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Forord
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i
Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og
andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.
Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke
områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig,
økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen
offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges
kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Denne
forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Dag Oftung, med Kirsti Torbjørnson som
oppdragsansvarlig.
Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold
kommunerevisjon og Sandefjord distriktsrevisjon.
Porsgrunn kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon siden 2012:
 Rusomsorg og psykisk helse – del 1. Tildeling av bolig og oppfølging av
nabomiljø og oppfølging i (2012)
 Rusomsorg og psykisk helse – del 2. Ressursbruk, helhetlig og koordinerte
tjenester og pårørendearbeid innen rusomsorgen (2013)
 Tjenestekontoret – saksbehandling og service (2014)
 Samhandlingsreformen i Porsgrunn kommune (2014)
 Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommune (2015)
 Tilsyn med byggesaker i Grenland – Porsgrunn kommune (januar 2016)

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan
lese mer om forvaltningsrevisjon generelt.
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Sammendrag
Bestilling og bakgrunn
Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn i kontrollutvalgssakene 10/16 og 18/16.
Vi har undersøkt følgende problemstillinger:


Har kommunen tiltak for planlegging og styring av byggeprosjekter?
 I hvilken grad er erfaringer fra utvalgte byggeprosjekt fulgt opp?
Konklusjon
Etter vår vurdering har Porsgrunn kommune i all hovedsak egnede tiltak for
planlegging og styring av byggeprosjekter.
Det foreligger en tilfredsstillende samlet oversikt over byggeprosjekt.
Eiendomsforvaltningen har etter vår vurdering en oversiktlig organisering med tydelig
ansvarsplassering.
Avdeling for prosjektledelse har relevant, men ensidig kompetanse og peker selv på
behov for kompetansehevende tiltak.
Kommunen har et byggereglement som er i tråd med allmenne prinsipper for
gjennomføring av byggeprosjekt. Det er knyttet prosedyrebeskrivelser, rutiner og
maler til reglementet.
Kommunen opererer med to sett anskaffelsesreglement. Kommunens
anskaffelsesreglement er ikke oppdatert i henhold til endringer som er gjort i reglene
om offentlige anskaffelser. For anskaffelser i byggeprosjekt er det laget egen plan for
anskaffelser som etter vår vurdering er egnet til å sikre at anskaffelsesstrategi blir
vurdert og definert for hvert prosjekt.
Eiendomsforvaltningen har gjort en vurdering av risiko ved gjennomføring av
byggeprosjekt. Det er gjort endringer i prosedyrebeskrivelser, rutiner og maler som
etter vår vurdering er egnet til å minske risiko i byggeprosjektene.
Kommunen har system for evaluering og rapportering. Rapportering til bystyret skjer
ikke alltid i tråd med egne retningslinjer.
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Anbefalinger
Vi anbefaler Porsgrunn kommune å:


Gjennomføre kompetansehevende tiltak i tråd med anbefalingene gitt av den
interne arbeidsgruppen som gjennomførte risikovurdering av byggeprosjektenes forløp.



Sørge for at kommunens reglement og rutiner er entydige i form og innhold.



Sørge for at anskaffelsesreglement(ene) blir revidert i tråd med endringer i
reglene om offentlige anskaffelser.



Sørge for at sak om sluttregnskap for byggeprosjekt blir lagt fram for bystyret
innen ett år etter at bygget er ferdigstilt.

Skien, 15. september 2016
Telemark kommunerevisjon IKS
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1 Innledning
1.1 Kontrollutvalgets bestilling
Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn i kontrollutvalgssakene 10/16 og 18/16. Bestillingen er i samsvar med kommunens plan for
forvaltningsrevisjon.
Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommuneloven § 77 nr. 4, jamfør forskrift om
kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.

1.2 Bakgrunn
I litteraturen1 blir det pekt på at kontroll og styring av tidligfasen i større
investeringsprosjekter er svært viktig for å oppnå et resultat som er i samsvar med
behov og vedtatte økonomiske rammer. Påvirkningsmulighetene på prosjektet er store
i tidligfasen og kostnadene ved å gjøre endringer er små. Mot slutten av prosjektet er
endringsmulighetene begrenset og kostnadene ved sene endringer er ofte store.
Porsgrunn kommune har ved noen tilfeller de senere årene opplevd problemer i
forbindelse med planlegging, anskaffelse og/eller styring av større investeringsprosjekter. De aktuelle prosjektene som har vært i søkelyset er skolebygg på Heistad,
idretts-/svømmehall på Kjølnes og Brevik oppvekstsenter.
I denne forvaltningsrevisjonen ser vi på om kommunen har tiltak for å sikre at
planlegging og gjennomføring av større investeringsprosjekt skjer på en best mulig
måte.

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier
I vedtatt prosjektplan er fem problemstillinger skissert, med forbehold om justeringer.
Underveis i arbeidet så vi at den foreslåtte strukturen førte til noe overlapp og
gjentakelser. Vi har derfor omstrukturert og samlet de fem problemstillingene i to
dekkende problemstillinger, uten at innholdet i forvaltningsrevisjonen er endret.
Rapporten handler om følgende problemstillinger:


Har kommunen tiltak for planlegging og styring av byggeprosjekter?

1

Se bl.a. Concept-rapport 45: Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til
beslutningsgrunnlag
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 I hvilken grad er erfaringer fra utvalgte byggeprosjekt fulgt opp?
Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra kommuneloven med
forarbeider, veiledninger, litteratur om internkontroll og prosjektstyring og styrende
dokumenter i Porsgrunn kommune. Kriteriene er angitt under problemstillingen
nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten.

1.4 Avgrensning
Vi har sett på forholdene organisering, reglement og rutiner m.m. slik de forelå i juni
2016.
Begrepet investeringsprosjekt brukes i denne rapporten om realisering av bygg. Vi har
ikke sett på andre forhold som i budsjett-/regnskapsmessig forstand betraktes som
investeringer (f.eks. VAR-prosjekt, boligkjøp, biler eller andre større innkjøp).
Vi har ikke sett på journalføring/arkiv og dokumenthåndtering i forbindelse med
investeringsprosjekter.

1.5 Metode og kvalitetssikring
Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til
rapporten.

1.6 Høring
Faktadelen i rapporten er presentert for ledelsen i eiendomsavdelingen i forkant av
høringen. Høringsutkast ble sendt på høring til rådmannen 31. august 2016. I
høringssvaret har rådmannen gitt noen kommentarer/utdypinger til anbefalingene i
rapporten. Vi har ikke gjort endringer i rapporten som følge av dette.
Rådmannen har påpekt en faktafeil i fotnote 9 på side 22 som er rettet opp.
Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1.

2

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området
som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar,
konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller
svakheter.
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2 Tiltak for planlegging og styring
2.1 Problemstilling
I dette kapitlet ser vi på følgende problemstilling:


Har kommunen tiltak for planlegging og styring av byggeprosjekter?

2.2 Revisjonskriterier
Vi legger disse revisjonskriteriene til grunn for våre vurderinger:
o Kommunen bør ha en samlet oversikt over byggeprosjekt.
o Kommunen bør ha en organisering som har en tydelig ansvarsplassering og
ivaretar behovet for relevant kompetanse.
o Kommunen bør ha rutiner for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt.
o Kommunen bør ha strategier og rutiner for anskaffelser.
o Kommunen bør ha rutiner for risikovurdering og risikoreduserende tiltak.
o Kommunen bør ha system for evaluering og rapportering.

2.3 Fakta og vurderinger
2.3.1 Samlet oversikt
I kommunens årlige budsjett med handlingsprogram for fireårsperioden blir
investeringsbudsjettet vedtatt. Her framstilles en samlet oversikt over hvilke
utbyggingsprosjekt som er vedtatt, og de årlige budsjettrammene for hvert prosjekt
for hvert år i planperioden.
Gjennom året får bystyret økonomirapporter hver tertial. I tertialrapportene er det
vedlegg med oversikt over alle investeringer som er i gang. Her vises status på
økonomi for de ulike prosjektene pr. tertial og samlet kostnad for prosjektet uavhengig
av budsjettår. Rådmannen kommenterer eventuelle forhold som gjelder
investeringsregnskapet i tertialrapporten. Her vises et eksempel på slik oversikt over
investeringsprosjekter3, hentet fra 1. tertialrapport 2016:

3

Oversikten inneholder også investeringer som ikke er byggeprosjekt.
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Figur 1 Eksempel på prosjektoversikt i en tertialrapport til bystyret.

Kilde: Porsgrunn kommune, bystyresak 49/16

Økonomisjefen opplyser at det ikke er en særskilt skriftlig rutine for hvordan
økonomiavdelingen håndterer investeringsprosjekt.
Nye investeringsprosjekt kommer i all hovedsak opp som forslag til nye
investeringstiltak i kommunens årlige prosess for rullering av økonomiplanen. Ved
vedtak om nye investeringsprosjekt er det økonomiavdelingen ved økonomisjefen som
oppretter et unikt prosjektnummer med tilhørende tekst og legger tiltaket inn i
kommunens økonomisystem.
Vedlikehold av oversikten som blir brukt i tertialrapportene skjer ved at hver
prosjektleder gir informasjon om status i egne prosjekt til leder av avdeling for
prosjektledelse som igjen melder dette inn til økonomisjef før hver tertialrapportering.
Økonomisjefen står som saksbehandler for sakene om behandling av tertialrapport.
Sakene behandles i formannskap og bystyre.
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Leder av avdeling for prosjektledelse skal følge opp byggeprosjektene i
prosjektporteføljen, herunder fordele prosjekter i egen avdelingen.

2.3.2 Revisors vurdering
Vår vurdering er at Porsgrunn kommune har tilfredsstillende samlet oversikt over de
byggeprosjekter som til enhver tid pågår.
2.3.3 Ansvar og kompetanse
Porsgrunn kommune har delegasjonsreglement vedtatt av bystyret i 2011 (Bystyresak
63/11) med senere ajourføringer. Reglementet er tilgjengelig på kommunens
ansattportal. Delegasjonsreglementet angir kommunens organisatoriske oppbygning.
Porsgrunn kommune har en tonivåmodell med kommunalsjefområder (som
organisasjonsmessig tilhører rådmannsfunksjon) og underliggende virksomheter.
Kommunalsjefområdet Miljø og byutvikling har syv virksomheter, deriblant
eiendomsforvaltningen. Eiendomsforvaltningen har slik organisasjonsplan:
Figur 2 Organisasjonskart for Eiendomsforvaltningen

Kilde: Porsgrunn kommune

Eiendomsforvaltningen består av fire avdelinger pluss en stab, en faggruppe og en
driftsgruppe. En av avdelingene er avdeling for prosjektledelse.
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Avdeling for prosjektledelse står for gjennomføringen av byggeprosjektene som er
vedtatt i kommunestyret. Fram til august 2015 var det inklusiv avdelingsleder åtte
personer knyttet til prosjektlederavdelingen. Med unntak av en sivilarkitekt var alle
ingeniører. Pr. dato er består avdelingen av avdelingsleder og fire prosjektledere, alle
er ingeniører. Avdelingsleder i avdeling for prosjektledelse rapporterer til leder for
eiendomsforvaltningen.
Prosjektlederne vi har snakket med sier at avdeling for prosjektledelse henter inn
annen kompetanse som finnes i kommunen, både i og utenfor eiendomsforvaltningen.
Aktuelle instanser som for eksempel drift, forvaltning og IT blir trukket inn i tidlig fase
av planleggingen og deltar videre gjennom de ulike fasene i prosjektene.
Eiendomsforvaltningen har to jurister som brukes i forbindelse med anskaffelser,
kontraktsutforming m.m. Kommunen har også rammeavtale med advokat, som brukes
ved større oppdrag. Denne kompetansen blir etterspurt ved behov.
I eiendomssjefens stab er det en kontrollerfunksjon som har bistått i budsjetterings- og
regnskapsarbeid i samband med samspillskontrakten som brukes på
sykehjemsutbyggingen som pågår på Mule/ Vestsiden.
I forbindelse med byggeprosjekter er det ellers en utstrakt bruk av innleid
kompetanse. Dette omfatter rådgivere innen prosjektering, arkitektfaget og ulike
håndverksfag.
Det er ikke nedfelt noe skriftlig krav til vurdering av kompetansebehov og sammensetning i prosjektet. Leder av avdeling for prosjektledelse peker ut
prosjektleder i egen avdeling etter en vurdering av prosjektets innhold/kompleksitet
og de aktuelle medarbeideres kapasitet/kompetanse/egnethet.
Eiendomssjefen initierte tidlig i 2016 en gjennomgang av risiko i byggeprosjektenes
forløp (omtalt nærmere i kapittel 2.3.9). En intern arbeidsgruppe i avdeling for
prosjektledelse gjennomførte risikovurderingen, og ett av flere fokusområder som det
ble anbefalt å følge opp var kompetanseheving. Aktuelle områder for
kompetanseheving er bl.a. anskaffelser, risikovurderinger, alternativanalyse i
utredningsfasen og verifisering og detaljering av gjennomføringsmodell/entreprisform
i starten av skisseprosjektet. Avdelingsleder sier at det ikke har vært tid til å
konkretisere hvordan kompetansehevingen skal foregå.
Ansvarsfordeling i prosjekt
Ifølge byggereglementet (som blir nærmere beskrevet i kap 2.3.5) har rådmannen
ansvaret for å etablere prosjektorganisasjonen for hvert byggeprosjekt. Det skal
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utpekes prosjekteier, oppdragsleder, prosjektleder samt at det skal være
representanter fra brukere, tillitsvalgt/verneombud og eventuelt fra relevante
interessegrupper.
I prosjekthåndboken (nærmere omtalt i kap. 2.3.5) foreligger det beskrivelser av
ansvar og oppgaver for alle de vesentlige funksjonene/rollene i
prosjektorganisasjonen.
Spørsmålet om det skal etableres en styringsgruppe for prosjektet avgjøres
administrativt i beskrivelsen av mandatet for utredningsfasen. For prosjekter med
kostnadsramme på over 50 MNOK er det ifølge byggereglementet obligatorisk med slik
styringsgruppe. En styringsgruppe består normalt av kommunalsjef, avdelingsleder i
prosjektlederavdelingen og representanter for brukerne. Prosjektleder er sekretær for
styringsgruppa. Det er utarbeidet egen rutine for styringsgruppas oppgaver og ansvar.

2.3.4 Revisors vurdering
Kommunen har etter vår vurdering en tydelig og oversiktlig ansvarsstruktur i
eiendomsforvaltningen. Roller og ansvar i prosjektorganiseringen er beskrevet i egne
rutinebeskrivelser og ansvarspersoner skal identifiseres for hvert prosjekt.
Isolert sett har avdeling for prosjektledelse i dag en ensidig, men relevant kompetanse.
Det er så langt ikke foretatt kompetansehevende tiltak som foreslått av den interne
gruppa som vurderte risiko i prosjektforløpet.
2.3.5 Rutiner for planlegging og gjennomføring
Fram til 2011 hadde Porsgrunn kommune byggereglement fra 2004. I mars 2011
vedtok bystyret nytt byggereglement (Bystyresak 22/11). Prosjektmodellen er det
overordnete styringsverktøyet. Byggereglementet blir også omtalt som prosjektmodellen.
I saken om nytt byggereglement skrev rådmannen at skjerpede krav til prosesser, krav
om økt åpenhet og innsynsrett i forvaltningen og endringer i lovverket om offentlige
anskaffelser tilsier at det er behov for nytt byggereglement. I arbeidet med nytt
reglement fikk kommunen bistand fra et rådgivningsfirma (Metier AS) som har erfaring
fra kvalitetssikring av større statlige investeringsprosjekt.
Etter noen års erfaringer med byggereglementet ble det lagt fram en sak om revisjon
av reglementet i mai 2015 (bystyresak 40/15). Endringene dreide seg, i tillegg til noen
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språklige justeringer og presiseringer, om praktisering av kvalitetssikringsregimene KS1
og KS24 og størrelsen på de økonomiske styringsrammene.
En skjematisk framstilling av byggereglementet ser slik ut:
Figur 3 Skjematisk framstilling av Porsgrunn kommunes byggereglement/prosjektmodell

Kilde: Porsgrunn kommune

Normalt er det lagt opp til disse fasene i et prosjekt:
 Mandat for utredning
 Konseptvalgutredning (grunnlaget for politisk beslutning B1)
 Skisseprosjekt
 Forprosjekt (grunnlag for politisk beslutning B2)
 Gjennomføring
 Sluttfase

4

Begrepene er hentet fra Statens prosjektmodell som er en faseinndelt modell med to kontrollpunkter i
prosjektets tidlige fase. Disse kontrollpunktene kalles KS1 og KS2. Hensikten er å kvalitetssikre
informasjonen og analysene som allerede ligger i prosjektet. Derav forkortelsen KS – kvalitetssikring
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De politiske beslutningspunktene skjer ved valg av konsept, B1, og ved avgjørelse om
igangsetting og bevilgning, B2. Det er også lagt opp til politisk behandling av
sluttregnskap/sluttrapport, B4.
Prosjektmodellen inneholder også en tekstdel som gir en nærmere beskrivelse av de
ulike elementene i modellen.
Vi har snakket med flere prosjektledere i avdeling for prosjektledelse som mener
byggereglementet kommunen bruker er godt og i samsvar med allmenne prinsipper
for prosjektstyring.
Kommunens byggereglement er i samsvar med statens prosjektmodell5, der det er lagt
opp til to kvalitetssikringer (KS1 og KS2) i planleggingsfasen. Størrelsen på prosjektet
avgjør om en skal bruke eksterne instanser i kvalitetssikringen av planleggingen fram til
beslutning om finansiering og gjennomføring. Det er utarbeidet mal for gjennomføring
av KS1 og veileder for gjennomføring av KS2.
Porsgrunn kommune har et felles kvalitetssikringssystem, Compilo (tidligere
Kvalitetslosen). Eiendomsforvaltningen har flere områder i dette kvalitetssystemet.
Delområdet «prosjekthåndbok» omfatter arbeid med byggeprosjekter. Her er det laget
et system med prosedyrebeskrivelser for de ulike fasene/delene i et byggeprosjekt. I
prosedyrene er det henvist til aktuelle lover/regler/faglige instanser og det er
koblinger til ulike arbeidsdokumenter/maler.
Det er lagt opp til årlig gjennomgang og kvalitetssikring av dokumentene i
prosjekthåndboken. Med få unntak er alle prosedyrer og maler oppdaterte i 2016.
Avdelingsleder i avdeling for prosjektledelse opplyser at flere av prosedyrene og/eller
malene er endret med bakgrunn i evalueringer og forbedringsarbeid knyttet til
hendelser som har vært oppe i media det siste året.

5

Store og kostbare prosjekter finansiert av staten har en egen prosjektmodell. Den skal bidra til at riktig
prosjekt blir valgt og at gjennomføringen blir riktig. Deler av modellen kalles kvalitetssikringsordningen
(KS).
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Figur 4 Oppbygning av prosjekthåndbok

Kilde: Porsgrunn kommune

For utveksling av informasjon (tegninger, tekniske beregninger m.m.) underveis i et
byggeprosjekt brukes et eget dataverktøy, ByggeWeb, som er egnet til å kommunisere
med arkitekter, entreprenører og leverandører.
Prosjektregnskap føres i kommunens regnskapssystem Agresso. De prosjektledere vi
har snakket med sier de i tillegg fører skyggeregnskap i Excel og tar kopier av bilag.
Bakgrunnen er at Excel gir mange muligheter for søk og filtrering.
Fra avdelingsleder får vi opplyst at kommunen er i ferd med å anskaffe et
økonomistyringsverktøy, kalt ISY Prosjekt Økonomi. Dette systemet kommuniserer
med Agresso Web og vil bl.a. gjøre skyggeregnskapene overflødige. Det er en
forventning om at bruken av systemet vil være er tidsbesparende og sikrere
sammenliknet med bruk av skyggeregnskap o.l.
2.3.6 Revisors vurdering
Revisor vurderer at Porsgrunn kommune har byggereglement/prosjektmodell som er
basert på en anerkjente prinsipper med faseinndelinger, dokumentasjonskrav og
beslutningspunkter.
Kommunen bruker underliggende styringsdokumenter, prosedyrebeskrivelser og maler
som etter vår vurdering er egnet til å sikre god planlegging og gjennomføring av
byggeprosjekt. Dokumentene i prosjekthåndboken er revidert våren 2016.
2.3.7 Anskaffelser
Vi har sett på økonomireglementet som sist ble endret i 29.03.2012 (Bystyresak
28/12). Økonomireglementet består av flere deler:
 Budsjettreglement
 Regnskapsreglement
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Finansforvaltningsreglement
Anskaffelsesreglement
Investeringsreglement
Reglement for startlån

Porsgrunn kommune har i tillegg til det anskaffelsesreglementet vi finner i økonomireglementet, et felles anskaffelsesreglement med kommunene i Grenlandssamarbeidet gjennom Grenlandkommunenes innkjøpskontor, GKI. Reglementet er
vedtatt av de respektive kommunestyrene i 2011.
Vi ser at begge anskaffelsesreglementene mangler oppdateringer i tråd med endringer
i reglene om offentlige anskaffelser de siste årene. Dette gjelder punktene om
skatteattest og HMS-erklæring. Vi har ikke sjekket oppdateringsbehovet fullstendig.
Kapittel 1 i Grenlandskommunenes felles anskaffelsesreglementet er betegnet som en
innkjøpsstrategi. Det som gjelder anskaffelser av bygg og anlegg i det felles
anskaffelsesreglementet er dette:

Leder i avdeling for prosjektledelse sier at innkjøpsreglementet til GKI er egnet for
rammeavtaler og enkeltinnkjøp, men i mindre grad omfatter den type anskaffelser
prosjektavdelingen jobber med. Han sier videre at de i liten grad ber om bistand derfra
ved anskaffelser i større byggeprosjekt. Prosjektlederne vi har snakket med sier de ved
behov bruker jurister i eiendomsforvaltningen eller kommunens rammeavtale om
advokattjenester.
I kommunens investeringsreglement finner vi følgende i § 5. Anskaffelser:
Rådmannen gis fullmakt til å anta eller å forkaste anbud og til å inngå
kontrakter. Det skal foreligge egne prosedyrer for dette og det henvises i denne
forbindelse til kommunens «Reglement for anskaffelser» samt
«Byggereglement»
Når det er gitt bevilgning og anbud viser at kostnadene ligger innenfor
bevilgningsrammen, kan investeringen iverksettes.
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I byggereglementet framgår det at å planlegge og gjennomføre anskaffelser er en av
gjennomføringsaktivitetene. Strategier eller rutiner for hvordan det skal skje er ikke
omtalt nærmere.
Avdelingsleder og prosjektledere i avdeling for prosjektledelse sier at valg av
entrepriseform gjøres ved selvstendige vurderinger i hvert byggeprosjekt en skal
iverksette. Flere faktorer spiller inn ved valg av entrepriseform. Vi får opplyst at
argumentasjonen rundt og begrunnelse for anbefaling av entrepriseform blir
dokumentert i den såkalte konseptvalgutredningen. Anbefalingen følger videre i
skisseprosjektet og forprosjektet.
I kommunens anskaffelsesreglement finner vi dette om ansvar og myndighet:

Og videre under punkt 4.2.2 enkeltinnkjøp:

Rådmannen er ifølge byggereglementet delegert myndighet til å anskaffe og inngå
avtale med rådgivere og entreprenører knyttet til bygge- og anleggsprosjekter.
Fullmakten kan delegeres videre til virksomhetsledere.
Går vi til prosjekthåndboka er det en egen prosedyre som gjelder anskaffelser. Her er
det fra 2016 krav om å utforme en anskaffelsesplan for hvert prosjekt. Mal for slik plan
ligger tilgjengelig.
Kapittel A.3. i anskaffelsesplanen omhandler anskaffelsesstrategi. Her er det lagt opp
til drøfting og redegjørelse for disse punktene:
 Gjennomføringsmodell; oppsummering av foreslått gjennomføringsmodell,
hentet fra utredning eller styringsdokument.
 Anskaffelsesprosedyre/konkurranseform; drøfting og begrunnelse for valget.
 Kunngjøringsform; drøfting og begrunnelse for valget av kunngjøringstype.
 Risikovurdering; kartlegging og vurdering av risiko for at det kan oppstå avvik i
forhold til kvalitet, pris/budsjett og leveringstid. Egen matrise skal brukes.
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I anskaffelsesplanen er det en matrise/tabell som skal fylles ut og som viser hvem som
har ansvar for hva i anskaffelsesprosessen.
Figur 5 Ansvarsmatrise hentet fra anskaffelsesplanen

Kilde: Anskaffelsesplan, Porsgrunn kommune

2.3.8 Revisors vurdering
Porsgrunn kommune har reglement og rutiner for anskaffelser.
Innføring av plan for anskaffelser fra våren 2016 av er etter vår vurdering egnet til å
sikre at anskaffelsesstrategi blir vurdert og definert for hvert prosjekt.
Kommunen opererer med flere styringsdokument som omhandler anskaffelser og
investeringer. Det kan være utfordringer knyttet til oppdateringer og risiko for at
reglementene ikke er entydige.
Anskaffelsesreglementene er ikke oppdaterte i tråd med endringer i reglene om
offentlige anskaffelser.

2.3.9 Rutiner for risikovurderinger og risikoreduserende tiltak
I begynnelsen av 2016 fikk avdeling for prosjektledelse i oppgave fra eiendomssjefen å
se på risikovurderinger i prosjektarbeid. En arbeidsgruppe i avdelingen gjennomførte
en generell risikovurdering av byggeprosjekters forløp i henhold til
byggereglementet/prosjektmodellen. I mandatet lå det at det resultatet
arbeidsgruppen kom frem til skulle kvalitetssikres av en ekstern aktør. Teknologisk
Institutt AS gjennomførte en slik kvalitetssikring. I et internt notat til eiendomssjefen
gjorde arbeidsgruppen greie for funn og fremmet forslag til tiltak for å redusere risiko i
prosjektmodellen.
Det ble identifisert 8 punkt som fikk betegnelsen «betydelig/behov for tiltak» og
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4 punkt ble betegnet som «kritisk/uakseptabelt». Samlet pekte risikovurderingen fra
arbeidsgruppa mot tre tiltaksområder:
 Dokumentstyring (maler, prosedyrer og systemer)
 Kompetanseheving
 Erfaringstilbakeføring
I etterkant av gjennomgangen fra arbeidsgruppa, er nesten alle prosedyrebeskrivelser
og maler i prosjekthåndboken revidert. Dette arbeidet har pågått fra februar til juni
2016.
Det er ikke satt i gang spesielle kompetansetiltak i etterkant av arbeidsgruppas
anbefaling. Avdelingsleder sier dette har med tidsaspektet og ressurssituasjonen i
avdelingen å gjøre.
Det er innført system for erfaringstilbakeføring (jamfør kap 2.3.11).
Prosjektgruppa foreslo at en tilsvarende gjennomgang av risiko burde gjentas etter om
lag to år for å se på effekten av forbedringsarbeidet.
De prosjektlederne vi har snakket med sier revisjonen av prosjekthåndboken i 2016 har
ført til mer oversiktlige rutinebeskrivelser og maler, og at det er lagt vekt på økt
kontroll og på kvalitetssikring.

2.3.10 Revisors vurdering
Revisor vurderer at Porsgrunn kommune har foretatt en grundig risikovurdering av
byggeprosjektenes forløp. Risikovurderingen har ført til endringer i prosedyrer, rutiner
og maler.
Alle styringsdokument (konseptvalgutredning, skisseprosjekt, forprosjekt, anskaffelsesplan og plan for gjennomføringsfasen) som brukes gjennom prosjektperioden har krav
til å belyse risiko i prosjektet.
Kommunen har foreløpig ikke fulgt opp med kompetansehevende tiltak i tråd med den
interne arbeidsgruppas forslag.

2.3.11 Evaluering og rapportering
For å sikre løpende evaluering av arbeidet i avdeling for prosjektledelse ble det fra
mars 2016 lagt inn en prosedyre for erfaringstilbakeføring i prosjekthåndboken.

Telemark kommunerevisjon IKS

www.tekomrev.no

14

705034 Prosjektstyring - investeringsprosjekter – Porsgrunn kommune

Prosedyren innebærer at alle i avdelingen har ansvar for å melde inn avvik6,
forbedringsforslag og observasjoner knyttet til avdelingens arbeid og resultater. Eget
skjema skal benyttes og sendes en egen e-postadresse. Avdelingsleder har ansvar for å
behandle/avslutte innkomne meldinger og eventuelt finne områder som krever økt
ledelses-oppmerksomhet. Avdelingsleder sier ordningen er i bruk, men ikke i stort
omfang.
Selve byggeprosjektene skal ifølge byggereglementet evalueres. Praksis har vært to
former for rapporter, en evaluering til intern bruk i avdelingen, og en sluttrapport som
skal legges ved saken om sluttregnskap til bystyret.
Ifølge leder i avdeling for prosjektledelse har arbeidet med rapporteringen i stor grad
foregått mot slutten av eller i etterkant av prosjektene. Han gir uttrykk for at denne
formen for evaluering ikke er ideell. Byggeprosjektene strekker seg gjerne over flere år
og det kan være problemer med å huske alt som har skjedd i prosjektperioden i
etterkant. Det kan være en risiko for erindringsforskyvning og/eller at relevante
forhold bli utelatt i evalueringen. På bakgrunn av dette er det fra våren 2016 lagt opp
til at arbeidet med sluttrapporten skal foregå fortløpende gjennom hele
prosjektperioden. I prosjekthåndboken finnes egen prosedyre og skjema for
sluttrapporten som skal følge saken om sluttregnskap til bystyret. Den nye malen er i
bruk i påbegynte byggeprosjekt.
I investeringsreglementet i gjeldende økonomireglement er det lagt opp til at alle
investeringsprosjekt over en viss kostnad skal sluttbehandles av bystyret.
Alle investeringer skal rapporteres i forbindelse med årsrapportering. For
investeringer større enn kr 10 mill skal det i tillegg rapporteres på fremdrift og
økonomi i kvartalsrapportene. For slike prosjekter skal det også utarbeides et
eget sluttregnskap som legges fram for bystyret.
Det skal foreligge egen prosedyre for sluttregnskap.
Vi har fra kommunen også fått tilsendt et annet investeringsreglement;
investeringsreglement_mars_2011. Her finner vi i § 6 følgende ordlyd om avslutning:
Alle investeringer skal rapporteres i forbindelse med Årsrapportering. For
investeringer større enn 5 MNOK skal det i tillegg rapporteres på sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø (SHA), fremdrift og økonomi i kvartalsrapportene. For slike

6

Gjelder ikke HMS-avvik som meldes i eget system i kommunens felles kvalitetssystem.
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prosjekter skal det også utarbeides et eget sluttregnskap som legges fram for
formannskapet og bystyret. Det skal foreligge egen prosedyre for sluttregnskap
I byggereglementet er det stilt krav om at det for alle prosjekter med ramme på over 5
MNOK skal utarbeides sluttregnskap for politisk behandling innen et år etter
ferdigstillelse.
Økonomiavdelingen opplyser at det er investeringsreglementet fra mars 2011 (5
MNOK) som definerer den gjeldende beløpsgrensen. Det opplyses videre at økonomireglementet vil bli oppdatert i tråd med dette.
Fra avdeling for prosjektledelse har vi fått oversikt over alle investeringsprosjekt med
aktiviteter i perioden mai 2005 til januar 2015. For alle disse prosjektene er
sluttregnskap lagt fram for bystyret til behandling.
Med unntak av fem prosjekt (Stridsklevhallen, Tveten skole-utvidelse, Ælvespeilet, Ny
Heistad skole og flerbrukshall Heistad) har administrasjonen overholdt fristen for å
fremme sak til bystyret om sluttregnskap innen et år etter avsluttet prosjekt.
Tabell 1 Oversikt over dato og saksnummer for behandlinger av sluttregnskap for byggeprosjekt i perioden 2010 2016

Prosjekt
Stridsklevhallen
Svømmehall på Kjølnes
Skomværbygget
Brevik skole
Skateparken
Rådhusgata 7
BOVIS
St.Hansåsen ombygging 4. etg.
Lundelia barnehage
Rolandvegen bofellesskap
Utvidelse Brevik sykehjem
Meierigården - sentrumstilbud for ungdom
Heistad U-skole - tilbygg
St. Hansåsen sykehjem, ombygging trinn II
Blåveiskroken 2 - utvidelse
Tveten skole - utvidelse og rehabilitering
5 småhus for personer med spesielle behov
Administrasjonsbygg Grønli skole
Ny driftssentral Knarrdalstrand
Ælvespeilet
Ny Heistad skole
Flerbrukshall Heistad
Kilde: Porsgrunn kommune
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Gjennomført
tidsrom
05.05 - 12.08
02.08 - 10.09
01.10.- 09.10
01.10 - 01.11
02.09 - 09.10
02.09 - 11.10
02.08 - 03.11
02.10 - 02.12
10.08 - 09.11
05.08 - 12.11
02.08 - 02.12
01.11 - 08.13
03.10 - 08.12
10.11 - 05.13
04.09 - 02.13
12.09 - 06.12
01.10 - 12.13
08.12 - 05.14
10.12 - 11.14
01.05 - 08.13
01.08 - 02.12
01.13 - 01.15

Dato
04.03.2010
04.03.2010
16.06.2011
16.06.2011
01.09.2011
27.10.2011
27.10.2011
29.03.2012
10.05.2012
10.05.2012
10.01.2013
30.05.2013
05.09.2013
03.10.2013
03.10.2013
06.03.2014
08.05.2014
05.03.2015
28.05.2015
28.05.2015
11.06.2015
14.04.2016

Sak nr.
Sak 06/10
Sak 07/10
Sak 56/11
Sak 55/11
Sak 61/11
Sak 80/11
Sak 82/11
Sak 22/12
Sak 41/12
Sak 42/12
Sak 02/13
Sak 44/13
Sak 71/13
Sak 78/13
Sak 79/13
Sak 13/14
Sak 39/14
Sak 16/15
Sak 44/15
Sak 46/15
Sak 63/15
Sak 35/16
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Fra januar 2016 ble det innført rapportering på investeringsprosjekter til hvert møte i
utvalget for plan- og kommunalteknikk. I egen sak til utvalget blir det gjort greie for
status på de enkelte byggeprosjektene. Faste punkt i saksframleggene er disse:
 Omfang
 Hvilken fase i prosjektet en er i
 Budsjett ifølge investeringsbeslutning og prognose for sluttsum
 Status på framdrift
 Status på økonomi
 SHA/HMS
 Eventuelle øvrige kommentarer
En gjennomgang av sakspapirene til utvalget for plan og kommunalteknikk for første
halvår 2016 viser at dette er gjennomført.
I saksframlegget om revidering av byggereglementet (bystyresak 40/15) ble
treffsikkerheten på budsjettering av byggeprosjekt drøftet. Den såkalte P-verdien er et
statistisk uttrykk for hvor stor sjanse det er for avvik i forhold til budsjettert ramme.
Før 2015 opererte en i byggereglementet med en P-verdi på 85. Det vil si at det er satt
av en sikkerhetsavsetning som gir 85 % sikkerhet for at rammen ikke overskrides. Etter
revisjon av byggereglementet i 2015 gikk kommunen ned til en P-verdi på 50. Dette vil
si at de skal planlegge prosjektene slik at det er 50 % sjanse for avvik i forhold til
budsjettert ramme. Beslutning om hvilken P-verdi prosjektet skal ha tas av bystyret i
hvert enkelt tilfelle.
Vi har fått en oversikt over avvik fra budsjett for byggeprosjekter som er gjennomført i
perioden 2005 – 2015. Størst positivt avvik, i kroner og prosent, er i tabellen markert
med grønt. Tilsvarende er største negative avvik markert med rødt.
Tabell 2 Avvik på budsjett i prosent og hele tall for byggeprosjekt i Porsgrunn kommune gjennomført i perioden
2005-2015
Prosjekt
Gjennomført
Budsjett
Resultat
Avvik i
Avvik i
tidsrom
NOK
%
Stridsklevhallen
05.05 - 12.08
43 440 000
50 127 000
6 687 000
15 %
Svømmehall på Kjølnes
02.08 - 10.09
10 000 000
8 800 000
-1 200 000
-12,0 %
Skomværbygget
01.10.- 09.10
7 500 000
5 325 000
-2 175 000
-29,0 %
Brevik skole
01.10 - 01.11
7 200 000
4 560 000
-2 640 000
-36,7 %
Skateparken
02.09 - 09.10
5 475 000
5 485 536
10 536
0%
Rådhusgata 7
02.09 - 11.10
7 500 000
4 236 022
-3 263 978
-44 %
BOVIS
02.08 - 03.11
8 500 000
7 957 674
-542 326
-6 %
St.Hansåsen ombygging 4. etg.
02.10 - 02.12
7 500 000
7 440 674
-59 326
-0,8 %
Lundelia barnehage
10.08 - 09.11
9 860 000
10 287 890
427 890
4,3 %
Rolandvegen bofellesskap
05.08 - 12.11
22 600 000
20 948 830
-1 651 170
-7,3 %
Utvidelse Brevik sykehjem
02.08 - 02.12
49 400 000
50 296 741
896 741
1,8 %
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Meierigården-sentrumstilbud for ungd.
Heistad U-skole - tilbygg
St. Hansåsen sykehjem, ombygg. trinn II
Blåveiskroken 2 - utvidelse
Tveten skole - utvidelse og rehabilitering
5 småhus for pers. med spesielle behov
Administrasjonsbygg Grønli skole
Ny driftssentral Knarrdalstrand
Ælvespeilet
Ny Heistad skole
Flerbrukshall Heistad
Samlet

01.11 - 08.13
03.10 - 08.12
10.11 - 05.13
04.09 - 02.13
12.09 - 06.12
01.10 - 12.13
08.12 - 05.14
10.12 - 11.14
01.05 - 08.13
01.08 - 02.12
01.13 - 01.15

7 500 000
46 400 000
11 400 000
8 000 000
64 700 000
6 800 000
12 500 000
39 000 000
220 000 000
192 250 000
24 800 000
812 325 000

7 699 532
45 499 153
10 515 185
9 196 389
61 555 017
6 200 573
11 631 960
38 351 128
236 976 190
212 525 986
24 133 820
839 750 300

199 532
-900 847
-884 815
1 196 389
-3 144 983
-599 427
-868 040
-648 872
16 976 190
20 275 986
-666 180
27 425 300

2,7 %
-1,9 %
-7,8 %
15,0 %
-4,9 %
-8,8 %
-6,9 %
-1,7 %
7,7 %
10,5 %
-2,7 %
3,4 %

Kilde: Porsgrunn kommune

Gjennomsnittlig prosentvis avvik på de aktuelle prosjektene er samlet sett på 3,4 %
(dvs. et merforbruk på 3,4 %). Det er forholdvis stort spenn i de prosentvise avvikene.
Avvikene varierer fra mindreforbruk på 44 % til merforbruk på 15 %.
Som det går fram av tabellen er utgangspunktet, budsjettsummene, svært forskjellig.
Avvik i kroner kan derfor være stort selv om det prosentvise avviket ikke er særlig
stort, og vice versa. I hele tall var det største mindreforbruket på kr 3 263 978 mens
det største merforbruk var på kr 20 275 986.
Oversikten viser budsjettert kostnad og avvik i forhold til denne. Det kan forekomme
avvik på inntektssiden som følge av avvik på utgiftssiden. For eksempel fikk en på
Heistad skole som følge av de økte utgiftene økt tilskudd fra Husbanken, tilskudd fra
ENOVA og økt MVA-kompensasjon.

2.3.12 Revisors vurdering
Porsgrunn kommune har innført system for erfaringstilbakeføring i avdeling for
prosjektledelse som etter vår vurdering kan være med å styrke kvaliteten i arbeidet.
Rutinene for arbeidet med sluttrapport er endret slik at evaluering av byggeprosjektene foregår gjennom hele prosjektperioden. Dette er etter vår vurdering egnet
til å øke kvaliteten på rapportene. Ordningene har virket i kort tid, og vi har ikke
grunnlag til å vurdere hvordan dette blir praktisert.
Kommunen har rutiner for å fremme sak om sluttregnskap for byggeprosjekt til
bystyret, og omfanget av undervegsrapportering til hovedutvalget for plan og
kommunalteknikk er styrket fra 2016.
Vi ser at det er tilfeller der administrasjonen ikke har fremmet sak om sluttregnskap
for byggeprosjekt innen ett år etter ferdigstillelse, slik byggereglementet tilsier.
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Kommunen opererer med flere reglementer som regulerer samme forhold;
motstridende størrelse på investeringssummen som utløser rapportering til bystyret.
Dette er uheldig. Telemark kommunerevisjon har tidligere også påpekt behovet for å
revidere reglement slik at disse er entydige7.

7

Rapport 705 012, Rehabilitering av Stridsklevhallen, del 2 (2009)
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3 Aktuelle byggeprosjekt
3.1 Problemstilling
 I hvilken grad er erfaringer fra utvalgte byggeprosjekt fulgt opp?
Det er ikke knyttet revisjonskriterier til denne problemstillingen.
Gjennomgangen her er basert på politiske saker, interne rapporter/notater og intervju
med ansatte i prosjektlederavdelingen.

3.2 Heistad nye skole
Ny skole på Heistad ble tatt i bruk i februar 2013. Innflyttingen skjedde om lag 2,5
måneder etter opprinnelig plan. Sluttregnskapet viste en overskridelse på
byggekostnadene på i kr 20 276 000. De økte kostnadene førte til merinntekter fra
Husbanken, ENOVA og KORO, samt økt MVA-kompensasjon, slik at netto overskridelse
var på kr 13 208 000.
Bystyret behandlet sluttregnskapet for Heistad skole 11.06.2015 (bystyresak 63/15).
I bystyresaken forklarte rådmannen forsinkelser og økonomiske overskridelser med
flere ulike forhold. Det ble i saken pekt på erfaringer som gir grunnlag for forbedringer
i arbeid med større byggeprosjekt:






Type entreprisemodell (hovedentreprise) som ble brukt i prosjektet.
Kontrahering av rådgivere.
Tredjepartskontroll av detaljprosjektet.
Byggeledelse og prosjektledelse.
Overtakelsesforretning.

Ifølge avdelingsleder i prosjektlederavdelingen har kommunen i etterkant gjort disse
tiltakene for å hindre liknende hendelser i framtidige prosjekt.


I seinere større byggeprosjekt er det brukt andre entrepriseformer. Ved Brevik
oppvekstsenter har kommunen brukt generalentreprise som entrepriseform og
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ved sykehjemsutbyggingen på Mule/Vestsiden har kommunen inngått en
samspillskontrakt8.
Kommunen har i større grad gått over til åpne anbudskonkurranser på hele
rådgivergruppen istedenfor å kjøpe de enkelte rådgivertjenester innenfor
rammeavtalene. Tilbyder/leverandør er da ansvarlig for å sette sammen gruppe
som er kompetent og funksjonell.
Tredjepartskontroller blir brukt i alle større prosjekt, men erfaringene med
tredjepartskontroller er delte. Tredjepartskontroll er kostnadskrevende og gir ikke
alltid sikkerhet for at kvaliteten er tilfredsstillende.
Avdeling for prosjektledelse har økt fokus på prosjektledelse. I forbindelse med
sykehjemsutbyggingen på Mule/Vestsiden er det satt inn en ekstra
prosjektlederressurs. Kommunen har også leid inn ekstern prosjektleder for å
fullføre Brevik oppvekstsenter.
Det er ikke gjort endringer i rutinene for overtakelse av bygg, men ifølge
avdelingsleder er det er en økt bevissthet rundt de problemer som ofte oppstår
ved for tidlig overtakelse.

3.3 Brevik oppvekstsenter
Arbeidet med Brevik oppvekstsenter (barnehage og skole) startet med at
eiendomseneheten i august 2011 mottok bestilling på å utrede og legge fram ulike
konsepter som dekker det fremtidige behovet for oppvekstsenteret.
På grunn av innspill fra ulike interessenter underveis og påfølgende endringer i
forutsetninger har kommunestyret behandlet utbygging av Brevik oppvekstsenter i
flere omganger.
Prosjektgruppen ble etablert fra 30.10.2012.
Bystyret gjorde vedtak om å godkjenne forprosjektet i sitt møte i november 2014,
bystyresak 78/14. Som følge av ett av punktene i bystyrevedtak 78/14 ble det fra
administrasjonens side foreslått utvide idrettshallen noe. Sak om denne utvidelsen var
til behandling i bystyret i februar 2015, bystyresak 10/15, og forslaget om utvidelse ble
vedtatt. Det ble i denne saken ikke diskutert endring i tidsplanen som ifølge sak 78/14
var opplyst å være overtakelse i desember 2016 og i bruk fra 2. januar 2017.

8

Det som skiller samspillsentreprisen fra tradisjonelle entrepriser, er at kontraktene regulerer prosess,
organisering og samarbeidsform, workshops, møter, arbeidsoppgaver og ytelser i fasen frem til et
omforent prosjektgrunnlag og en tilhørende målpris.
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Detaljprosjektet/anbudsgrunnlaget skulle være ferdigstilt fra prosjektgruppen9 sin side
i begynnelsen av mars 2015. Det var satt av en måned til kvalitetssikring slik at anbud
kunne kunngjøres på Doffin10 helt i begynnelsen av april. Til tross for gjentatte
purringer fra kommunens side leverte ikke arkitektfirmaet som var engasjert
anbudsgrunnlaget før 22. mai 2015.
Prosjektledelsen opplevde et stort press for holde framdriften som ifølge bystyresak
78/14 la opp til overtakelse av byggene i desember 2016. Administrasjonen hadde med
bakgrunn i gode referanser stor tillit til det aktuelle arkitektfirmaet, til tross for
forsinkelsen. Prosjektleder, avdelingsleder og eiendomssjef besluttet å legge
prosjektet ut på anbud uten ekstern kvalitetssikring av arkitektens anbudsgrunnlag.
Dette var i strid med kommunes prosedyre som tilsa en ekstern kvalitetssikring
(tredjepartskontroll) av anbudsgrunnlaget.
Konkurransen ble kunngjort 26. mai 2015 opprinnelig med tilbudsfrist 14. juli 2015,
som senere ble endret til 14. august.
I anbudsprosessen fikk kommunen uvanlig mange henvendelser med spørsmål rundt
anbudsgrunnlaget. På bakgrunn av dette gav kommunen prosjektgruppen/arkitekten
beskjed om å ta en ekstra runde med kvalitetssjekk av eget arbeid. Prosjektgruppen
var også sein med andre leveranser og den 14. september ble det holdt et møte med
prosjektgruppen der kommunen presiserte alvoret i forsinkelsene og etterlyste
kvalitetssikringen av anbudsgrunnlaget. Kommune fikk tilbakemelding fra
prosjektgruppen at grunnlaget var i orden.
I slutten av september forelå rådgivingsgruppas innstilling til valg av entreprenør.
Kommunen skrev anbudsprotokoll og tildelingsbrev til den valgte entreprenøren ble
sendt.
I etterkant av dette fikk kommunen ytterligere informasjon om uklarheter i
anbudsgrunnlaget og det ble derfor satt i gang en egen kvalitetssikring. Kommunens
innleide byggeleder fikk i oppgave å av se på anbudsgrunnlaget. Han hadde
erfaringsbakgrunn som entreprenør og hadde forutsetningene for en slik vurdering,
samtidig som han kunne benytte eget kontaktnettverk for å innhente andre aktørers
synspunkter.
9

Gruppekontrakt med Espen Aursand Arkitektkontor AS som er ansvarlig for all nødvendig prosjektering
innen alle fag.
10

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.
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På et møte 21. oktober ble prosjektgruppa konfrontert med de funn kommunens
byggeleder hadde gjort og det ble konkludert med at anbudsgrunnlaget fra arkitekt
ikke var tilfredsstillende. Det planlagte kontraktsmøte med valgt entreprenør
(berammet til dagen etter) ble avlyst.
For å verifiser byggleders resultat av gjennomgangen av anbudsgrunnlaget ble det
foretatt en ekstern kontroll (Kongsberg Prosjektservice AS). Kontrollen viste samme
resultat som byggeleders funn.
Den 13. november besluttet kommunen å avlyse konkurransen med bakgrunn i at
anbudsunderlaget var beheftet med så mange feil og mangler at inngåelse av kontrakt
ville innebære et brudd på anskaffelsesregelverket. Den økonomiske usikkerheten
knyttet til gjennomføring ville være betydelig. Informasjon om avvisning ble meddelt
entreprenøren i møte, samt i brevs form samme dag. Det gikk også ut informasjon til
alle tilbydere om at konkurransen var avlyst.
I kjølvannet av disse hendelsenene har det oppstått flere følgeproblemer som
kommunen må forholde seg til: bytte av arkitekt, forsinket framdrift for prosjektet- og
krav fra entreprenøren som var tiltenkt kontrakten om bygging av oppvekstsenteret. Vi
har ikke undersøkt kommunens håndtering av dette.
En sannsynlig årsak til at det oppstod problemer i dette byggeprosjektet var at
kommunen ikke fulgte gjeldende prosedyre for kvalitetssikring. Vi kan ikke se at det er
noe galt med selve prosedyren, og kommunen har heller ikke sett behov for å endre
den i ettertid.

3.4 Revisors oppsummering
Vi har trukket fram to store investeringsprosjekt i Porsgrunn kommune som enten er
gjennomført eller er i ferd med å gjennomføres. Felles for disse er at det har oppstått
problemer underveis i gjennomføringen og dette har blitt viet oppmerksomhet i det
politiske miljøet og i media.
I bystyresak 63/15 er det gjort greie for utbyggingen av ny skole på Heistad. Skolen ble
prosjektert og kalkulert før eksisterende byggereglement/prosjektmodell ble vedtatt.
Det ble i saken pekt på flere problemstillinger rundt styring og gjennomføring av
prosjektet som kommunen burde ta tak i.
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Arbeidet med Brevik oppvekstsenter pågår, men har tatt lengre tid enn forutsatt. I
hovedsak har dette sin bakgrunn i endringer i forutsetninger og nye vedtak underveis. I
forbindelse med detaljprosjekteringen ble det ikke gjennomført kvalitetssikring slik
kommunens egne retningslinjer tilsa. Dette har medført betydelige følgeproblemer.

Avdeling for prosjektledelse gir uttrykk for at erfaringer fra gjennomførte prosjekt har
ført til større bevissthet rundt risikovurderinger og kontrollrutiner i prosjektarbeid.
I etterkant av de omtalte prosjektene har kommunen hatt en grundig gjennomgang av
arbeidet med å gjennomføre større byggeprosjekt. Det er foretatt en revisjon av
prosedyrer, rutinebeskrivelser og maler. Eksempelvis er det nå et krav om å lage egen
plan for anskaffelser i hvert prosjekt.
Avdelingen har innført system for erfaringstilbakeføring og pekt på områder der det er
behov for kompetanseheving.
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4 Konklusjoner og anbefalinger
4.1 Konklusjoner
Etter vår vurdering har Porsgrunn kommune i all hovedsak egnede tiltak for
planlegging og styring av byggeprosjekter.
Det foreligger en tilfredsstillende samlet oversikt over byggeprosjekt.
Eiendomsforvaltningen har etter vår vurdering en oversiktlig organisering med tydelig
ansvarsplassering.
Avdeling for prosjektledelse har relevant, men ensidig kompetanse og peker selv på
behov for kompetansehevende tiltak.
Kommunen har et byggereglement som er i tråd med allmenne prinsipper for
gjennomføring av byggeprosjekt. Det er knyttet prosedyrebeskrivelser, rutiner og
maler til reglementet.
Kommunen opererer med to sett anskaffelsesreglement. Kommunens
anskaffelsesreglement er ikke oppdatert i henhold til endringer som er gjort i reglene
om offentlige anskaffelser. For anskaffelser i byggeprosjekt er det laget egen plan for
anskaffelser som etter vår vurdering er egnet til å sikre at anskaffelsesstrategi blir
vurdert og definert for hvert prosjekt.
Eiendomsforvaltningen har gjort en vurdering av risiko ved gjennomføring av
byggeprosjekt. Det er gjort endringer i prosedyrebeskrivelser, rutiner og maler som
etter vår vurdering er egnet til å minske risiko i byggeprosjektene.
Kommunen har system for evaluering og rapportering. Rapportering til bystyret skjer
ikke alltid i tråd med egne retningslinjer.

4.2 Anbefalinger
Vi anbefaler Porsgrunn kommune å:


Gjennomføre kompetansehevende tiltak i tråd med anbefalingene gitt av den
interne arbeidsgruppen som gjennomførte risikovurdering av byggeprosjektenes forløp.
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Sørge for at kommunens reglement og rutiner er entydige i form og innhold.



Sørge for at anskaffelsesreglement(ene) blir revidert i tråd med endringer i
reglene om offentlige anskaffelser.



Sørge for at sak om sluttregnskap for byggeprosjekt blir lagt fram for bystyret
innen ett år etter at bygget er ferdigstilt.
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger som revisor
reviderer funn opp mot. Revisjonskriterier kan utledes fra politiske vedtak, lover,
forskrifter, gjeldende praksis m.m. Her følger en gjennomgang av de revisjonskriterier
vi har lagt til grunn for vår vurdering av problemstillingene i denne rapporten:


Har kommunen tiltak for planlegging og styring av byggprosjekt?

Kommuneloven beskriver i § 23 rådmannens oppgaver og myndighet. Her heter det
bl.a. at «Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med
lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende
kontroll».
Rådmannen kan sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, regler og
overordnede instrukser gjennom en hensiktsmessig organisering og ved å sikre at
organisasjonen har den nødvendig kompetanse for å utføre oppgavene.
I Ot.prp.nr.70 (2002-2003) går det fram at ansvaret for internkontrollen blir regnet
som en nødvendig del av rådmannens lederansvar. Det blir videre pekt på at det er i
samsvar med allment aksepterte prinsipp for lederskap, at en leder av en virksomhet
etablerer rutiner og system som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen når
de målene som er satt.
KS legger vekt på at god styring er knyttet til god internkontroll. 11 Internkontrollen
skal bidra til at kommunen driver virksomheten i tråd med lover og vedtak, at
oppgaver blir løst med ønsket kvalitet og gjennomført på en effektiv måte, og at en
unngår uønskede hendelser. KS sier videre at god internkontroll kan organiseres på
ulike måter, men at den bør være basert på risikoanalyser, inngå som en del av
ordinær ledelse og virksomhetsstyring, og være formalisert.
Kommunene er ofte store og komplekse organisasjoner der rådmannen ikke kan være
tett på den daglige driften. Rådmannen vil være avhengig av egnede verktøy for å sikre
kontroll og styring med organisasjonen. Det er hensiktsmessig å utarbeide ulike former
for reglement og rutiner.

11

Kilde: KS: Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus
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De vanligste overordnede reglementene i kommunene er reglement for delegasjon,
personal, økonomi/investering, anskaffelser og saksbehandling.
I kommunene er det også nødvendig med mer fagspesifikke reglement og rutiner. I
denne sammenheng er byggereglement og/eller prosjektmodell aktuelt. I følge teorier
om prosjektstyring12 er det lagt vekt på at prosjektet deles opp i ulike faser. Fasene er
gjerne knyttet til oppgaver, eierskap eller ansvarsforhold, og de skilles ved klart
definerte beslutningspunkt mellom fasene.
Det er naturlig å utarbeide ulike former for arbeidsbeskrivelser, maler, sjekklister,
avvikssystem m.m. knyttet til byggereglement/prosjektmodell.
Med bakgrunn i dette har vi satt opp disse revisjonskriteriene knyttet til
problemstillingen:
o Kommunen bør ha en samlet oversikt over byggeprosjekt.
o Kommunen bør ha en organisering som har en tydelig ansvarsplassering og
ivaretar behovet for relevant kompetanse.
o Kommunen bør ha rutiner for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekt.
o Kommunen bør ha strategier og rutiner for anskaffelser.
o Kommunen bør ha rutiner for risikovurdering og risikoreduserende tiltak
o Kommunen bør ha et system for evaluering og rapportering.

Problemstilling 2 er følgende:

 I hvilken grad er erfaringer fra utvalgte byggeprosjekt fulgt opp?
Det er ikke knyttet revisjonskriterier til denne problemstillingen.
Vi viser til to forskjellige byggeprosjekt der det har oppstått problemer. Vi gir ikke en
fullstendig beskrivelse av prosjektgjennomføringen, men fokuserer på de forholdene
som gikk galt og peker på hva kommunen har gjort i etterkant for å sikre bedre
gjennomføring.

12

Welde, Aksdal og Tyholt Grindvoll (2016) Concept-rapport nr. 45 om Kommunale
investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til beslutnings-underlag (NTNU).
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring
Den praktiske gjennomføringen
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved oppstartbrev til Porsgrunn kommune
25.04.2016.
Oppstartsmøte med administrasjonen ble holdt 20.05.2016.
Innsamling av data og rapportskriving har forgått fra mai til midten av august 2016.
Innsamling og bearbeiding av data
I forbindelse med revisjonen har vi fått tilgang til en rekke kommunale dokumenter.
Delvis har dette vært i form av kopier/vedlegg til e-poster fra administrasjonen og
delvis via elektronisk tilgang til kommunens intranett.
Vi har sett på ulike former for prosedyrer, rutinebeskrivelser, maler o.l. som
kommunen bruker i forbindelse med byggeprosjekter, og vi har hatt tilgang til
kvalitetssikringssystemet der prosjekthåndboken ligger.
Vi har snakket med leder for prosjektlederavdelingen og tre medarbeider derfra som
jobber som prosjektledere på ulike byggeprosjekter. Det ble brukt en intervjuguide
under intervjuene og det er skrevet referat. Alle referat er verifisert av de aktuelle
personene.

Pålitelighet og relevans
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at
informasjonen i rapporten er relevant og pålitelig.
Pålitelighet handler om at innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig, og at en
skal kunne få samme resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Gjennomgang av
dokumenter er en metode som i stor grad kan etterprøves og testes for pålitelighet.
Gyldighet handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal
avklare. Vi mener at informasjonen vi har fått fra kommunens ansatte og
dokumenter/data som er gjennomgått er relevante i forhold til å svare på
problemstillingene vi har satt opp.
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God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om
revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon13.
RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at
undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det
sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data,
vurderinger og konklusjoner.
Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i
samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1
Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av
regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne
forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i
samsvar med kravene i RSK 001.

13

Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar
2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og
internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit
Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).
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