Meeting Book: Vennesla kontrollutvalg (22.02.2018)

Vennesla kontrollutvalg
Date: 2018-02-22T12:00:00
Location:
Note:

Saksliste
Møteinnkalling
1/18 Godkjenning av møteinnkalling 22.02.2018

3

Møteprotokoll
1/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.11.2018

4

Saker til behandling
1/18 Kostnadssprekk - Odderøya renseanlegg

17
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00116-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

22.02.2018

Godkjenning av møteinnkalling 22.02.2018
Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00116-2
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

22.02.2018

Godkjenning av protokoll fra møtet 14.11.2017
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 14.11.2017 godkjennes.

Vedlegg:
- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 14.11.2017
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Møteprotokoll
Vennesla kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

14.11.2017 kl. 14:00
Herredshuset, Sal 2
17/00163

Til stede:

Oddbjørn Hagen (leder), Bente Synøve Laland, Tor Robert Robstad, Nina
Schei Ledang, Jørund Sagedal

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Revisjonssjef Tor Ole Holbek
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen
Forvaltningsrevisor Stein Fossgard Grøntoft sak 28/17 – 31/17
Økonomisjef Gerd Signe Eieland sak 29-31/17
Kommunalsjef Steinar Harbo sak 28/17
Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen sak 31/17

Protokollfører:

Sander Haga Ask

Sakskart

Side
Møteinnkalling

5/17

17/00163-26

Godkjenning av møteinnkalling 14.11.2017

3

Møteprotokoll

5/17

17/00163-27

Godkjenning av protokoll fra møtet 12.09.2017

4

Saker til behandling

28/17

16/02704-16

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning

1
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29/17

17/15028-1

Orientering om 2. tertialrapport 2017 Vennesla kommune

6

30/17

16/04087-7

Oppfølging av rapporten om offentlige anskaffelser

7

31/17

16/11788-12

Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen omsorgssenter

8

32/17

17/03304-6

Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS

9

33/17

17/15030-1

Møte- og arbeidsplan 2018 Vennesla kontrollutvalg

10

34/17

17/01342-10

Orientering fra revisor 14.11.2017

11

35/17

17/01346-10

Eventuelt 14.11.2017

12

Vennesla, 14.11.2017
Oddbjørn Hagen
Kontrollutvalgsleder

Sander Haga Ask
Sekretær
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Møteinnkalling

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 14.11.2017
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
14.11.2017

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkallingen godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Møteinnkallingen godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
5/17
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Møteprotokoll

5/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.09.2017
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
14.11.2017

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll fra møtet 12.09.2017 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Protokoll fra møtet 12.09.2017 godkjennes.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Saksnr
5/17
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Saker til behandling

28/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
14.11.2017

Saksnr
28/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Møtebehandling
Kommunalsjef Steinar Harbo orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen og svarte
på spørsmål fra utvalget.
Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget ønsker å motta en skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.
Vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget ønsker å motta en skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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29/17 Orientering om 2. tertialrapport 2017 Vennesla kommune
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
14.11.2017

Saksnr
29/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Møtebehandling
Økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om 2. tertialrapport 2017 og svarte på spørsmål
fra kontrollutvalget.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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30/17 Oppfølging av rapporten om offentlige anskaffelser
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
14.11.2017

Saksnr
30/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering.
Møtebehandling
Økonomisjef Gerd Signe Eieland redegjorde for oppfølgingen av rapporten og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.
Vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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31/17 Oppfølging av rapporten om Venneslaheimen omsorgssenter
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
14.11.2017

Saksnr
31/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Møtebehandling
Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen og økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte om
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten, og svarte på spørsmål.
Forslag til vedtak fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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32/17 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
14.11.2017

Saksnr
32/17

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Saken oversendes kommunestyret til orientering.
Møtebehandling
Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Endringsforslag for første setning fremsatt i møtet:
Kontrollutvalget tar saken til orientering og stiller seg positive til vedtaket i Kristiansand
bystyre
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med endringsforslaget fremsatt i møtet.
Vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering og stiller seg positive til vedtaket i Kristiansand
bystyre.
Saken oversendes kommunestyret til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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33/17 Møte- og arbeidsplan 2018 Vennesla kontrollutvalg
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
14.11.2017

Saksnr
33/17

Forslag fra sekretariatet:
Møte og arbeidsplan 2018 for Vennesla kontrollutvalg godkjennes.
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og
avholde de møter utvalget ønsker.
Møtedatoer 2018: kl. 14.00, 13.02 – 13.03 – 08.05 – 11.09 – 13.11
Saken oversendes kommunestyret til orientering.
Møtebehandling
Kontrollutvalget gikk igjennom møtedatoene for 2018.
Forslag til endring fremsatt i møtet:
13.11 endres til 20.11
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak med endringer fremsatt i møtet.
Vedtak
Møte og arbeidsplan 2018 for Vennesla kontrollutvalg godkjennes.
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og
avholde de møter utvalget ønsker.
Møtedatoer 2018: kl. 14.00, 13.02 – 13.03 – 08.05 – 11.09 – 20.11
Saken oversendes kommunestyret til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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34/17 Orientering fra revisor 14.11.2017
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
14.11.2017

Saksnr
34/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
Det ble orientert om
1. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Monica Harsvik Smith-Tønnessen orienterte om
den løpende regnskapsrevisjonen. Det ble videre orientert om attestasjonsarbeidet som
revisjonen utfører for kommunen.
2. Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om habilitetsvurderingen av ordfører i en
spesifikk sak.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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35/17 Eventuelt 14.11.2017
Behandlet av
1 Vennesla kontrollutvalg

Møtedato
14.11.2017

Saksnr
35/17

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtebehandling
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret
a. Ingen saker.
2. Neste møte blir 13.02.2017 kl. 14.00
3. Eventuelt
a. Det ble informert om NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 7-8 februar.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Saken tas til orientering.
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/03445-1
Sander Haga Ask

Saksgang

Møtedato

Vennesla kontrollutvalg

22.02.2018

Virksomhetsbesøk - Odderøya renseanlegg
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til foreløpig orientering.
Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet er ferdigstilt.

Bakgrunn for saken:
Det er blitt kjent gjennom media at det nye renseanlegget på Odderøya trolig kan bli over 60 millioner
kroner dyrere enn budsjettert. Som følge av dette har kontrollutvalget i Kristiansand kommune blitt
orientert om i forbindelse med sitt møte 21.09.2017. Kontrollutvalget i Kristiansand har invitert
kontrollutvalget i Vennesla til et felles virksomhetsbesøk på renseanlegget for å bli orientert saken.
Kontrollutvalget får derfor en egen sak til orientering og som forberedelse til virksomhetsbesøket.

Saksopplysninger:
Det nye kloakkrenseanlegget på Odderøya integrere delvis det gamle renseanlegget fra 1993. Kapasiteten
økes dermed til å kunne betjene 140 000 mennesker i kommunene Vennesla og Kristiansand.
Renseprosessen er forbedret med et biologisk anlegg på kloakken og et ekstra filter på avtrekket i den nye
pipa. Dessuten skal det nye anlegget produsere både varme og strøm av gass fra anlegget, så det blir slutt
på fakling (kontrollert brenning av gass).
Driftsøkonomien er ventet å være mer effektiv enn dagens situasjon. Byggekostnadene har økt fra
418,5millioner kroner i opprinnelig budsjett til 478,3 millioner kroner, som innebærer økte kostnader på
drøyt 60 millioner kroner. Prosjektleder har uttalt til media at noen av de økte kostnadene kommer som
følge av dårlig fjell, og dermed kostnader til å transportere bort masse og til å fjerne vann som lekker fra
taket.
Renseanlegget faller inn under selvkostområdet (definisjon: selvkost er den totale kostnadsøkningen en
kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste) og det medfører i praksis at
renseanlegget finansieres gjennom de kommunale vann- og avløpsavgiftene.
Med bakgrunn i de siste opplysningene som har fremkommet i media om at sveisearbeidene på anlegget
ikke er i henhold til gjeldende standarder, har Kristiansand kontrollutvalg bedt om å få en skriftlig
tilbakemelding på følgende:
- Har kommunen nødvendig kontroll over byggingen av renseanlegget?
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Hvilke konsekvenser har kvaliteten på sveisearbeidet som er utført, både med tanke på fremdrift
og kostnader?

Kristiansand kommune ved prosjektleder for utbyggingen av Odderøya renseanlegg har gitt en skriftlig
redegjørelse på punktene over i brev datert 31.01.18. Sammen med redegjørelsen fikk kontrollutvalget
oversendt et notat: «Odderøya renseanlegg – entreprise E61 Maskin og prosess og bakgrunnsinformasjon
om anskaffelsen, fremdrift m. m.» datert 31.01.18.
Følgende går frem av den skriftlige redegjørelsen knyttet til de to spørsmålene:
Har kommunen nødvendig kontroll over byggingen av renseanlegget?
Anskaffelsen av entreprisen som inkluderer sveisearbeidet ble gjennomført i tråd med lov om offentlige
anskaffelser, og forskrift om offentlige anskaffelser. Kontrakt ble inngått etter Norsk Standard 8405
(NS8405). I kontrakten står de kvalitetskrav entreprenøren forplikter seg til å levere etter, blant annet
krav til utstyr, materialkvaliteter og krav til sveisemetoder og dokumentasjon for utført sveisearbeid.
Denne entreprisen, sammen med de øvrige entrepriser, følges opp i byggefasen blant annet gjennom
jevnlige byggemøter hver 14nde dag, samhandlingsmøter hver 14nde dag, egne fremdriftsmøter – som pr
nå er ukentlige, egne særmøter og daglig oppfølging med skriftlig korrespondanse eller muntlig
kommunikasjon på byggeplass.
Prosjektledelsen har utarbeidet et notat om anskaffelsen av entreprisen for maskin og prosess,
fremdriften i denne leveransen og spesielt fremdriften knyttet til det utførte sveisearbeidet og avdekkingen
av svakhetene ved dette. Notatet er vedlagt.
Når byggherren har definert kvalitetskrav i kontraktsgrunnlaget er det entreprenøren som gjennom
kontraktsinngåelsen forplikter seg til å levere i henhold til disse kvalitetskravene. Byggherren vil da ved
kontroll kunne avklare om leveransen er etter kontrakt eller om den inneholder feil eller mangler som må
utbedres. Vedlagte notat viser oversikten over utviklingen i utfordringene knyttet til sveiser og hvordan
byggherren har tatt tak i dette.
På bakgrunn av vedlagte notat mener prosjektledelsen at Kristiansand kommune har nødvendig kontroll
over byggingen av renseanlegget.
Hvilke konsekvenser har kvaliteten på sveisearbeidet som er utført, både med tanke på fremdrift og
kostnader?
Utført sveisearbeid har direkte konsekvenser for fremdriften. Opprinnelig skulle det nye renseanlegget
driftsettes i april/mai 2017. Når den milepælen ikke ble nådd, skyldtes det i utgangspunktet ikke
sveisearbeid, men annet arbeid/leveranser som var forsinket. Nytt mål var å sette det nye anlegget i drift i
slutten av september 2017. Når den milepælen heller ikke ble nådd, skyldtes det delvis forsinkelser i en
komplisert rehabilitering av eksisterende renseanlegg og delvis at vi i september begynte å ane at
kvaliteten på sveisearbeidet var mangelfull. Ettersom svakhetene ved det utførte sveisearbeidet ble
ytterligere avdekket utover høsten 2017 ble det tydelig at dette ville føre til ytterligere forsinkelser.
Status i dag er at vi ikke har en dato for når vi kan sette det nye renseanlegget i drift. Årsaken til at vi ikke
vet dette er ene og alene det utførte sveisearbeidet. Hadde kvaliteten på arbeidet vært etter kontrakt, ville
vi i dag hatt drift på det nye renseanlegget. I disse dager jobbes det frem en løsning for å kunne utbedre
sveisearbeidet, for deretter å bli ferdig med utbyggingen og kunne sette renseanlegget i drift.
Prosjektledelsen mener at dette skal kunne gjennomføres i løpet av 2018.
Vi har holdt tilbake midler fra entreprenøren som har utført sveisearbeidet. Dette har vi holdt igjen for
eventuelt å kunne dekke utgiftene til utbedring. I kontrakten til entreprenøren er posten for rør 8,3
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millioner kroner. Denne posten inkluderer sveisearbeid. Byggherren har holdt igjen utbetalinger til
entreprenøren som er vesentlig større enn dette beløpet. Hvor mye utbedringene vil koste er umulig å si
noe om pr i dag. Det er vår klare forventning at utbedringene og den ytterligere forsinkelsen ikke skal øke
utgiftene for Kristiansand kommune. Vi har skriftlig kommunisert til entreprenøren at alle nødvendige
utbedringer må gjøres for entreprenørens egen regning og påløpte kostnader på grunn av forsinkelsen vil
adresseres entreprenøren.
Som kjent er prognosen for utbyggingen 478 millioner kroner, med budsjett på 418 millioner kroner.
Utført sveisearbeid eller utbedringer av dette er ikke en del av de 60 millionene prognosen er over
budsjett.
Det vises for øvrig til Notat: «Odderøya renseanlegg – entreprise E61 Maskin og prosess og
bakgrunnsinformasjon om anskaffelsen, fremdrift m. m.» som også er vedlagt saken
Det bli gjennomført en felles omvisning i Odderøya renseanlegg sammen med kontrollutvalget i
Kristiansand kommune. Odderøya renseanlegg er et interkommunalt selskap eiet av Kristiansand
kommune og Vennesla kommune. Selskapet er et rent driftsselskap som driftes av Kristiansand
kommunes avløpsavdeling.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta saken til foreløpig orientering. Videre anbefaler
sekretariatet om at kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet er
ferdigstilt.
Vedlegg:
- Skriftlig redegjørelse vedr. kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya
- Notat: Odderøya renseanlegg – entreprise E61 Maskin og prosess og bakgrunnsinformasjon om
anskaffelsen, fremdrift m. m
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Notat 31.01.2018

Odderøya renseanlegg – entreprise E61 Maskin og prosess
Bakgrunnsinformasjon om anskaffelsen, fremdrift med mer
Notat utarbeidet av Torleif Jacobsen, prosjektleder for utbyggingen
Forkortelser benyttet i notatet
BH: byggherre (Kristiansand kommune)
DNV GL: Det norske Veritas
E61: Entreprise 61, maskin og prosess
GE: Goodtech Environment AB – kontraktspartner for E61
Kluge: Advokatfirma Kluge, engasjert for byggherre
NDT: Not Destructive Test (testing av sveis uten å «ødelegge» sveisen, kan f.eks være
røntgen eller visuell kontroll)
UE: Underentreprenør.
Det eksisterer en omfattende korrespondanse, kommunikasjon og referater mellom GE og
BH i forbindelse med leveransen E61 og sveisekvalitet. I dette notatet gjengis kun korte
utdrag eller essensen av korrespondansen.
Forankring/rammer for anskaffelsen
Anskaffelsen av E61 ble, i likhet med øvrige entreprisekontrakter, gjennomført som
konkurranse med forhandling, i to trinn. Anskaffelsen ble innledet med prekvalifisering (trinn
1), der det ble foretatt en utvelgelse av de tilbydere som får invitasjon til å delta i
konkurransen (trinn 2).
Lov [16.07.1999 nr. 69] om offentlige anskaffelser, og forskrift [07.04.2006 nr. 402] om
offentlige anskaffelser gjelder for konkurransen. Konkurransen gjennomføres etter
forskriftens "Del III. Anskaffelser over EØS-terskelverdiene". Anskaffelsen ble kunngjort i
Doffin-databasen (www.doffin.no) og Tenders Electronic Daily (TED). Kontrakt ble inngått
etter Norsk Standard 8405 (NS8405).
Prekvalifisering, trinn 1
06.06.2014: Anskaffelse E61, maskin og prosess – offentliggjøres i Doffin (trinn 1,
prekvalifisering). Det ble stilt krav til:
- Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling: Utenlandske firma må fremlegge
attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor
leverandøren er etablert
- Økonomisk og finansiell kapasitet: Foretakets årsregnskap, eller utdrag fra dette, for de
siste tre år må fremlegges.
- Tekniske og faglige kvalifikasjoner: Det må dokumenteres foretakets viktigste arbeider
de siste fem årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Det må redegjøres for
leverandørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative
ledelsen i løpet av de siste tre år. Det må redegjøres for foretakets prosjektorganisasjon for å
løse dette oppdraget med navn og CV for alle nøkkelpersoner. CV skal angi formell
utdannelse og arbeidserfaring. Foretakets kvalitetssikringssystem inkludert aktuelle
sertifikater må beskrives/dokumenteres.
Evaluering/Utvelgelse/prekvalifisering for å gå til trinn 2 av anskaffelsen:
Kriterium
Foretakets viktigste arbeider de siste fem årene, inkludert deres verdi,
tidspunkt og mottaker.
Redegjørelse for foretakets prosjektorganisasjon for å løse dette oppdraget
med navn og CV for alle nøkkelpersoner.

Vekt
80 %
20 %
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11.07.2014: Frist for å levere søknad om prekvalifikasjon. Søknad levert fra 9 leverandører. 5
av disse ble kvalifisert til å delta i trinn 2.
Anskaffelsen, trinn 2
27.03.2015: Konkurransegrunnlag sendt kvalifiserte tilbydere (de 5 kvalifiserte).
16.04.2015: Tilbudsbefaring gjennomføres
05.06.2015: Frist for å levere tilbud. Tilbud levert fra 4 leverandører.
Tildelingskriterier for kontrakt:
Kriterium
Pris
Kvalitet på utstyr

Vekt
70 %
30 %

Medio juni 2015: Forhandlingsmøter med 4 prekvalifiserte tilbydere.
18.06.2015: Forhandlingsmøte med GE.
31.08.2015: Kontraktsmøte med GE.
24.09.2015: Signert kontrakt med GE.
2016
Februar-mars 2016: GE starter opp sitt montasjearbeid og sveisearbeid på anleggsplass.
Deres UE Wofi utfører arbeidet.
25.05.2016: Særmøte med GE for å avklare diverse punkter. Utdrag fra referatet: «Goodtech
as ønsker å bruke Røntgen/ Ultralyd til NDT på sveisene da penetrant som Goodtech as
har beskrevet i tilbudet ikke egner seg til annet enn å oppdage sprekker i overflaten, BH
aksepterte dette forutsatt at det ble koordinert med de andre entreprisene på anlegget, det
ble også presisert at alle sveiser skal syrevaskes.»
21.07.2016: Brev fra BH om GE sin generelle oppfølgning av entreprise E61. I brevet gir BH
uttrykk for bekymring hva gjelder fremdrift, og varsler om følgende: «Som varslet i e-post 30.
juni 2016 vil Goodtech Environment AB bli holdt ansvarlig for alle kostnader som deres
forsinkede/mangelfulle avklaringer, leveranser eller prosjektering medfører.» BH uttrykker at
det gjennom hele perioden fra kontrakt ble signert 24. september 2015 til nå er registrert at
GE sine leveranser prosjektering, øvrige entrepriser eller byggherre har vært gjenstand for
purringer langt ut over det som normalt kan forventes. Dette gjaldt bl.a. underlag for
elektroprosjektering og de tegninger GE skulle utarbeide. Sveis er ikke omtalt i dette brevet.
Høsten 2016: BH etterlyser ved flere anledninger plan for NDT (testingen av sveis). BH
etterlyser dette ettersom en del sveisearbeid er utført, og BH mener det er mest
hensiktsmessig å utføre NDT fortløpende.
2017
03.02.2017: BH etterlyser plan for NDT pr epost. Viser til at dette er purret på ved flere
anledninger.
09.02.2017: GE svarer pr epost at de ikke har laget noen plan for NDT, men at de jobber
med å lage den og håper å ha den ferdig ganske snart.
10.02.2017: BH gir klar melding til GE at det forventes at planen er klar påfølgende uke og at
det er viktig å starte NDT så raskt som mulig. BH varsler at GEs kostnader ved evt
reparasjoner vil eskalere dersom dette må gjøres senere mht tildekking/ opprydding/
forsinkelser osv.
Våren 2017: BH etterlyser ved flere anledninger plan for NDT.
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13.06.2017: BH etterlyser plan for NDT fra GE (samhandlingsmøte, ref).
29.06.2017: BH etterlyser plan for NDT pr epost.
16.08.2017: GE mener BH må ta kostnadene for røntgenkontroll. GE stiller spørsmål ved om
røntgen er avtalt.
16.08.2017: BH tilbakemelder at «Byggherren forventer at Goodtech utfører kontroll med
røntgen, at arbeidet startes omgående og at den ekstra kostnaden dekkes av Goodtech.
Røntgen-arbeidet må tilpasses øvrige arbeider på anleggsplassen.» BH henviser bl.a. til
møtet 25.05.2016.
August 2017: BH ønsker å få inn juridisk kompetanse for å bistå ifm. sluttføringen av E61.
Kommuneadvokaten bistår BH i å engasjere eksternt advokatfirma.
22.08.2017: Møte med BH, GE og deres UE for NDT-kontroll: Limas Inspection AS. Enighet
om å følge NS 17636 for røntgenkontroll.
25.08.2017: GE starter røntgenkontroll av sveis (UE).
05.09.2017: Første røntgenrapporter oversendes til BH. Disse viser at flere sveiser
underkjennes i røntgen.
05.09.2017: Befaring med GE på anlegget for vurdering av kontraktens punkt vedrørende
«Godkjent maskinmontasje», om denne er oppfylt. Sveiseavvik er blant temaene. I referat fra
15.09 krever BH at «Alle sveiser skal repareres i henhold til standard.» I samme referat står
det: «Byggherren etterlyser plan for røntgen-testingen/sveisekontroll og plan for utbedring og
oppretting av eventuelle underkjente sveiser. Byggherren er bekymret da dette kan få store
kostnadskonsekvenser for E61. Jf. referat fra byggemøtene 61, 62, 63 og 64.»
12.09.2017: Advokatfirma Kluge tildelt oppdraget med å bistå byggherre.
26.09.2017: Særmøte med GE. Pr nå har BH mottatt rapport for røntgen av 45 sveis, hvor 11
er underkjent (24 %). BH mener dette viser en kvalitet som er alt for dårlig og antall
underkjente sveiser er helt uakseptabelt. BH har mistet tillitten til sveisekvaliteten når en
stadig oppdager at prosedyrene ikke følges. BH varsler at kvaliteten på sveisearbeidet er slik
at en uavhengig av entreprenørens kontroll vil foreta egne kontroller for egen regning.
BH ønsker møte med UE/Limas Inspection for å se bildene fra røntgeninspeksjon og GE
aksepterer at BH tar direkte kontakt med UE.
27.09.2017: BH har møte med Limas Inspection. Bildene fra røntgen viser grove rotfeil.
Sveiselogg har blitt endret av Wofi der markeringene/signatur på sveis ikke har stemt med
listene. BH stiller seg undrende til de store variasjoner i kvalitet på samme sveiser. Referat
fra møtet sendes GE.
29.09.2017: Røntgenrapport nr 5 oversendes BH. Det er et betydelig høyere antall sveis som
underkjennes. BH er bekymret og vurderer å hente inn ekstern sveiseteknisk kompetanse for
å få vurdert dokumentasjonen for og det utførte sveisearbeidet til GE.
02.10.2017: Innledende kontakt med DNV GL.
04.10.2017: UE Wofi innstiller arbeidet på Odderøya.
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05.10.2017: Brev til GE der BH bl.a. uttaler: ”Det sentrale for oss som byggherre er å få
ferdigstilt arbeidene på Odderøya Renseanlegg i tråd med kontraktens krav. Opplysningene
om at Goodtech Environment AB vil engasjere Boss Industrier til å sluttføre arbeidene ser vi
på som positivt.» Videre: «Vi ber dere redegjør for arbeidene som er utført målt opp mot
kontraktens krav til sertifisering og prosedyrer.» Samt: «Som vi også tidligere har varslet om,
vil vi kreve å bli holdt økonomisk skadesløs for alle forhold som denne saken måtte føre til.»
05.10.2017: E-post fra GE med blant annet følgende forsikring: ”Vad gäller säkerställande av
kvalitet i bland annat svetsarbeten utförda har vi en dialog med tredjepart kontroll hur vi tar
detta vidare. Reparationer med mera kommer vi att starta upp omgående med vår nya
partner.”
05.10.2017: E-post fra BH med blant annet følgende innhold: «Byggherre er tilfreds med
lovnadene fra dere om å følge opp alle kvalitetsavvik. Vi ber dere sørge for fortløpende
dokumentasjon av hva som blir gjort slik at vi unngår spørsmål og diskusjoner i ettertid om
hvorvidt utbedringer er i tråd med kontraktens krav. Når Boss Industrier er på plass ønsker
vi også oversikt over forventet tidsbruk samt en plan som angir hva som skal gjøres og når
dette blir utført.
Som vi også har gitt uttrykk for i dagens brev, er tvisten mellom Wofi og Goodtech et forhold
som i utgangspunktet er byggherren uvedkommende. Wofi har med sine uttalelser i e-post
av 4. oktober kl. 07.37 ((brevets vedlegg 2) likevel skapt en usikkerhet for oss om kvaliteten
på det som er utført. Vi antar at dette kan avklares ved at Goodtech legger frem
dokumentasjon som viser at kravene i kontrakt er videreført mot Wofi. Vi ber om at slik
dokumentasjon blir fremlagt.»
05.10.2017: E-post fra GE med følgende innhold: «Kontraktets krav med vår tidigare
underleverantör har tydligt tillvaratagits genom de arbetsinstruktioner vi haft flertalet
genomgångar på tillsammans med vår underleverantör. Detta har skett både i form av
skriftliga instruktioner på plats i anläggningen samt i digitalt material.
Våra arbetsinstruktioner omfattar kravene i kontraktet och är vidarefört Wofi.” Samt: ” Vi
kommer fortsatt att fokusera på att färdigställa projektet till er belåtenhet och till de krav och
kvalitet vi avtalat.”
06.10.2017: GE signerer avtale med ny UE Boss Industri.
06.10.2017: E-post fra BH med bl.a slik purring: «Byggherren ønsker å få oversendt en
reparasjonsprosedyre for godkjenning før iverksetting av reparasjon av underkjente sveis.
Samtidig vil vi se en fremdriftsplan for arbeidet med reparasjonene. Denne må snarest
oversendes.»
10.10.2017: Særmøte med GE. GE ønsker å sette i gang reparasjon av underkjente sveis så
raskt som mulig. BH aksepterer ikke at reparasjon av sveis starter opp. BH har hatt
samtaler/møter med DNV GL for kontroll av utført sveisearbeid samt kontroll av
dokumentasjon for denne. DNV GL har overfor BH indikert at den eventuelle manglende bruk
av bakgass kan ha svekket korrosjonsbeskyttelsen på sveisene.
Før arbeidet med reparasjon av sveis kan starte opp må E61 gjøre en helhetlig vurdering av
kvaliteten på sveis. Underlag for denne vurderingen oversender BH til E61. Underlaget vil
bl.a. baseres på vurderingene til DNV GL.
Før reparasjoner kan iverksettes må E61 utarbeide reparasjonsprosedyre samt
fremdriftsplan for reparasjonene. Disse må oversendes BH før oppstart av reparasjoner.
16.10.2017: Røntgen protokoll nr 8 oversendes BH. Av 60 testede sveis er 18 underkjent (30
%).
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17.10.2017: Kontrakt med Det norske Veritas (DNV GL) signeres. DNV GL engasjeres for å
vurdere det sveisetekniske samt dokumentasjon for denne ved E61s leveranse.
31.10.2017: BH i epost til GE gjentar at BH ønsker en helhetlig vurdering fra E61 på
kvaliteten på sveis. BH legger ved presentasjon/notat fra DNV GL datert 17.10.2017 med
bl.a. vurderinger av eventuell manglende bruk av bakgass.
07.11.2017: Særmøte med GE og Boss og etterfølgende e-post fra BH om blant annet
følgende: «Vi ønsker å avklare om hvorvidt metoden som er benyttet for å sveise kan ha
resultert i negative effekter på kvaliteten. Videre underlag for ønsket om dette finnes i notatet
Kay Widar Johnsen utarbeidet av 17.10.2017 (Odderøya renseanlegg, powerpoint) , og som
vi oversendte E61 31. oktober.
Vi ønsker derfor å ta to utkapp og sende disse til analyse på laboratoriet til det norske veritas
(DNV).
Vi har i samarbeid med DNV plukket ut to aktuelle steder:
1. På rørstrekk for renset avløpsvann (bilde 001, vedlagt)
2. På rørstrekk 600mm (Bredalsholmen ledningen, bilde 007, vedlagt)
Vi ønsker at utkappene skal utføres av E61. Er dette noe dere kan utføre?
Kostnadene ved utkapp, transport og laboratorieanalyse dekkes av BH.
Dersom dere kan gjøre utkapp med egne ressurser må vi be om forslag til metode for
utkapp, samt presisere at BH skal bevitne arbeidet fra start. BH må også ha sveise-, material
og NDT dokumentasjonen for de aktuelle rørene oversendt, evt henvisning til hvor dette
ligger lagret på byggnett.»
10.11.2017: BH sender epost til GE: «Vi har som kjent fått indikasjoner på at de opprinnelige
sveisene kan ha medført tap av korrosjonsbeskyttelse, og at rørene ikke vil la seg utbedre
bare ved å utføre enkeltsveiser på nytt. Vi antar at den planlagte LAB- undersøkelse i regi av
DNV vil kunne gi svar på dette. Byggherren vil holde E-61 orientert om eventuelle funn gjort
av DNV. Dette til informasjon. Vi vil samtidig presisere at byggherren i utgangspunktet ikke
legger seg opp i hvordan E-61 sørger for at leveransen blir kontraktsmessig. Utbedringer
som utføres før overlevering er på entreprenørens regning og risiko. Vi viser til at byggherre
har etterspurt reparasjonsprosedyre for underkjente sveis, og forventer at denne oversendes
(jmf. ref fra siste byggemøter med mer). Som E-61 er gjort kjent med har byggherre
engasjert DNV til å foreta kontroll av utførte sveiser. Kostnader dekkes i utgangspunktet av
byggherre, men skulle kontrollen avdekke feil vil vi kreve kostnader til kontroll dekket, jf. NS
8405 punkt 14. 3 og konkurransegrunnlagets punkt C.2.8.»
15.11.2017: Brev fra GE om betaling (godkjent maskinmontasje).
16.11.2017: Utkapp av to rørdeler med til sammen 7 sveis. Sendes DNV GLs laboratorie i
Bergen for videre analyser.
24.11.2017: Brev fra GE om kontrakten som sådan. Ikke noe om sveiseproblematikk. I
brevet opplyser GE om at de bistås av Advokatfirmaet Selmer.
04.12.2017: BH mottar DNV GLs rapport etter visuell observasjon av utførte sveis samt
gjennomgang av konkurransegrunnlag og dokumentasjon levert fra E61. Konklusjon:
Dokumentasjon følger ikke kontraktens krav til dokumentasjon. Utført sveisearbeid er i
betydelig grad dårlig utført.
07.12.2017: DNV GLs rapport av 04.12 oversendes Goodtech.
12.12.2017: BH besvarer GEs brev av hhv. 15.11 og 24.11.
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13.12.2017: Særmøte med GE. Fra GE møtte adm dir, prosjektleder, Goodtech-konsernets
adm dir samt ekstern advokat. BH ble bistått av DNV GL og Kluge. Utført sveisearbeid var
sentralt tema.
BH redegjorde for kontraktens krav til utførelse, mens DNV GL redegjorde for innholdet i
rapport av 04.12 samt for innholdet i foreløpig LAB-rapport (ferdigstilt 20.12). BH krevde
rask tilbakemelding på hva GE akter å gjøre for å få leveransen på nivå med kvalitetskravene
i kontrakten.
14.12.2017: GE tilbakemelder ved epost at de bl.a. vil begynne visuelle observasjoner av
sveis med tredje part, Nordic NDT. Dette skal starte opp 18.12.2017.
15.12.2017: BH besvarer GEs epost av 14.12. BH gir beskjed om at BH pr. i dag ikke godtar
noen del av sveisearbeidene som er utført. Videre slås det fast at: «Fraværet av
dokumentasjon er i seg selv så alvorlig at videre tiltak fra Goodtech burde vært vurdert bare
på bakgrunn av dette.» Det presiseres også fra BH: «Det burde vær unødvendig å si at vi
anser dagens situasjon som et resultat av flere kvalifiserte brudd på kontrakten.»
18.12.2017: GE opplyser at de har engasjert tredje part, Nordic NDT for å ha en helhetlig
gjennomgang av utført sveisearbeid, samt inspektere sveisene i detalj. GE sier også: «Vi
kommer i samråd med vår tredjepart att både inspektera svetsarna i detalj (pågår) samt
presentera en plan för utbedring av konstaterade fel till er som byggherre.»
19.12.2017: BH sender epost til GE og påpeker at de siste epostene fra GE gir BH inntrykk
av at GE ikke har oppfattet hvilke krav som ligger i kontrakten vedrørende dokumentasjon.
Utdrag: «Nødvendig dokumentasjon kan slik byggherren oppfatter saken vanskelig
utarbeides i ettertid, og heller ikke på bakgrunn av en visuell kontroll alene. Vi imøteser GEs
snarlige tilbakemelding på hva som skal gjøres for å dokumentere tilstrekkelig kvalitet på
sveisearbeidene.»
20.12.2017: BH mottar rapport fra DNV GL vedrørende laboratorieundersøkelse av
utkappede sveis. Konklusjon: Korrosjonsbeskyttelsen er svært svekket og ikke iht kontrakt.
21.12.2017: Rapport fra DNV GL oversendes til GE.
21.12.2017: Kluge tar på vegne av BH kontakt pr tlf med GEs advokat (Mads Fuglesang i
Selmer). Innholdet i telefonsamtalen er at BH forventer snarlig tilbakemelding og plan for
konkrete utbedringstiltak. Alternativet er at BH vil vurdere heving.
22.12.2017: GE sender epost om at den pågående visuelle kontrollen har avdekket en rekke
OK sveiser. E-posten inneholder ingen form for dokumentasjon. BHs gjentatte kommentarer
om manglende dokumentasjon for utførte sveiser kommenteres ikke. GE opplyser imidlertid
om at de vil komme raskt tilbake med en tilbakemelding på DNV GLs rapporter.
22.12.2017: BH melder at GE vil få en tilbakemelding på eposten i punktet over etter nyttår.
2018
10.01.2018: E-post fra GE som opplyser om at GE ønsker å starte utbedring av
sveisearbeider. BH forstår e-posten dithen at GE ønsker å begrense utbedringsarbeidet til de
sveiser som er underkjent gjennom visuell kontroll.
10.01.2018: Telefonsamtale med GE der BH etterlyste helhetlig plan for utbedring av
sveisearbeider, og ga beskjed om at BH kun ser 2 mulige utfall av sveise-saken: Enten at
sveisearbeidet utføres på nytt (at alle rør kappes), eller at kontrakten termineres/ heves slik
at utbedring og sluttføring av entreprisen gjøres av annen entreprenør.
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GE opplyste i samtalen at Nordic NDT har utført visuell kontroll av til sammen ca 950 sveiser
(150 stk. i desember og 800 stk. i januar), og at GE har fått tilsendt rapport om arbeidet. BH
ba om å få rapporten tilsendt og etterlyste også GEs merknader til DNV GL-rapporten.
Telefonsamtalen ble fulgt opp med e-post der svarfrist ble satt til 15.01.
12.01.2018: Telefonsamtale med konserndirektør Eric Staurset i Goodtech. Bekreftet at svar
fra GE vil foreligge innen 15.01, og sa videre at GE var innstilt på å utbedre sveiseavvik. GE
varslet at man hadde innvendinger til DNV GL-rapportene og at GE bestrider at det er
nødvendig med utbedring i det omfang som BH krever.
15.01.2018: Tilbakemelding fra GE. De vil utbedre de sveis som underkjennes i visuell
kontroll. Det er vedlagt rapporter fra NDT Nordic som har utført visuell kontroll av 815 sveis.
Av de som kun er inspisert utvendig er det avslørt feil på 10 %. Av de 120 som er inspisert
innvendig er 85 % underkjent. Det er vedlagt rapporter fra TRK Kvalitetsteknik AB som
vurderer rapportene fra DNV GL, med enkelte innvendinger. TRK Kvalitetsteknik AB
konkluderer med at sveisearbeidet – basert på rapporten fra DNV GL - er på et lavt nivå
kvalitetsmessig.
23.01.2018: BH skriver til GE og holder fast ved at de sveis som det ikke kan dokumenteres
er sveist i samsvar med kvalifiserte sveiseprosedyrer må underkjennes, og at samtlige av
disse må sveises på nytt. BH mener at rapportene fra NDT Nordic og TRK Kvalitetsteknik
styrker BHs argumenter og vurdering. BH presiserer at avvikene i sveisearbeid og
dokumentasjon er så alvorlig at det fortjener karakteristikken grov uaktsomhet. BH presiserer
at alternativet til utbedring av samtlige sveis er heving av kontrakten.
26.01.2018: GE svarer at de står fast på å utbedre sveis som visuell kontroll underkjenner,
alternativt at de kan utbedre samtlige sveis – mot at oppgjøret for dette må avgjøres i
etterkant. Noen rørstrekk vil GE utbedre i sin helhet.
31.01.2018: Telefonsamtale med konserndirektør Eric Staurset i Goodtech. BH bekrefter at
det er noen utbedringer partene nå er enige om skal utbedres. Øvrige sveis er man ikke
enige om prosess for utbedring. Brev oversendes til GE samme dag. I dette skriver BH at GE
kan gå i gang med å utbedre rørstrekk som det er enighet om skal utbedres, men at de også
kan starte opp med å utbedre øvrige rørstrekk. Før utbedring starter må rammene for
dokumentasjon med mer avklares og BH tar initiativ til et særmøte om dette i Kristiansand 7.
februar.
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31. januar 2018
Til kontrollutvalget

Det vises til epost av 8. januar hvor det bes om en skriftlig tilbakemelding på to spørsmål knyttet til
utførte sveisearbeid i forbindelse med den pågående utbyggingen av Odderøya renseanlegg.

Har kommunen nødvendig kontroll over byggingen av renseanlegget?
Anskaffelsen av entreprisen som inkluderer sveisearbeidet ble gjennomført i tråd med lov om
offentlige anskaffelser, og forskrift om offentlige anskaffelser. Kontrakt ble inngått etter Norsk
Standard 8405 (NS8405). I kontrakten står de kvalitetskrav entreprenøren forplikter seg til å levere
etter, blant annet krav til utstyr, materialkvaliteter og krav til sveisemetoder og dokumentasjon for
utført sveisearbeid.
Denne entreprisen, sammen med de øvrige entrepriser, følges opp i byggefasen blant annet gjennom
jevnlige byggemøter hver 14nde dag, samhandlingsmøter hver 14nde dag, egne fremdriftsmøter –
som pr nå er ukentlige, egne særmøter og daglig oppfølging med skriftlig korrespondanse eller
muntlig kommunikasjon på byggeplass.
Prosjektledelsen har utarbeidet et notat om anskaffelsen av entreprisen for maskin og prosess,
fremdriften i denne leveransen og spesielt fremdriften knyttet til det utførte sveisearbeidet og
avdekkingen av svakhetene ved dette. Notatet er vedlagt.
Når byggherren har definert kvalitetskrav i kontraktsgrunnlaget er det entreprenøren som gjennom
kontraktsinngåelsen forplikter seg til å levere i henhold til disse kvalitetskravene. Byggherren vil da
ved kontroll kunne avklare om leveransen er etter kontrakt eller om den inneholder feil eller mangler
som må utbedres. Vedlagte notat viser oversikten over utviklingen i utfordringene knyttet til sveiser
og hvordan byggherren har tatt tak i dette.
På bakgrunn av vedlagte notat mener prosjektledelsen at Kristiansand kommune har nødvendig
kontroll over byggingen av renseanlegget.

Hvilke konsekvenser har kvaliteten på sveisearbeidet som er utført, både med tanke på fremdrift
og kostnader?
Utført sveisearbeid har direkte konsekvenser for fremdriften. Opprinnelig skulle det nye
renseanlegget driftsettes i april/mai 2017. Når den milepælen ikke ble nådd, skyldtes det i
utgangspunktet ikke sveisearbeid, men annet arbeid/leveranser som var forsinket. Nytt mål var å
sette det nye anlegget i drift i slutten av september 2017. Når den milepælen heller ikke ble nådd,
skyldtes det delvis forsinkelser i en komplisert rehabilitering av eksisterende renseanlegg og delvis at
vi i september begynte å ane at kvaliteten på sveisearbeidet var mangelfull. Ettersom svakhetene ved
det utførte sveisearbeidet ble ytterligere avdekket utover høsten 2017 ble det tydelig at dette ville
føre til ytterligere forsinkelser.
Status i dag er at vi ikke har en dato for når vi kan sette det nye renseanlegget i drift. Årsaken til at vi
ikke vet dette er ene og alene det utførte sveisearbeidet. Hadde kvaliteten på arbeidet vært etter
kontrakt, ville vi i dag hatt drift på det nye renseanlegget. I disse dager jobbes det frem en løsning for
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å kunne utbedre sveisearbeidet, for deretter å bli ferdig med utbyggingen og kunne sette
renseanlegget i drift. Prosjektledelsen mener at dette skal kunne gjennomføres i løpet av 2018.
Vi har holdt tilbake midler fra entreprenøren som har utført sveisearbeidet. Dette har vi holdt igjen
for eventuelt å kunne dekke utgiftene til utbedring. I kontrakten til entreprenøren er posten for rør
8,3 millioner kroner. Denne posten inkluderer sveisearbeid. Byggherren har holdt igjen utbetalinger
til entreprenøren som er vesentlig større enn dette beløpet. Hvor mye utbedringene vil koste er
umulig å si noe om pr i dag. Det er vår klare forventning at utbedringene og den ytterligere
forsinkelsen ikke skal øke utgiftene for Kristiansand kommune. Vi har skriftlig kommunisert til
entreprenøren at alle nødvendige utbedringer må gjøres for entreprenørens egen regning og påløpte
kostnader på grunn av forsinkelsen vil adresseres entreprenøren.
Som kjent er prognosen for utbyggingen 478 millioner kroner, med budsjett på 418 millioner kroner.
Utført sveisearbeid eller utbedringer av dette er ikke en del av de 60 millionene prognosen er over
budsjett.

Torleif Jacobsen
Prosjektleder for utbyggingen av Odderøya renseanlegg
Seksjonsleder avløp og miljø

