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Kontrollutvalget i Re kommune 
 
MØTEINNKALLING – oppdatert 22.05.15 
 
Møtetid: 28. mai 2015, kl. 18.00 
Møtested: Lokalene til VIKS, Revetalgt 10 
 
 
Evt. forfall meldes til VIKS, 40 49 13 44 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling. 
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15/15  Årsregnskap og årsberetning 2014 Re kommune 
 
16/15 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport: 

"Budsjett og økonomistyring med fokus på offentlige anskaffelser"  
 
17/15 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport: 

"Vedlikehold av kommunale bygg i Re kommune"  
 
18/15 Bestilling av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for 

perioden 2016 - 2019 
 
19/15 Referatsaker 
 
20/15 Eventuelt 
 
21/15 Undersøkelse - Skjeggestadåsen barnehage 
 
 
 
 
Revetal, 22.05.15 
for leder av kontrollutvalget i Re kommune, Frode G. Hestnes 
 
 
 
 
Gaute Hesjedal 
Rådgiver, VIKS 
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SAKSNR.  21/15 
 
Nærmere undersøkelse – Skjeggestadåsen barnehage 
 
Kontrollutvalget har i sak 14/15 på oppdrag fra kommunestyret bedt Vestfold 
kommunerevisjon om å iverksette nærmere undersøkelse av saksforholdene i 
forbindelse med bygging av Skjeggestadåsen barnehage i tråd med 
kommunestyrets vedtak i sak 03/15 pkt. 5. Kommunestyret har bedt om at 
rapport fra undersøkelsene skal legges frem for behandling for kommunestyret 
i juni. 
 
Vestfold kommunerevisjon har gjennomført undersøkelser i forbindelse med 
bygging av Skjeggestadåsen barnehage med fokus på: 

• Kostnadsvurderinger/budsjetteringsprosessen 

• Saksfremstilling til kommunestyret 
• Anbudsprosess for valg av entreprenør  

 
Kontrollen er avgrenset til særskilte saker gjeldene utbyggingen av 
Skjeggestadåsen barnehage, herunder budsjett/økonomiplan og 
budsjettrevisjoner fra 2006 – mars 2015. 
 
Resultatene av revisors undersøkelser er oppsummert i 6 kulepunkter: 
 

• Revisor mener det er en svakhet i saksbehandlingen at det ikke finnes 
noe skriftlig vurdering av budsjett for prosjektet før i 2013. 
 

• Revisor mener at det er en svakhet i budsjetteringen at det ikke før i 
2015 er budsjettert med kostnader til lønn for intern oppfølging, 
konsulenthonorar uavhengig kontroll, kunstnerisk utsmykking og 
uforutsette kostnader. 
 

• Revisor mener Bok 0 og Bok 1 er utarbeidet for sent dersom de skal 
brukes som et forprosjekt som beslutningsgrunnlag for politikerne. 
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• Revisor mener at Bok 0 og Bok 1 som beslutningsgrunnlag for 
politikerne ikke vil tjene samme formål som et forprosjekt etter 
byggereglementets definisjon, da kostnadsoverslag, fremdriftsplan og 
vedlegg driftskostnader ikke fremkommer her. 
 

• Revisor mener at rutinen med å ta forbehold om politisk vedtak i avtale 
med entreprenør i byggesaker kan være økonomisk risikofylt, samt 
oppfattes som brudd på forskrift om offentlige anskaffelser §§ 13-1 og 
22-1 første ledd, dersom kravet til saklig grunn ikke foreligger. 
 

• Revisor mener at Re kommune må påse at anskaffelser blir protokollført 
i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser § 3 -2. 

 
 
Vedlegg: Rapport – Skjeggestadåsen barnehage 
 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ser alvorlig på de funn som fremkommer i rapporten og slutter 
seg til revisors vurderinger. 
 
Kontrollutvalget henstiller administrasjonen med bakgrunn i rapporten om å 
foreta en grundig gjennomgang av rutiner og praksis for å forebygge feil og 
mangler innen saksbehandling, budsjettering og anskaffelser i forbindelse med 
tilsvarende byggesaker i fremtiden. 
 
Saken oversendes kommunestyret. 
 
 
 
Vedtak: 
 


