i 2015 på 1 mill. kroner
til 4,338 mill. kroner (433,8 %). Det er i denne saken orientert godt om bakgrunnen for
utskifting av eksisterende anlegg. Det orienteres også om valg av entreprenør.

Revisjonen kan ikke se at det er utarbeidet forstudie, forprosjekt, hovedprosjekt slik
byggereglementet krever. Det presiseres at foranledningen for prosjektet er måleresultatene
fra Viken Bedriftshelsetj eneste, og at det i dette prosjektet også har vært et prekært behov for
en rask oppstart (og dermed ikke vært hensiktsmessig med full forstudie og forprosjekt).
Revisor kan imidlertid ikke se at kommunens økonomireglement beskriver noe om slike
unntak for prosjektstyring.

Anskaffelses rotokoll:
Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll for anskaffelser i prosjektet, i tråd med økonomi-
reglementet.

Buds'etto kostnadsvurderin :

Budsjett for  PROSJEKT  1001 VIKE  RENSEANLEGG BUDSJETT

2014 2015 2016 2017 TOTAL

KOSTNADSRAMME
1 000 000 4 338 000 4  338 000

Vedtak k-sak 54/14 k—sak 73/15
k-sak  48/16

Budsjett for prosjektet har vært behandlet i kommunestyret og det ble gitt en totalramme for
prosjektet på kr 4 338  000.

I regnskapet er prosjektet løpende bokført med egen prosjektkode. I regnskapet er det bokført
totale investeringsutgifter for prosjektet er på kr 4 415 556,95. Dette utgjør en overskridelse
av totalrammen med kr 77 556,95 (1,8 %).

Prosjektregnskapet har vært rapportert i forbindelse med sist økonomirapportering til
kommunestyret pr juli 2016. Denne rapporten er basert på ny rapporteringsmal for
økonomirapportering for kommunen. Før dette kan vi ikke se at prosjektregnskapet har vært
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rapportert særskilt. Det er ikke utarbeidet noe sluttrapport med regnskap slik
byggereglementet krever.

Revisors vurderinger:

Pros'ekt  1001  F orstudie For ros'ekt Hoved ros'ekt

Politisk vedtak:

Blida—Gili: "et vedtatt as» kommuneswret Prosjektet er- regnskapsført med
en; laude etteretsknéeiae :77 tank 1,98 %?

 

Rapportering] Pittsjektet er. Hørt med
Regnskap:

IA

Protokoll  for IA qzfikbfl far
anskaffelse: kiaufi-‘fiflsifin'er utarbeidet.

Grønn= OK, Orange  =  delvis, noe avvik mot interne retningslinjer, Rød = avvik

4. REVISORS VURDERINGER
På bakgrunn av det som fremkommer i rapporten, har revisor fimnet at:

. Revisjonen mener det er en svakhet at det ikke utarbeides forstudie, forprosjekt og
hovedprosjekt for alle prosjektene i tråd med økonomireglementet.

' Revisjonen mener det er en svakhet at kommunen ikke rapporterer et sluttregnskap for
godkjenning" og avslutning i tråd med økonomireglementet.

Vår uttalelse er utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt og til deres
informasjon. Uttalelsen er beregnet på kontrollutvalget og administrasjonen i Hof kommune.

Horten, 16. august  2017
Vestfold kommunerevisjon

”< m“ l får/WA SELMA! 059W
Linn Therese Bekken Steinar Ne  rsveen
Revisjonssjef Revisor

Kopi: Rådmann, økonomisjef og sektorleder for teknikk, kultur og utvikling

Vedlegg: Retningslinjer for prosjekter i Hof kommune (kap. 9 i økonomireglementet)
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VEDLE GG

9  Retningslinjer for prosjekter

9.  1  Retningslinjer for prosjekter  i  Hof kommune

Retningslinjene gjelder for kommunale prosjekter innenfor bygg og anlegg over  1  mill.

kroner.

Initiativ til nye bygge— og anleggsprosjekter fremmes av folkevalgte organ eller av

rådmann. Før et byggeprosjekt kan igangsettes må det foreligge et vedtak fra

kommunestyret på igangsettelse av prosjektet.

9.1.1 Retningslinjene skal brukes ved:

Nybygg
Tilbygg/påbygg
Rehabilitering av bygg

Større vedlikeholdsprosjekter

Andre anlegg

Kommunale byggeprosjekter er  å  forstå som tiltak knyttet til bygninger med

tilhørende tekniske installasjoner, inventar, utomhusanlegg, kunstnerisk utsmykning

med mer.

Andre kommunale anlegg som vei, vann, avløp, kultur— og idrettsformål dekkes også

av disse retningslinjene.

Retningslinjene gjelder for hele prosessen fra planlegging til overtakelse.

9.1.2 Lovverk

Alle  lovverk med tilhørende forskrifter som er aktuelle i forbindelse med
gjennomføring og oppfølging av kommunale byggeprosjekter så som
arbeidsmiljøloven, plan- og bygningsloven, byggeherreforskriften osv følges opp i
prosjektet.

Administrasjonssjefens plikt til internkontroll er hjemlet i Kommunelovens  §  23 pkt 2:
”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte
organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal
sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede
instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.”

9.1 .3 Teoretisk grunnlag

Mye av retningslinjene er hentet fra rapport  (2008) utarbeidet av Innlandet Revisjon
IKS fra en gjennomgang av prosjektstyring i en kommune i Norge. Vi ser at dette er

svært relevant for vårt arbeid og har støttet oss på dette i utarbeidelse av
retningslinjene.
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Westhagen (Prosjektarbeid -Utviklings- og endringskompetanse 2002) definerer
styring som en beslutning om hvor man ønsker å komme, og å se til at man kommer
dit. Dette illustrere Westhagen ved en modell han kaller Styringssiøyfen.

Styringssløyfen viser de ulike styringsfunksjonene og hvordan de henger sammen:
Målformulering er å beslutte og beskrive hva prosjektet skal resultere i.
Planlegging vil si å bryte ned i delmål og oppgaver, og å samordne aktiviteter og
ressurser over tid slik at de oppsatte målene kan nås med minst mulig ressursbruk.
Oppfølging er å periodevis registrere (måle) hva som er skjedd i prosjekt og
omgivelsene, sammenholde med plan og forutsetninger, og om nødvendig velge
korrigerende tiltak.

Byggeprosessen deles i 3 faser for å få en god overordnet styring av
byggeprosjekter. De to første fasene inngår i planleggingen av prosjektet. Den siste
fasen er selve gjennomføringen av prosjektet. I teorien benevnes disse fasene noe
forskjellig.

Rolstadås (Praktisk prosjektstyring) bruker fasene: identifisering, Definering og
Gjennomføring.

innovasjon Norge har utarbeidet PLP Prosjektlederprosessen og operer med tre
faser: forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt.

Hver fase behandles som et eget prosjekt og det må tas en selvstendig vurdering om
man skal gå videre gjennom etablering av et nytt prosjekt. Gjennom dette prinsippet,
sikrer man at prosjekter som ved nærmere gjennomgang ikke ansees realiserbare,
avsluttes i en tidligst mulig fase.

Et hovedpunkt er således at det er like legitimt å avslutte et prosjekt underveis som å
gjennomføre alle faser.
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9.2  Prosjektorganisasjon

9.2.1 Styringsgruppe

Styringsgruppa gir rammer, bevilger, kontrollerer og er støtte for prosjektleder og
prosjekt— og arbeidsgruppene.

St rin  s  ru as ansvar:

.  Sørge for at prosjektmål blir klargjort og forstått, og å godkjenne det
Utnevne prosjektleder og gi retningslinjer for prosjektorganiseringen

Godkjenne tids- og kostnadsplan og tildele ressurser.

Ta avgjørelser i viktige prosjektspørsmål, delegere myndighet til prosjektleder

Sørge for at sluttevaluering blir gjennomført på en forsvarlig måte

9.2.2 Prosjektansvarlig

Det vil i de fleste prosjekter være hensiktsmessig at Rådmannens ledergruppe har
rollen som styringsgruppe. Rådmannen delegerer den praktiske jobben med å være
prosjektansvarlig til den ansvarlig sektorleder. Prosjektansvarlig sørger for at
styringsgruppa for seg forelagt all relevant informasjon og er den som sikrer at saker
blir utarbeidet, kvalitetssikret og lagt fram for kommunestyret. Rådmann har ansvaret
jfr Kommunelovens  §  23 pkt 2.

9.2.3 Referansegruppe

Referansegruppa gir  faglig råd og får seg forelagt dokumenter med mer til høring ved
behov

Det bør alltid vurderes om det er hensiktsmessig å opprette en referansegruppe av
personer med ekspertise av verdi for prosjektet.

9.2.4 Prosjektleder

Prosjektleder er daglig leder for prosjektet. Prosjektleders ansvar og myndighet er gitt
fra styringsgruppen.

9.2.5 Prosjektleders ansvar:

1. Prosjektleder blir utnevnt av styringsgruppen og har ansvar for å planlegge.
organisere og gjennomføre prosjektet i samsvar med vedtatte mål og de
retningslinjer som er gitt for prosjektorganiseringen.

2. Prosjektleder skal utarbeide tids- og kostnadsplan som skal godkjennes av
styringsgruppa. Prosjektleder får tildelt ressurser til prosjektet fra
styringsgruppa.

3. Prosjektleder skal forelegge viktige prosjektspørsmål for styringsgruppen for

avgjørelse. Prosjektleder får delegert sin myndighet fra styringsgruppa i
forhold til det løpende arbeidet og oppfølgingen.



17/17 Rapport om prosjektstyring i Hof kommune. - 17/00073-6 Rapport om prosjektstyring i Hof kommune. : 3752_001

4. Prosjektleder skal sørge for at mål og planer, totalt og for den enkelte
medarbeider er forstått og akseptert  i  prosjektorganisasjonen

5. Prosjektleder skal etablere gode kommunikasjons- og samarbeidsforhold
innenfor prosjektet, og i  samspillet med omgivelsene.

6. Prosjektleder skal ta initiativ når det oppstår problemer eller muligheter som
kan kreve endringer i mål og/eller planer og dette skal forankres i
styringsgruppa gjennom kontakt med prosjektansvarlig og/eller
styringsgruppa.

7. Prosjektleder skal rapportere til styringsgruppen i henhold til avtalt
rapporteringsmønster, og bidra til å skape god personlig kontakt til denne

9.2.6 Prosjekteringsleder
Prosjekteringslederrollen omfatter ledelse og samordning av de ulike fagene som
utfører prosjekteringsarbeidet både med hensyn til prosjekteringsløsninger og når det
gjelder fremdriften av prosjekteringsprosessen.

Prosjekteringsleder rapporterer og forholder seg til prosjektleder.

9.2.7 Prosjektgruppe og arbeidsgrupper

Prosjektleder har ansvar for opprettelse av de nødvendige gruppene. Prosjektleder
må vurdere behov for forankring i styringsgruppa av dette dersom prosjekt— og
arbeidsgruppene vil bli kostnadsdrivende. Prosjektgruppe opprettes dersom det kun
er nødvendig med en gruppe. Dersom det er ønskelig med'flere grupper kan det
være nødnvendig med arbeidsgrupper knyttet til ulike delprosjekter og en mer
overordnet prosjektgruppe. Størrelsen og kompleksiteten på prosjektet vil være
avgjørende for organiseringen.

Prosjektgruppe/arbeidsgruppe skal være faglig utførende. Her skal fagkompetanse
tas inn.

9.2.8 Brukernes rolle

Brukernes rolle i forhold til byggeprosjekter er den som kan vise størst variasjoner og
som derfor er vanskelig å organisere.

I  enkelte prosjekter vil brukerne stå helt sentralt og spille en dominerende rolle når
det gjelder programmeringsprosessen og prosjekteringsprosessen. loffentlige
byggeprosjekter er brukernes uttrykte behov som regel utgangspunkt for at
byggeprosjektet blir igangsatt.

Brukergrupper vurderes etablert i ethvert prosjekt.

9.2.9 Oppfølging av prosjekter
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Oppfølgingen skal ikke bare registrere avvik i forhold til formelle planer. Avvik i tid,
kvalitet og kostnader er bare et symptom. Oppfølging innebærer å søke etter årsaker
og gjøre noe med dem.

O føl in består i å:
. Registrere og rapportere om status i prosjektet, dvs informasjon om resultater,

framdrift, kostnader, prosjektets situasjon generelt

. Identifisere avvik fra mål og planer, og forklare årsakene

.  Definere og iverksette korrigerende tiltak.

Det etableres milepæler for å sikre oppfølgingen av fremdriften i prosjektet.

Det er to beslutningspunkt i hver fase (forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt) dette
er ved start av prosjektfasens arbeid og ved avslutning av fasen (prosjektet). Disse to
beslutningspunktene er sentrale i forbindelse med prosjektansvarliges vurdering om
prosjektet skal videreføres eller avsluttes.

Det må besluttes når og hvem det skal rapporteres om utviklingen i prosjektet til.
Oppfølging skjer på de sentrale styringsfaktorene i et prosjekt som er: kvalitet,
fremdrift, ressurser og økonomi.

9.2.10  Risiko i prosjekter

De aller fleste beslutninger som fattes i et prosjekt er beheftet med en viss usikkerhet
og kan innebære risiko. Dette gjør det nødvendig å kunne identifisere risiko og utvikle
strategier for hvordan ulike risikoforhold kan håndteres. Håndtering av risiko er et
ledelsesansvar. Det er ledelsens oppgave å treffe beslutninger knyttet til
gjennomføring av prosjektet.

Fire trinn i risikohåndterin, (fra Rolstadås, Praktisk prosjektstyring 2006):

1. Identifisere risikofaktorer — finne fram til hvilke hendelser eller forhold som kan
representere en risiko for prosjektet. Her må de kritiske suksessfaktorene
avklares. Hvilke forhold er det viktigst å lykkes med for å nå målet?

2. G'ennomføre en risikoanal se som går ut på å anslå hvor stor risiko hver av
de identifiserte risikofaktorer innebærer. Her må sannsynligheten for at
risikofaktoren vil inntreffe vurderes og dersom de inntreffer hvilke
konsekvenser har dette for prosjektgjennomføringen?

3. Utarbeide en risikohandlin s lan som viser konsekvenser fra risikoanalysen
og hvilke tiltak vi kan eller bør iverksette for å redusere skadevirkningene.

4. Risikoo føl in er å føl e 0 tiltak iverksatt i henhold til
risikohandlin s lanen og vurdere om det er endrin er i risikonivået eller om
det er n e risikofaktorer som må tas i betraktning.

Slakk i ros'ekter
En slakk i prosjektet med hensyn til kvalitet, kostnader, framdrift og organisasjon, vil
gi økt handlefrihet og redusert risiko. Fravær av slakk vil på den annen side øke
risikoen, fordi konsekvensene av endring og av uforutsette problemer blir så mye mer
omfattende.
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9.2.11  Alle  kostnader knyttet til prosjektet vurderes samlet, så som:
Prosjektering
Byggeledelse
Kjøp av  grunn  - råtomt
Byggekostnad inklusiv eventuell riving
Utomhusanlegg
Kommunale avgifter
Kunstnerisk utsmykning
Inventar
Eventuelle andre kostnader

FOWNP’FNPWN.‘

9.2.12 Ressurser i kommunen — kjøp tjenester i prosjekter

. Kostnader til nødvendig teknisk gjennomgang i forkant av eventuell
oppstart av prosjekter for  å  avklare usikkerhetsmomenter inngår som et
kostnadselement i prosjektene. Teknisk sektori kommunen har ikke
avsatt ressurser til dette.

.  Kostnader til byggeleder inngår som et kostnadselement i prosjektene.
Teknisk sektor i kommunen har ikke avsatt ressurser til byggeledeise.

.  Det vil kunne være nødvendig med ytterligere kjøp av tjenester for  å
kunne utføre større prosjekter da det er begrenset med ressurser i
administrasjonen. Bestillerkompetansen er i seg selv en begrensende
faktor og vil kreve en del støtte.

. Kostnader til prosjektleder må i større prosjekter kjøpes. Det er ikke
ressurser til dette i kommunens administrasjon.

9.2.13 Prosjektoppbygging

Et prosjekt deles inn i tre faser: forstudie for ros'ekt o hoved ros'ekt. Hver av disse
fasene behandles som et eget prosjekt, og det må tas en selvstendig vurdering om
man skal gå videre gjennom etablering av et nytt prosjekt. Gjennom dette prinsipp,
sikrer man at prosjektet som ved nærmere gjennomgang ikke ansees realiserbare.
avsluttes i en tidligst mulig fase.

9.2.14 Mål for prosjektet
Styring er å sette mål og planlegge hvordan man kommer dit.

Effektmål: beskriver ønskede effekter av prosjektet

Resultatmål: beskriver resultatet av prosjektet
Resultat for kvalitet, ressursbruk, framdrift og økonomi i et prosjekt.

9.3 Forstudie  —  Behov - Identifisering

Forstudien skal innholde:

.  Avklaring av mål
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Analyse av behov (funksjonsbeskrivelse)

Avklare tomtebehov
Avklare Lokalisering

Finne samlet arealbehov/romprogram
Avklare behov for framdrift

Fremskaffe en kostnadsoversikt
Avklare driftskonsekvenser

Forstudien er  basis  for beslutning om videre satsing. l denne fasen er usikkerheten
ennå forholdsvis høy.

Forstudien får etablert Radmannens ledergruppe som styringsgruppe.

Ansvarlig leder som sitter i ledergruppen til rådmannen blir prosjektansvarlig.
Styringsgruppen ved prOSjektansvarlig utpeker en prosjektleder for forstudien. Se
generelle krav i forhold til ansvar hos styringsgruppe og prosjektleder. Det må hele
tiden justeres i forhold til faser og kompleksitet hvor mye ressurser som legges ned l
type organisering

l arbeidet med forstudiet skal den aktuelle sektor samarbeide med teknisk sektor og
økonomisjef. Ekstern kompetanse vurderes tatt inn og likeså vurderes hvordan
brukernes behov skal komme fram. Prosjektleder vurderer behov for
prosjektgruppe/arbeidsgruppe i samråd med styringsgruppa/prOSJektansvarlig.

Vedtaki kommunest ret
Forstudiet behandles av aktuelle folkevalgte organ og endelig av kommunestyret. Et
vedtak i kommunestyret kan skje ved:

-  innarbeides i investeringsbudsjettet
-  et særskilt vedtak
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9.4  Forprosjekt  -  Definering

Når forstudiet er gjennomført, og hvis det besluttet at prosjektet skal videreføres,
starter forprosjektet.

Denne fasen starter med en gjennomgang og evaluering, samt drøfting av
prosjektplanen som signeres av prosjektansvarlig og prosjektleder. Deretter skjer en
videreutvikling gjennom nærmere analyser av kompetanse, organisasjon, økonomi
osv for å kunne ta en beslutning om iverksetting av et hovedprosjekt. I denne fasen
må de vurderinger som er gjort i forhold til styring, organisering og risikovurderinger
som vi har beskrevet i forstudiet tas opp til ny vurdering.

For ros'ektet må inneholde:
Organisering av prosjektet
Framdriftsplan med tidsfrister
Leverandørvurdering

Kostnadsoverslag med forslag til finansiering

Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe. Ansvarlig sektorleder blir
prosjektansvarlig i ledergruppen.

Det engasjeres en prosjektleder. Se generelle krav i forhold til ansvar hos
styringsgruppe og prosjektleder. Det må hele tiden justeres i forhold til faser og
kompleksitet hvor mye ressurser som legges ned i type organisering.

Minimum skal teknisk sektor og økonomisjef være involvert videre sammen med
leder for den aktuelle sektoren.

Prosjektleder vurderer behov for prosjektgruppe/arbeidsgruppe i samråd med
styringsgruppa/prosjektansvarlig.

Eventuelle fagpersoner som er nødvendige som arkitekter, rådgivende konsulenter
med mer involveres på dette punktet for prosjektering.

Generelt om innhold  o  fokus i for ros'ekt:
1. Forprosjektet gjennomfører detaljprosjektering og utarbeider anbuds— og
tilbudsdokumenter
2. lforprosjektets vurdering av kostnader skal det tas hensyn til:
-byggekostnader i prosjektet og
— driftskostnader i prosjektet
Valg av løsninger skal være optimale ut fra et totalt kostnadsperspektiv. Infrastruktur
som direkte kan tilknyttes byggeprosjektet er å betrakte som en del av
byggeprosjektet.
3. Valg av vedlikeholdsfire materialer skal vurderes særskilt.
4. Ved planlegging av uteområdet skal det velges løsninger som krever minimalt med
vedlikehold dersom dette ikke i seg selv er spesifisert i særskilte krav av en faglig
begrunnelse.
5. Plan- og bygningslovens krav om universell utforming må særlig ha fokus samt
krav i forhold til klima- og energiplan i kommunen.
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I forprosiektet skal følgende momenter inn å dersom de er aktuelle:
1. IKT, telefoniløsninger og AV-utstyr

Inventar — fullt utstyrt  i  henhold til kravspesifikasjon
Utenomhusplan  —  adkomstvei, småveier, skilting, grøntområder, parkering
Adgangskontroll
Sentral driftskontroll
Renholdsutstyr
Kunstnerisk utforming
Vei, vann, avløp tilknyttet anlegget

@NQQPP’N

Økonomi o entre riseform
Det skal utarbeides en komplett kostnadsoversikt for prosjektet med finansiering.

Det skal beregnes en margin på 10 -15  %  til uforutsette kostnader.

Prisstigning skal beregnes ut fra til enhver tid gjeldende prisstigning.

En realistisk framdriftsplan skal utarbeides for prosjektet.

Hvordan et byggeprosjekt skal organiseres, er avhengig av en rekke faktorer. De
ulike entrepriseformene har både ulemper og fordeler. Dette vurderes i forprosjektet.

Vedtak i kommunest ret
Forprosjekt med økonomisk oversikt og framdriftsplan skal legges fram for politisk
godkjenning.

Når endelig kommunestyrevedtak foreligger kan detaljprosjektering igangsettes
innenfor vedtatte rammer.

9.5 Hovedprosjekt - Gjennomføring

Når kommunestyret har vedtatt forprosjektet starter realiseringen av prosjektets
hovedmål gjennom utvikling og innføring til en driftssituasjon.

Vurderinger knyttet til styring, organisering og risikovurderinger vurderes på nytt,

Forprosjektet har utarbeidet anbuds- og tilbudsdokumenter, styringssløyfe,
rapporteringssystem og organisering. Dette gjennomgås på nytt og det etableres en
organisasjon som er i stand til å gjennomføre hovedprosjektet. Se tidligere
dokumenter i retningslinjene om organisering, rapportering, risiko og oppfølging.

Denne fasen starter med en gjennomgang og evaluering. Deretter skjer en
videreutvikling gjennom nærmere analyser av kompetanse, organisasjon, økonomi
osv for å kunne ta en beslutning om gjennomføring. I denne fasen må de vurderinger
som er gjort i forhold til styring, organisering og risikovurderinger som vi har
beskrevet i forprosjektet tas opp til ny vurdering.



17/17 Rapport om prosjektstyring i Hof kommune. - 17/00073-6 Rapport om prosjektstyring i Hof kommune. : 3752_001

Hoved ros'ektet skal inneholde:

.  Organisering av prosjektet

. Framdriftsplan med tidsfrister

.  Anbud ltilbud på det planlagte arbeidet innhentes innenfor gjeldende
regelverk og retningslinjer.

Anbudsåpning og evaluering i hht. Gjeldende regelverk.

Detaljbudsjett innenfor utgiftsrammen.
All finansiering må være på plass.

Dersom kommunestyrets utgiftsramme er for lav etter detaljprosjektering, må
saken legges frem for kommunestyret for ny politisk behandling før prosjektet
igangsettes.

.  Før byggestart må byggetillatelse innhentes, herunder alle godkjenninger fra
offentlige instanser.

.  Før bygging starter skal kontrakt med entreprenør(er) og leverandør(er) være
inngått.

-  Byggeleder engasjeres ved behov.

Organisering hovedprosjekt

0 Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe. Ansvarlig sektorleder blir
prosjektansvarlig i ledergruppen.

.  Det engasjeres en prosjektleder ved behov. Se generelle krav  i  forhold til
ansvar hos styringsgruppe og prosjektleder.

. Minimum skal teknisk sektor og økonomisjef være involvert videre sammen
med leder for den aktuelle sektoren.

.  Prosjektleder vurderer behov for prosjektgruppe/arbeidsgruppe i samråd med
styringsgruppa/prosjektansvarlig.

. Eventuelle fagpersoner som er nødvendige som arkitekter, rådgivende
konsulenter med mer involveres ved behov.

Generelt om innhold  o  fokus i hoved ros'ekt:
Hovedprosjektet kvalitetssikrer detaljprosjektering og endelig utarbeidelse av anbuds-
og tilbudsdokumenter

l hovedprosjektets vurdering av kostnader skal det tas hensyn til:
-byggekostnaderi prosjektet og
-driftskostnader i prosjektet

Valg av løsninger skal være optimale ut fra et totalt kostnadsperspektiv. infrastruktur
som direkte kan tilknyttes byggeprosjektet er å betrakte som en del av
byggeprosjektet.

Valg av vedlikeholdsfire materialer skal vurderes særskilt.

Ved planlegging av uteområdet skal det velges løsninger som krever minimalt med
vedlikehold dersom dette ikke i seg selv er spesifisert  i  særskilte krav av en faglig
begrunnelse.

Plan- og bygningslovens krav om universell utforming må særlig ha fokus samt kravi
forhold til klima- og energiplan  i  kommunen.
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Det skal utarbeides en komplett kostnadsoversikt for prosjektet med finansiering.

Det skal beregnes en margin på 15 % til uforutsette kostnader.

Prisstigning skal beregnes ut fra til enhver tid gjeldende prisstigning.

En realistisk framdriftsplan skal utarbeides for prosjektet.

I hoved ros'ektet skal føl ende momenter inn å dersom de er aktuelle:
IKT, telefoniløsninger og AV-utstyr
Inventar  — fullt utstyrt i henhold til kravspesifikasjon

Utenomhusplan — adkomstvei, småveier, skilting, grøntområder, parkering
Adgangskontroll
Sentral driftskontroll
Renholdsutstyr
Kunstnerisk utforming
Vei, vann, avløp tilknyttet anlegget

O ofølonin i anle s— 0 b e erioden
Det avholdes regelmessige byggemøter med faste representanter til stede.

Brukerne av bygget skal være representert med minst 2 personer.

Prosjektleder skal ha løpende kontakt med økonomisjef for å sikre at registrerte

økonomiske transaksjoner stemmer i hht regnskap.

ltillegg må det gis informasjon om påløpte ikke registrerte transaksjoner og en

endelig prognose på ferdig prosjekt.

Dersom det oppstår uenighet  /  tvil om fakturaer med leverandøren lentreprenøren og

det har medført slik forsinkelse at Hof kommune kan miste retten til

momskompensasjon, skal prosjektleder forsøke å løse uavklarte forhold så raskt som

mulig. Dersom fakturaen er feil skal det bes om kreditnota og ny faktura.

Dersom faktura må holdes igjen mer enn 60 dager etter fakturadato på grunn av

mangler, uenighet om leveranse i forhold til avtale mv., og derfor ikke kan/bør
utbetales, må prosjektleder likevel sørge for at fakturaen blir anvist og bokført, slik at

fakturaen kommer med på kravet. Prosjektleder må imidlertid gi beskjed til økonomi
om at det settes sperre for betaling i økonomisystemet. Når forholdet blir avklart med

leverandør, enten ved kreditnota eller utbetaling, sendes det melding til
kommunekassa.

Det skal føres fortløpende prosjektregnskap.

Prosjektleder rapporterer økonomi en gang pr mnd. Kommunestyret informeres

gjennom økonomirapporteringen.

Dersom prosjektleder antar at det blir budsjettoverskridelse, skal saken straks legges

fram for formannskapet.
Prosjektet fryses inntil saken er behandlet.
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Alle prosjekter over terskelverdiene i lov om offentlige anskaffelser offentliggjøres i
Doffin basen. Den videre saksgangen i kommunens valg av utførende aktører i alle
ledd i et prosjekt skal være i henhold til lov om offentlige anskaffelser med de frister
og krav som følger av denne.

Alle kontrakter skal inngås i henhold til Norsk standard for de aktuelle fag.

Budsjett og regnskap for byggeprosjekter/anleggsprosjekter skal føres i det system
som den øvrige kommunale økonomi føres. Systemet/systemene skal til enhver tid
være tilgjengelig for revisjonen.

Avslutning
Byggeprosjektet avsluttes og sluttrapport med regnskap legges frem for
kommunestyret for godkjennelse og avslutning.
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Arkivsak-dok. 17/00070-10 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 29.08.2017 
 
 
 

   
 
 

18/17 
REVISJONSPLAN 2017 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsplan 2017 til orientering 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Revisor vil legge frem og gi en orientering om revisjonsplanen for 2017 i møtet.  
 
Gjennomgangen av revisjonsplanen er viktig for at kontrollutvalget kan ivareta sitt 
ansvar med å påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte. 
 
 
 



19/17 Uavhengighetserklæring fra revisor  - 17/00070-12 Uavhengighetserklæring fra revisor  : Uavhengighetserklæring fra revisor

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00070-12 
Saksbehandler Anja Ottervang Eriksen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 29.08.2017 
 
 
 

   
 
 

19/17 
UAVHENGIGHETSERKLÆRING FRA REVISOR  

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra Linn Therese Bekken, Vestfold 
Kommunerevisjon datert 17.08.2017 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Uavhengighetserklæring datert 17.08.2017.  

 
Saksframstilling: 
Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og 
objektivitet hos revisor. I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig 
revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 2017 er gjort på 
generelt grunnlag. Daglig leder Linn Therese Bekken i Vestfold Kommunerevisjon er 
oppdragsansvarlig revisor i Hof kommune. 
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Ve S tf'O I  d Sted og dato: Horten, 17.08.2017

_  , Referanse: 536/2017
KDmmUI'leI'EVISJOn _

Saksbehandler: Linn Therese Bekken

Til  kontrollutvalget

Vurdering av  oppdragsansvarlig revisors uavhengighet  i  forhold til Hof

kommune

Innledning

I henhold til forskrift om revisjon (revisj onsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor

for Hof kommune ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger

kontrollutvalget, jamfør merknader til nevnte bestemmelse.

I følge revisj onsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov,

avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet

og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige

revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og

kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes

nærstående har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller

tillitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende

forhold

b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres

ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og

c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som

nevnt under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til

revisors uavhengighet og obj ektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som

revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning,

medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og obj ektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisj onsforskriften  §  13.

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187 Horten post@vestfoldkommunerevisjonmo

Org.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no

Telefon: 33 07 13 00
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Vestfold kommunerevisj on 2  av  3

. Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller
fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar
i ved siden av revisoroppdraget.

. Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i.

. Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen Virksomhet når dette kan føre til at
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller
på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisj onsforskriften
SIA-si..

. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke
eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne ledelses—
og kontrolloppgaver

. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i
skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt 1 :

Ansettelsesforhold

Pkt 2: Medlem i

styrende organer

Pkt 3: Delta eller

inneha funksjoner i

annen virksomhet,

som kan føre til

interessekonflikt eller

svekket tillit

Pkt 4: Nærstående

Pkt 5: Rådgivnings-

eller andre tjenester

som er egnet til å

påvirke revisors

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Vestfold
kommunerevisjon.

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Hof
kommune deltar [.

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som
kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Hof kommune som
har betydning. for uavhengighet og objektivitet.

Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller
tjenestens arti forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt
med bestemmelsen i forskriften  §  14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert

habilitet enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187 Horten post@vestfoldkommunerevisjonmo
Org.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.no
Telefon: 33 07 13 00
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Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Hof

kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Pkt 6: Tj enester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Hof kommune som hører inn

kommunens egne under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

ledelses- og

kontrolloppgaver

Pkt 7:  Opptre  som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Hof kommune.

fullmektig for den

revisj onspliktige

Pkt 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke

forhold tilliten til uavhen i het o objektivitet.

Horten, 17. august  2017

Vestfold kommunerevisjon

Åmål 750““
Linn Therese Bekken

Oppdragsansvarlig revisor

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187  Horten post@vestfoldkommunerevisjon.no
0rg.nr:  987 582 847 MVA www.vestfoldkommunerevisjon.n0

Telefon: 33 07 13 00
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Hva blir  nytt?

O
Alle norske  virksomheter  får
nye plikter

Alle virksomhetermå  sette  seg inn
i den nye lovgivningen og finne ut

hvilke nye plikter som gjelder dem.

Ledelsen må sørge for å få på plass

rutiner for å overholde de nye

pliktene. Alle ansatte må følge de

nye rutinene når reglene treri kraft.

(”.-ri,
Alle skal ha en forståelig personvern-

erklæring

Informasjon om hvordan din virksom-

het behandler personopplysninger skal

være lett tilgjengelig og skrevet på en

forståelig måte. Det nye lovverket

stiller strengere krav til informasjonens

form og innhold enn dagens lovgivning.

All informasjon som gis til barn. skal
tilpasses barnas forståelsesnivå.

'31“ l
*” ' )

Alle skal vurdere risiko og
personvernkonsekvenser

Dersom et tiltak utgjør en stor risiko

for personvernet, må virksomheten

også utrede hvilke personvernkonse-

kvenser det kan ha. Hvis utredningen

viser at risikoen er stor og dere selv

ikke kan redusere den, skal Datatilsynet

involveres i forhåndsdrøftelser.

Alle skal bygge personvern inn

i nye løsninger

De nye reglene stiller krav til at nye til-

tak og systemer skal utarbeides på en

mest mulig personvernvennlig måte.
Dette kalles innebygd personvern. Den

mest personvernvennlige innstillingen

skal være standard i alle systemer.

 

Mange virksomheter må opprette
personvernombud

Alle offentlige og mange private virk-
somheter skal opprette personvern-

ombud. Et personvernombud er

virksomhetens personvernekspert,

og et bindeledd mellom ledelsen.

de registrerte og Datatilsynet.

Ombudet kan være en ansatt eller en

profesjonell tredjepart.

Reglene gjelder også virksomheter
utenfor Europa

Virksomheter som holder til utenfor

 

'-"\"}“'@EE.’I=C'111LL .u  =.

Europa må også følge forordningen,

dersom de tilbyr varer eller tjenester

til borgerei et EU— eller EØS—land.

Dette gjelder også om de ikke direkte

tilbyr tjenester, men kartlegger adferden

til europeiske borgere på nett. De som

er etablerti flere land i Europa, skal

bare trenge å snakke med personvern-

myndighetene i det landet der de har

sitt europeiske hovedkvarter.

(?>ej
Alle databehandlere får nye plikter

Databehandlers er virksomheter som
behandler personopplysninger på opp-
drag fra den ansvarlige virksomheten.
Ofte er det snakk om leverandører av
ITntjenester. De nye reglene pålegger
databehandlere å ha rutiner for inn-

samling og bruk av personopplysnlnger.
Databehandlere skal også si ifra til opp—
dragsgiveren sin hvis de får instrukser
som eri strid med loven. Oppdragsgiver
skal også godkjenne databehandlerens

underleverandører. Databehandlere
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig

sammen med oppdragsgiver.

Alle bør samarbeide i egne nettverk
og følge bransjenormer

De nye reglene oppmuntrer til sektor-

vis utforming av retningslinjer og

bransjenormer. Om dere følger
bransjenormer, vil dere ha de viktigste

rutinene på plass. Datatilsynet skal

godkjenne bransjenormene.

Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets-
brudd blir strengere. Forordningen
stiller krav til når det skal varsles, hva

varselet skal inneholde og hvem som

skal varsles. Kort sagt skal man si fra

raskere og oftere enn man gjøri dag.

Alle må kunne oppfylle borgernes

nye rettigheter

Den enkeltes rett til å kreve at hans

eller hennes personopplysninger
slettes blir styrket. Dette kalles «retten

til å bli glemt». Norske og europeiske

borgere vil blant annet kunne kreve å

ta med seg personopplysningene sine

fra en leverandør til en annen i et vanlig

brukt filformat. Dette kalles «data—

portabilitet». De kan også motsette

seg profilering. Alle henvendelser fra

borgere skal besvares innen en måned.

 

Hva bør dere

gjøre nå?

1

Ha oversikt over hvilke person-

opplysninger dere behandler

Alle virksomheter som samler

inn eller bruker personopplys—

ninger skal ha oversikt over
hvilke personopplysninger det

er snakk om, hvor de kommer

fra og hva som er det rettslige

grunnlaget for behandlingen.

Sørg for å ha en slik oversikt.

Det er et krav som gjelder også

etter dagens lov.

2

Sørg for å oppfylle dagens

lovkrav

Overgangen til de nye reglene

blir lettere om dere etterlever

kravenei personopplysnings-

loven. som gjelderi Norge i

dag. Har dere gode rutiner for

internkontroll som fungerer

etter hensikten og er kjent i

organisasjonen. er det lettere å få

oversikt over hva dere må endre.

3

Sett dere inn i det

nye regelverket

Dere finner forordningsteksten

på Datatilsynets nettsider. Der

fyller vi også på med artikler om

de nye reglene etter hvert

som vi utarbeider dem.

li

Lag rutiner for å følge de
nye reglene

Gå gjennom rutinene dere har

for behandling av personopp—
lysninger. Oppdater dem etter
nytt regelverk der det trengs.
Dokumenter de nye rutinene.

og legg en plan for nødvendige

endringer. Er systemene deres

laget for å ivareta kravet til inne-

bygd personvern. dataportabilitet

og personvern som standard-

innstilling? Klarer dere å fange
opp og besvare henvendelser

fra borgerne innen én måned?

Endringer i systemer og rutiner

tar tid. Begynn allerede nå!

datatilsynetnolforordning
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