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MELDING OM VEDTAK – FAKTURERING AV PROSJEKT
Kontrollutvalget Askøy kommune behandlet saken under Meldinger i møte 28.10.2014, sak
023/14.
Kontrollutvalget gjorde slikt vedtak:
Hvis lignende situasjoner oppstår, må kontrollutvalget få melding tidligere. Kontrollutvalget
ber Askøy kommune ta en diskusjon vedr. siste faktura med Deloitte for å prøve å komme
frem til en fordeling av overskridelsen.

Med hilsen
for Kontrollutvalget i Askøy
Sølvi Legård
Sekretær

Vedlegg:
Epost fra Deloitte av 20.10.14
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Bjorkelo, Birte (NO - Bergen)
Sølvi Legård
Songstad, Stein Ove (NO - Bergen)
vedr fakturering av prosjekt Askøy
20. oktober 2014 20:04:10

Hei,
Vi har gått igjennom status og fakturering for gjennomførte prosjekter og ser i den forbindelse at det
på det ene prosjektet har gått en god del mer tid enn det som var estimert i starten. Dette gjelder
prosjektet vedrørende gjennomgang av utvalgte byggeprosjekter som var påklaget av Eliassen.
Overskridelsen er på om lag 160 000,Overskridelsen skyldes flere forhold. For det første var det uklarheter knyttet til hvilke
saksdokumenter revisjonen skulle gjennomgå. Blant annet hadde vi gjennomgått en betydelig
saksmengde som klager mente ikke var den han ønsket at vi skulle se på. Vi gikk igjennom ny
informasjon etter møte med klager for å imøtekomme dette. Det viste seg at enkelte av sakene også
var mer komplisert enn det vi hadde tatt høyde for og måtte bruke langt mer juridisk bistand enn
forventet.
Mvh
Birte Bjorkelo
Director | ERS
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