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Saksopplysninger 
I møte den 13.02.2013 ba kommunestyret kontrollutvalget om å foreta en gjennomgang av prosesser 

og kompetanse som legges til grunn for større investeringer i Rælingen, med utgangspunkt i 

prosessen for Blystadlia skole. Prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 11.06.2013. 

 

Prosjektet er avgrenset til innledningsfasen frem til kontrahering av entreprenør. Revisjonen har sett 

på saksfremstillingen som politikerne har basert sine vedtak på, organiseringen av prosjektet fra 

kommunens side og de tekniske kostnadskalkylene. 

 

På bakgrunn av prosjektplanen har revisjonen utarbeidet to hovedproblemstillinger: 

 

1. Er kommunens egne retningslinjer for politisk og administrativ behandling av 

byggeprosjekter fulgt, og har de fungert på en hensiktsmessig måte i innledningsfasen av 

prosjektet. 

 

2. Er prosjektet organisert i tråd med kommunens retningslinjer og anerkjente 

styringsprinsipper, og er kostnadskalkylene for prosjektet utarbeidet på en faglig forsvarlig 

måte? 

 

Revisjonens anbefalinger er følgende: 

 

1. Revisjonen anbefaler at kommunen iverksetter tiltak for å sikre oppfølging av allerede 

eksisterende retningslinjer, blant annet bør usikkerhetsmarginen i et prosjekt bestemmes ut 

fra en individuell og konkret risikovurdering av hvert enkelt prosjekt. 

 

2. Kommunen bør vurdere å forenkle sine retningslinjer, ved for eksempel å slå sammen 

retningslinjer for byggeprosjekter, illustrert diagram for byggesaker og deler av 

prosjekthåndboken (og evt. andre dokumenter som beskriver det samme) til ett dokument.    

 

3. Det anbefales å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse i egen organisasjon til oppfølging 

og kontroll av alle faser i byggeprosjekter. 
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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmann: 

 

1. Iverksette tiltak for å sikre oppfølging av allerede eksisterende retningslinjer, blant annet bør 

usikkerhetsmarginen i et prosjekt bestemmes ut fra en individuell og konkret risikovurdering 

av hvert enkelt prosjekt. 

 

2. Forenkle retningslinjer ved for eksempel å slå sammen retningslinjer for byggeprosjekter, 

illustrert diagram for byggesaker og deler av prosjekthåndboken (og evt. andre dokumenter 

som beskriver det samme) til ett dokument. 

 

3. Sikre nødvendig kapasitet og kompetanse i egen organisasjon til oppfølging og kontroll av 

alle faser i byggeprosjekter. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 
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SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG 

ANBEFALINGER 

Formål med prosjektet 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan kommunen arbeider med innledningsfasen av 

byggeprosjekter, med utgangspunkt i Blystadlia skole og barnehage. Vi vil se på 

saksfremstillingen som politikerne har basert sine vedtak på, organiseringen av prosjektet fra 

kommunens side og de tekniske kostnadskalkylene. 

 

Følgende problemstillinger er undersøkt:  

 

1. Er kommunens egne retningslinjer for politisk og administrativ behandling av 

byggeprosjekter fulgt, og har de fungert på en hensiktsmessig måte i innledningsfasen av 

prosjektet. 

2. Er prosjektet organisert i tråd med kommunens retningslinjer og anerkjente 

styringsprinsipper, og er kostnadskalkylene for prosjektet utarbeidet på en faglig forsvarlig 

måte? 

Revisjonens oppsummering  

Rehabiliteringen av Blystadlia skole- og barnehage startet med et forprosjekt der hensikten var 

å løse en midlertidig situasjon med mangel på barnehageplasser. Etter hvert dreide prosjektet 

retning og ble til en fullstendig rehabilitering av Blystadlia skole, der en permanent barnehage 

ble innlemmet i skolebygningen. Det ble ikke iverksatt bygging før prosjektet var politisk 

behandlet og godkjent. 

 

Kommunen hyret inn prosjektleder fra BAAS for å styre prosjektet. Kommunen hadde på 

samme tid utskiftinger i sin prosjektssjefsfunksjon, noe rådmannen sier kan har ført til 

uklarheter i kommunens prosjektorganisering. 

 

Politisk ønske om å beholde bassenget på skolen, samt enkelte andre endringer, hevet den 

antatte prisen på rehabiliteringen. I anbudskonkurransen lå de to tilbudene som kom inn 

vesentlig over kommunens vedtatte ramme for prosjektet og kommunestyret vedtok en 

tilleggsbevilgning. 

 

Etter revisjonens vurdering har saksbehandlingen forut for de politiske prosessene noen 

mangler sett opp mot kommunens retningslinjer. 

 

Prosjektorganisasjon var videre sårbar i planfasen. Dette skyldes at daværende prosjektsjef 

sluttet i sin stilling og det var vanskelig å rekruttere ny, noe som medførte problemer knyttet til 

kapasitet og kompetanse i den innledende fasen av prosjektet. Revisjonen peker videre på  

mangler ved oppsett av kostnadskalkyler og risikovurderinger. 

 

Oppsummert er hovedfunnene slik:  

1. Prosjektet endret målsetting underveis, uten at den nye målsettingen (full rehabilitering) 

ble startet med et forprosjekt. 

2. Skifte av prosjektsjefsfunksjonen i kommunen, og en lengre periode uten noen godt 

fungerende prosjektsjefsfunksjon. 

3. Ikke godt nok utarbeidet kostnadsramme og risikovurdering for prosjektet. 

 

Revisjonens samlede vurdering  

Kommunens retningslinjer er i hovedsak tilfredsstillende, men kan ha behov for forenkling. 

Problemet i dette prosjektet er således ikke manglende rutiner og/eller retningslinjer, men at 

disse ikke har blitt fulgt godt nok. 
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I innledningsfasen av rehabiliteringsprosjektet var ikke kommunens kompetanse eller kapasitet 

god nok. Denne svakheten er rådmannen klar over og administrasjonen er i ferd med å gjøre 

tiltak for å rette opp situasjonen. 

 

Revisjonen viser i denne sammenheng til rapportens kriterier, og om bakgrunnen for 

utarbeidelse av kommunens egne retningslinjer for byggeprosjekter fra 2004: 

 

Det utarbeides bedre system og rutiner for investeringskalkyler for å unngå store 

overskridelser og tilleggsbevilgninger i tidlig fase av investeringsprosjekt..1 

 

Det er vanskelig å ikke se rehabiliteringen av Blystadlia skole- og barnehage som nettopp en 

situasjon disse retningslinjene ble utformet for å unngå.  

 

Revisjonen ønsker likevel å tydeliggjøre at kommunestyret har hatt full mulighet til å stoppe 

prosjektet om Blystadlia skole- og barnehage ved de forskjellige kommunestyrebehandlingene 

og har selv vedtatt kostnadsøkningen opp til kr. 96. mill. før bygging ble iverksatt. 

 

Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte revisjonen blir våre anbefalinger: 

 

1. Revisjonen anbefaler at kommunen iverksetter tiltak for å sikre oppfølging av allerede 

eksisterende retningslinjer, blant annet bør usikkerhetsmarginen i et prosjekt bestemmes ut 

fra en individuell og konkret risikovurdering av hvert enkelt prosjektet. 

 

2. Kommunen bør vurdere å forenkle sine retningslinjer, ved for eksempel å slå sammen 

retningslinjer for byggeprosjekter, illustrert diagram for byggesaker og deler av 

prosjekthåndboken (og evt. andre dokumenter som beskriver det samme) til ett dokument. 

 

3. Det anbefales å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse i egen organisasjon til oppfølging 

og kontroll av alle faser i byggeprosjekter. 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2014 

 

 

Nina Neset /sign/ 

revisjonssjef 

 

Oddny Ruud Nordvik /sign/ 

fagansvarlig forvaltningsrevisjon 

 

 

 

 

                                           
1 Kommunestyret 08.12.04 i sak 0077/04. 
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1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet 

Kommunestyret behandlet sak om tilleggsbevilgning til rehabilitering av Blystadlia skole og 

barnehage i sitt møte 13.02.2013 (sak PS 13/10). På dette tidspunktet hadde byggeprosjektet 

vært ute på anbud, men var ikke startet opp. I forbindelse med anbudsutlysningen var 

kostnaden økt til kr 94,6 mill., mens kommunestyret tidligere hadde vedtatt en kostnadsramme 

for prosjektet på kr 77,4 mill. Kommunestyret vedtok å utvide kostnadsrammen og starte 

prosjektet. Samtidig vedtok kommunestyret følgende:  

  

Kommunestyret ber kontrollutvalget foreta en gjennomgang av prosesser og 

kompetanse som legges til grunn for større investeringer i Rælingen, med utgangspunkt i 

prosessen for Blystadlia Skole. 

 

På bakgrunn av dette ba kontrollutvalget revisjonen utarbeide en prosjektplan for 

gjennomgangen, og denne ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 11.06.2013.  

 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan kommunen arbeider med innledningsfasen av 

byggeprosjekter, med utgangspunkt i Blystadlia skole og barnehage. Vi vil se på 

saksfremstillingen som politikerne har basert sine vedtak på, organiseringen av prosjektet fra 

kommunens side og de tekniske kostnadskalkylene. 

 

Det kan være noe begrenset hva vi kan si om Rælingen kommunes generelle behandling av 

slike byggeprosjekter, basert på resultatene av denne revisjonen. For å kunne si noe mer 

generelt ville det vært nødvendig å gå dypere inn i flere sammenlignbare prosjekter. 

 

Prosjektet er gjennomført i perioden juni 2013 til februar 2014 av Ingar F. Leiksett. 

1.2 Avgrensninger og problemstillinger 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er avgrenset til innledningsfasen av byggeprosjekter frem til 

kontrahering av entreprenør, inkludert utarbeidelse av anbudsgrunnlag.  

 

Revisjonen har med bakgrunn i punktene nevnt i prosjektplanen utarbeidet to 

hovedproblemstillinger:  

 

1. Er kommunens egne retningslinjer for politisk og administrativ behandling av 

byggeprosjekter fulgt, og har de fungert på en hensiktsmessig måte i innledningsfasen av 

prosjektet. 

2. Er prosjektet organisert i tråd med kommunens retningslinjer og anerkjente 

styringsprinsipper, og er kostnadskalkylene for prosjektet utarbeidet på en faglig forsvarlig 

måte? 

 

1.3 Oppbygging av rapporten 

I kapittel 2 presenteres hvilke data som er blitt samlet inn, hvordan innsamlingen har foregått 

og øvrige metodiske forhold kommenteres. 

 

I kapittel 3 presenteres bakgrunnen for prosjektet og hvordan det per nå er organisert. 

 

Kapittel 4 og 5 omhandler problemstilling 1 og 2. Innledningsvis i hvert kapittel settes 

vurderingskriterier opp. Kriterier er de regler, krav eller normer som funnene i 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vurderes i forhold til. Deretter presenteres de funn og fakta som 

er relevante i forhold til kriteriene. I slutten av kapittelet gjør vi en vurdering av fakta opp mot 

kriteriene.  
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Revisjonen har leid inn rådgivningsfirmaet Antaris, som har kompetanse på prosjekt- og 

kvalitetsledelse. Deres rapport går nærmere inn på de faglige vurderingene som lå til grunn for 

kostnadskalkylene i prosjektet om Blystadlia skole- og barnehage. Deres rapport ligger som 

vedlegg. 

 

Revisjonens samlede vurdering, konklusjon og anbefalinger er plassert foran i rapporten i 

sammendraget. 
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2 ANVENDTE METODER I PROSJEKTET 
 

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

Kriteriekilder 

Kriteriene i dette prosjektet hentes fra kommunelovens bestemmelser om rådmannens 

utredningsplikt og Rælingen kommunes egne retningslinjer. Vi har videre hentet noen kriterier 

fra anerkjent teori knyttet til styring og oppfølging av byggeprosjekter. 

 

Rælingen kommune har en egen prosjekthåndbok for eiendomsprosjekter, som også beskriver 

gangen i et prosjekt fra planlegging til ferdigstillelse, herunder hvordan et prosjekt skal 

behandles politisk og administrativt. Det står imidlertid lite i prosjekthåndboken som ikke 

allerede er nevnt (om enn i noe kortere form) i de andre kriteriekildene vi har brukt i rapporten. 

Håndboken er i form mer en malsamling med tips og eksempler enn pålagte retningslinjer. 

Kommunen henviser dog ofte til håndboken, og den vil derfor blir brukt som kilde til kriterier i 

rapporten. 

 

Dokumenter fra kommunen 

For å belyse problemstillingene i rapportens faktadeler er de viktigste kildene de politiske 

sakene om prosjektet, møtereferater og budsjettoversikter fra firmaet Byggadministrasjon 

(BAAS), samt kommunens handlingsprogram (HP) 2012-2015. 

 

Intervjudata 

Vi har gjennomført intervjuer med tidligere og nåværende prosjektansvarlige i kommunen, 

prosjektleder fra BAAS og rådmannen. 

2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

De innsamlede data er innhentet for og omhandler kun denne rapportens problemstillinger og 

gyldigheten anses dermed å være høy. Gyldighet er også dekket opp gjennom at det er 

innhentet informasjon fra flere kilder.  

 

Pålitelighet er et uttrykk for hvor nøyaktig innsamling av data har vært, og at det ikke er skjedd 

systematiske feil underveis i innsamlingen. Alle dokumenter som er gjennomgått er mottatt fra 

Rælingen kommune eller hentet fra deres nettsider. Intervjuene ble gjennomført etter en 

intervjuguide der temaene og hovedspørsmålene var utarbeidet på forhånd.  

 

Det er skrevet referater fra intervjuene, og disse er bekreftet/verifisert av de intervjuede i 

ettertid. Rapporten er også sendt på høring til kommunens kontaktperson, som har kommet 

med kommentarer til faktadelen av rapporten. Revisjonen anser således påliteligheten for å 

være høy. 
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3 BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE - 

ORGANISERING, BEMANNING OG TIDSLINJE 
Revisjonen vil i det følgende kort gi en oversikt over dagens organisering av prosjektet, og et 

bilde av prosessen så langt. 

Aktører 

Byggherre2:   Rælingen kommune ved: 

Prosjektansvarlig i rådmannens stab fra desember 2012. 

 

Prosjektleder:  Innleid fra tidl. Byggadministrasjon (BAAS), nå ansatt i STEMA Rådgivning 

AS (fra 01.06.2013). 

 

Prosjektering:  Asplan Viak (er også ansvarlig søker for deler av prosessen) 

 

Totalentreprenør:  Betonmast Romerike AS 

 

Om prosessen 

Rehabiliteringen av Blystadlia skole er resultat av en lengre prosess. Behandlingene i 

kommunestyret med kostnadsanslag er illustrert under. Rammene referert i illustrasjonene er 

totalkostnadene på prosjektet og ikke isolert til entreprisekostanden. 

 

Tidslinje prosjekt Blystadlia skole- og barnehage 

 
*Saken ble også behandlet 21.03.2012 men ble da vedtatt utsatt, og tatt opp igjen 25.04.2012. 

 

                                           
2 Prosjektorganiseringen er mer detaljert beskrevet i kap. 4.2.1. 

23.03.2011  

•Kommunstyret  vedtar Kr. 
190 000  til forprosjekt 

•Byggherrerepresentant: 
Prosjektsjef Bjørn Rogne i 
Eiendomsenheten 

BAAS blir innleid som 
prosjektleder 

01.11.11 

•Ny byggherrerepresentant: 
Tor Erik Gundersen, 
enhetsleder i 
eiendomsenheten. 

14.12.2011 

•Kommunestyret behandler HP 
2012-2015. Kr. 22 mill til 
rehab av Blystadlia skole til 
barnehaglokale. 

12.11.2011 

•Rådmannen orienterer 
formannskapet om mulighet 
for en større rehabilitering 
av skolen. 

•Prosjektet inn i en ny fase. 

13.02.2012 

•Eva Kihle Hammeren  (BAAS) 
orienterte om byggeprosjektet 
Blystadlia skole og barnehage i 
Formannskapet. 

25.04.2012*  

•Kommunstyret  vedtar full 
rehab. av skolen og å 
beholde bassenget. 
Innstillingen forøvrig blir 
ikke vedtatt. 

10.10.2012  

•Kommunstyret  vedtar 
ramme Kr. 77, 4 mill.  

01.11.12 

•Anbudsutsendelse 

•Ingen tilbud innenfor 
vedtatt ramme 

21.11.2011  

•Mulighetsstudie fra Asplan 
Viak er ferdig 

01.12.13 

•Ny byggherrerepresentant: 
Terje Dalgård. Plassert i 
rådmannens stab, pga ny 
organisering. 

13.02.2013  

•Kommunstyret  behandler 
ekstra-bevilgning  og vedtar 
ramme Kr. 94,6 mill. 

19.02.2013  

•Kontrakt om totalentreprise 
med Betonmast inngås. 

01.03.2013 

•Byggestart 

21.03.2014 (stipulert) 

•Overlevering til kommunen 
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Illustrasjon av kostnadsveksten prosjekt Blystadlia skole- og barnehage 

 
----------Ny retning i prosjektet------------------ 

 
 

Nåsituasjon 

Blystadlia skole er ifølge tertialrapport nr. 2 planlagt overlevert til kommunen i løpet av 

vårparten 2014. Mulig skolestart er anslått til april/mai 2014. 

 

I Rapport til oppdragsgiver utarbeidet av prosjektleder fra desember 2013 fremgår det at 

prosjektet er planlagt overlevert 21.03.2014.  

  

Kommunstyret 
23.03.2011  

Kr. 190 000 (til forprosjekt, 
midlertidig barnehagebehov) 

Kommunestyret  
14.12.20100 

Kr. 22. mill. (i HP 2012-2015) 

Kommunstyret 
25.04.2012 

  Kr. 59,8 mill. 

Kommunstyret 
10.10.2012 

Kr. 77,4 mill. 

Kommunstyret 
13.02.2013 

Kr. 94,6 mill. 
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4 INNLEDNINGSFASEN AV PROSJEKTET BLYSTADLIA 

SKOLE OG BARNEHAGE 
 

I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 1, om kommunens egne retningslinjer for politisk 

behandling av byggeprosjekter er fulgt, og om de har fungert på en hensiktsmessig måte i 

innledningsfasen av prosjektet. 

4.1 Vurderingskriterier 

Når kommunestyret behandler saker foreligger disse i all hovedsak som saksfremlegg med 

forslag til vedtak utarbeidet av rådmannen og dennes administrasjon. Kvaliteten og omfanget 

av administrasjonens saksfremlegg er derfor av stor betydning, og regulert i lov som 

rådmannens utredningsplikt. 

 

For kommuner er kravet til en forsvarlig utredning fra administrasjonen til folkevalgte 

beslutningstakere blant annet nedfelt i kommuneloven § 23 nr. 2 første punktum: 

 

Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 

 

Reglementet til kommunestyret i Rælingen henviser til kommuneloven nevnt over i sin § 3 om 

rådmannens utredningsplikt. 

 

I pkt. 16.1 i kommunens delegering til rådmannen heter det under ansvars- og arbeidsområder 

at: 

 

 Rådmannen skal ha et særlig ansvar for å: 

 

 - lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organ og se 

til at disse er forsvarlig utredet bl.a. med hensyn til helhetsperspektiv og konse-

kvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester. 

 

Konkret betyr det som er nevnt over at administrasjonens utredning, eller saksfremlegg, bør 

inneholde en vurdering av om det foreslåtte er innenfor gjeldene regelverk, og at det ellers er 

så grundig og omfattende som prosjektets kompleksitet og størrelse tilsier.  

 

Rælingen kommune har egne retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter, vedtatt i sak 

06/47 i 2006. I saksfremlegget til saken henvises det til handlingsprogrammet som ble vedtatt 

08.12.2004 (sak 0077/04) som bakgrunnen for nye retningslinjer. I programmet står det: 

 

Det utarbeides bedre system og rutiner for investeringskalkyler for å unngå store 

overskridelser og tilleggsbevilgninger i tidlig fase av investeringsprosjekt.. 

 

Retningslinjene inneholder 10 punkter, og forteller blant annet når kommunestyret skal kobles 

inn i et byggeprosjekt (se flytkart under). I avtalen (signert 04.01.2013) med BAAS vises det i 

vedlegg om fullmakter til disse retningslinjene som styrende for oppdraget.  

 

I dette kapitlet anser revisjonen følgende punkter fra retningslinjene som mest relevante for å 

utlede kriterier: 

 

 Fra punkt 1: 

… Prosjektene skal ved behandling inneholde alle relevante kostnadselementer som 

tomtekostnader, nødvendige undersøkelseskostnader, kostnader ved uteområde, 

infrastruktur og inventar. Ved enhver politisk beslutning skal det tydelig framgå av 

beslutningsgrunnlaget en bedømmelse av usikkerheten og vesentlige usikkerhetsfaktorer 

i kostnadsanslaget” 
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 Fra punkt 2: 

Alle byggeprosjekter av betydelig størrelse inndeles i tre faser, identifikasjonsfase,   

utviklingsfase og gjennomføringsfase. Hver fase skal avsluttes med behandling i 

kommunestyret. 

 

 Fra punkt 6: 

Plankomité etableres som et rådgivende organ for rådmannen i utviklingsfasen. 

Plankomiteen skal bidra til at prosjektet utvikles i dialog med ansatte og 

brukergrupper…. 

 
Forenkling av illustrasjon om politisk behandling av byggeprosjekter. Fullstendig modell i 
vedlegg 3. 

 
 

Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterier: 

 

- Rådmannen skal ha sørget for at saken var forsvarlig utredet, blant annet med hensyn til 

helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester. 

 

- Prosjektet om rehabilitering av Blystadlia skole skal ha vært politisk og administrativt 

behandlet i henhold til Retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter i Rælingen 

kommune. 
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4.2 Politisk håndtering av prosjektet  

4.2.1 Identifikasjons- og utviklingsfasen 

Forslaget om å etablere nye barnehageplasser i Blystadlia ble lagt frem for kommunestyret i sak 

11/18 den 23.03.2011. Kommunestyret vedtok da et forprosjekt for en midlertidig 

barnehageløsning i Blystadlia som skulle dekke behovet fra august 2012 og 3-5 år fremover. I 

saken var det skissert tre alternative løsninger; paviljonger i tilknytning til eksisterende 

barnehager, leie av andre lokaler i området og plassering i Blystadlia skoles lokaler. 

 

Bakgrunnen for å velge en midlertidig løsning var å vente til arbeidet med ny reguleringsplan i 

Blystadlia og planer for infrastruktur var ferdige. Vedtakets siste punkt sier blant annet: 

 

Når reguleringsplan og ny infrastruktur for området er vedtatt, startes utviklingsfase for 

å dekke det langsiktige barnehagebehovet i Blystadlia. 

 

En større rehabilitering av Blystadlia skole som sådan var ikke en del av vedtaket så vidt 

revisjonen kan se. 

 

Av kommunale dokumenter som omhandler behov for vedlikehold av skoler har revisjonen 

funnet Skolebruksplanen 2010-2015 behandlet i kommunestyret i juni 2010 og Temaplan 

vedlikehold/oppgradering kommunale bygninger fra desember 2009. 

 
Om Blystadlia skole fra kommunens skolebruksplans

3
 kapittel om bygningenes tilstand står det 

blant annet: 

 

Den vesentligste mangel ved skolen, ligger på hovedanlegget for ventilasjon. Anlegget 

har passert teknisk levealder, leverer for små luftmengder, lager betydelig støy i deler av 

bygningen samt at kanaler - dersom de kan beholdes - må i betydelig grad rengjøres og 

åpnes for større luftsirkulering. 

 

Planen rangerer for øvrig ikke skolen med hensyn til om og evt. når oppussing/rehabilitering bør 

foretas. 

 

I kommunens handlingsprogram (HP) 2012-2015 nevnes ombygging av Blystadlia skole som et 

eget prosjekt, og begrunnes med et misforhold mellom antall barn som går i barnehage og 

antall barnehageplasser i området. Behovet skal dekkes ved å tilpasse deler av Blystadlia skole 

som barnehage. Rehabiliteringsomfanget er ifølge handlingsprogrammet begrenset og 

kostnadsrammen er på kr. 22. mill. i 2012.4 

 

I innledningen i Asplan Viaks (arkitekten) mulighetsstudie datert 21.11.2011 står formålet med 

deres oppdrag beskrevet slik: 

 

Hovedformålet med dette arbeidet er å undersøke om Blystadlia skole kan huse behovet 

for barnehageutvidelse i området. Vi vil med utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse 

og fremtidig arealbehov for skole og barnehage vurdere om en slik løsning er brukbar og 

mulig å gjennomføre. 

 

I denne beskrivelsen er skolens fremtidige behov (og ikke barnehagedekning) nevnt for første 

gang, så vidt revisjonen kjenner til. 

 

I samtale med revisjonen forteller tidligere prosjektansvarlige i kommunen at han er usikker på 

om Blystadlia skole stod for tur med hensyn til rehabilitering. Etter hva den tidligere 

prosjektansvarlige erindrer hersket det imidlertid en forståelse i administrasjonen av at 

Blystadlia skole stod i tur for oppgradering5. 

 

                                           
3 Skolebruksplanen 2010 – 2015, s. 16. Rælingen kommune 
4 HP 2012-2015 s. 87 
5 Intervju med tidligere prosjektansvarlig i Rælingen kommune 07.01.2014. 
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Rådmannen skriver til revisjonen6 at det først høsten 2011, parallelt med at HP ble lagt fram, 

ble avklart at ikke lot seg gjøre å bygge barnehagen i inn i skolen uten full rehabilitering. Det 

ble da orientert i formannskapet (i møte 19.12.2011) om at det var ønskelig at videre 

saksbehandling omfattet full rehabilitering som løsning. Dette ble ifølge rådmannen gjort for å 

spørre om formannskapet ville ha sak om full rehabilitering. 

4.2.2 Plankomiteen 

I følge retningslinjene for byggeprosjekter i Rælingen kommune, skal det etableres en 

plankomité. Komiteen skal ifølge sine retningslinjer7 fungere som et rådgivende organ for 

rådmannen i utviklingen av et forprosjekt. 

 

I referater revisjonen har sett fra plankomitemøtene fremkommer det at det ble avholdt tre 

møter i komiteen, 13.02.2012, 05.03.2012 og 24.01.13. Plankomiteen ble etablert om lag 5 

uker før planene om rehabilitering av Blystadlia skole ble lagt frem for formannskapet første 

gang. Tiden komiteen har hatt til rådighet for å komme med innspill til administrasjonen i 

planleggingsfasen av prosjektet fremstår for revisjonen som forholdsvis knapp. 

 

I referatet fra første møte punkt 1, står det blant annet: 

 

Bakgrunn 

Prosjektet har endret seg underveis i utredningen. Plankomiteen er derfor etablert relativt sent i 

prosessen. 

 

Plankomiteen påser at gjeldende politiske vedtak følges av prosjektet. 

 

I punkt 2, står det: 

 

Politisk behandling 

Politisk vedtak basert på midlertidig barnehageløsning, eksempelvis etablert i paviljong. Opprinnelig 

et akutt behov for ca 50 barnehageplasser i Blystadlia. I prosessen har det fremkommet at behovet 

ikke er fullt så akutt og løsninger av mer varig karakter er utredet.  

 

Til ny politisk behandling fremmes det forslag om barnehage i skolens areal. 
 

I punkt 4, står det: 

 

Tekniske anlegg 

Svømmebassenget på skolen forutsettes sanert. Skolen har ikke innvendinger mot saneringen, men 

Velforening, FAU/SU og lignende må orienteres om forholdet. 

 

Plankomiteen skal som nevnt tidligere være rådgivende for administrasjonen i en utviklingsfase 

av et prosjekt. Det fremkommer ikke av reglementet at komiteen skal påse at politiske vedtak 

følges jf. punkt 1 nevnt ovenfor. I referat nr 2 uttaler plankomiteen at de stiller seg bak 

forslaget (revisjonen antar det dreier seg om forslaget som legges frem i sak 36/12). For øvrig 

fremkommer det ikke at komiteen har hatt innspill til utformingen av prosjektet. Slik revisjonen 

tolker referatene fremstilles møtene i komiteen som i hovedsak orienteringsmøter. 

 

I sak 36/12 skrives det om plankomiteen i pkt 5 Uttalelse fra andre (intern høringsprosess): 

 

I henhold til retningslinjer for byggeprosjekter er utviklingsfasen tilbakelagt. 

Plankomiteen har fått planene fremlagt og gjennomgått. Og; Det forutsettes at 

plankomiteen stiller seg bak planene. 

 

Rådmannen opplyser i intervju med revisjonen at plankomiteen ble etablert relativt sent på 

grunn av en rutinesvikt fra kommunens side. 

                                           
6 Epost til revisjonen 03.02.2014. 
7 Retningslinjer for plankomiteen, vedtatt av kommunestyret 14.06.2006. 
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4.2.3 Saksfremstilling og kommunestyrets behandling av sak 12/36 

I sak 12/36 behandlet 25.04.2012 skriver rådmannen at behovet for midlertidige 

barnehageplasser i Blystadlia ikke lenger er tilstede, men at det på lenger sikt må etableres en 

permanent utvidelse av barnehagekapasiteten i området. Administrasjonens forslag innebærer 

en omfattende rehabilitering av Blystadlia skole, der barnehage inngår. Kostnadsberegningen 

for denne løsningen er omlag kr. 60 mill. I forslaget ble det lagt opp til en sanering (altså en 

fjerning) av skolens basseng.  

 

Administrasjonen beskriver også i saksfremstillingen en alternativ løsning, som går ut på å 

bygge en frittstående barnehage utenom skolen. Denne er kostnadsberegnet til om lag kr 26. 

mill. I sakens fremstilling står det at kommunens retningslinjer for byggesaker skal følges 

 

I behandlingen av sak 36/12 i kommunestyret blir det vedtatt å rehabilitere skolen. Imidlertid 

blir innstillingens forutsetning om å sanere bassenget avvist. Kommunestyret vedtar å beholde 

skolens basseng, og at de økonomiske konsekvensene av dette skal utredes. Ved behandlingen 

av saken i kommunestyret ble det lagt frem innsigelser mot fjerning av bassenget fra ulike 

brukergrupper8, og et tilleggsnotat fra rådmannen. 

 

Med tanke på at kommunestyret vedtok å beholde bassenget, selv om det ble foreslått fjernet, 

vises det til saksfremstillingens punkt 4 Rådmannens vurdering, der det skrives om forslaget: 

 

Planløsningen som fremlegges er utarbeidet i samarbeid med skole og barnehage og 

fremlagt for plankomiteen. Det er denne løsningen skole og barnehage ønsker. 

 

Videre vises det til tilleggsnotat fra rådmannen 11.04.2014 om medvirkning fra Blystadlia SU og 

spørsmålet om basseng. Rådmannen oppsummerer blant annet i notatet: 

 

Rådmannen mener brukermedvirkningen er tilfredsstillende ivaretatt og rådmannen vil 

legge frem FAU`s syn så snart den foreligger dersom den inneholder tillegg til SU`s syn. 

 

Det vises til nevnte brev/vedlegg til saken fra FAU ved Blystadlia skole 16.04.2012. FAU skriver 

blant annet: 

- FAU mener at det er viktig å beholde tilvenningsbassenget ved Blystadlia skole, da de 

andre bassengene i kommunen ikke dekker det samme behovet. 

- FAU hadde ønsket at informasjonen vi har mottatt i denne saken hadde vært 

grundigere, og kommet tidligere, slik at det hadde vært lettere for oss å komme med 

konstruktive innspill. 

Her har kommunen et stort forbedringspotensiale. 

 

Det henvises også til brev/vedlegg til saken av 18.04.2012 fra FAU ved Elgen barnehage, som 

blant annet skriver: 

 

Vi henstiller på det sterkeste at bassenget på Blystadlia skole beholdes for barnas skyld. 

4.2.4 Saksfremstilling og kommunestyrets behandling av sak 12/79 

I sak 12/79 behandlet 10.10.2012 fremmes et nytt forslag til rehabilitering av skolen, der 

bassenget foreslås beholdt. I tillegg økes rammen på flere andre områder, deriblant ny 

energiløsning, fasadefornyelse og nærmiljøanlegg. Kostnadsberegningen for dette forslaget er 

på kr. 77,4. mill, en økning på om lag kr. 17 mill. i forhold til forslaget i sak 12/36. Innstillingen 

blir vedtatt av kommunestyret. Prosjektet blir etter behandlingen i kommunestyret lagt ut på 

anbud.  

4.2.5 Risikovurdering av kostnadsrammen 

I begge sakene nevnt over, 13/36 og 12/79, inneholder saksfremstillingene en språklig lik 

vurdering av kostnadsrammen og forklaring på at usikkerhetsmarginen er satt til 15 %. Det 

fremkommer at 15 % blir ansett som tilstrekkelig margin fordi bygningsmassen er oversiktlig og 

                                           
8 FAU v/Blystadlia skole datert 26.03.2012 og 16.04.2012 vedr. bassenget Blystadlia Skole, FAU v/Elgen barnehage 
datert 18.04.2012 vedr. bassenget ved Blystadlia skole. 
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konstruksjonene i stor grad synlige. Det fremkommer videre at byggets konstruksjoner for øvrig 

ikke er analysert. 

 

I sak 12/36 bli kostnadskalkylen presentert slik under pkt 4.5 økonomiske forhold: 

 
 

I sak 12/79 blir kostnadskalkylen presentert slik under pkt 4.8 økonomiske forhold: 

 
 

Bortsett fra postene prisstigning 7 % og uforutsett 15 %, er ikke postene like i de to 

saksfremleggene, og de kan vanskelig sammenlignes direkte. Bakgrunnen for tallene antas å 

komme fra budsjettene utarbeidet av BAAS. BAAS`tall og oppsett er slik revisjonen tolker det 

imidlertid lite gjenkjennbare i kalkylene over. Nærmere om kalkyler i kap. 5 og rapport fra 

Antaris (vedlegg).  
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4.2.6 Etter anbudskonkurransen. Saksfremstilling og kommunestyrets 
behandling av sak 13/10 

Tilbudene som kom inn etter anbudskonkurransen lå vesentlig over kommunens vedtatte 

ramme på kr. 77,4 mill. og i sak 13/10 behandlet 13.02.2013 bes det om en tilleggsbevilgning 

slik at prosjektrammen nå kom opp i kr. 94.6 mill. 

 

I saksfremstillingen til sak 13/10 antyder administrasjonen at årsaken til den store differansen 

mellom vedtatt ramme og anbudstilbudet skyldes: 

 

.. for dårlige estimater i prosjekteringen mer enn at anbyder overpriser jobben.9 

 

I sakens konklusjon erkjennes det at kommunen fortsatt ikke har tilstrekkelig kvalitet på 

gjennomføring av tidligfaser i slike prosjekter. 

 

I saksfremstillingens pkt 4.5 Økonomisk forhold, står det: 

 

Avsetningen til uforutsett, som primært skal gjenspeile usikkerheten i hvordan 

entreprenørene vil prise anbudsgrunnlaget, var satt til 15 % av total kostnaden. Gitt den 

usikkerheten som lå i estimatene på det tidspunkt de ble beregnet kan vi i ettertid si at 

denne burde vært høyere. I dette tilfellet, som normalt i en slik prosess, er det rådgivende 

ingeniører og arkitekter som estimerer bygg kostnadene frem til det legges ut på anbud. 

Sammenlignet med detaljestimeringen til entreprenørene har de begrenset innsikt i 

kostnader, og avsetting til usikkerhet må gjenspeile dette på et høyere nivå enn hva som 

ble gjort. 

 

Den innleide prosjektlederen, som stod for kostnadskalkylene som dannet grunnlag for anbudet, 

forteller til revisjonen at hun foreslo for rådmannen (muntlig) å legge inn en høyere 

buffer/reserve i prosjektet. Erfaringsmessig vil rehabilitering av bygg ha store 

usikkerhetsmomenter knyttet til seg (gjerne mer enn ved nybygg), og en buffer/reserve på om 

lag 30 % burde derfor legges inn i budsjettet. Rådmannen forholdt seg ifølge prosjektlederen 

imidlertid til kommunens retningslinjer som ga mulighet for en usikkerhetsmargin på 5-15 %, 

og marginen ble satt til 15 %10. 

 

I saksfremstillingene i sak 36/12 og 12/79 står usikkerhetsmarginen (bufferen) omtalt slik: 

 

Usikkerhetsmarginen skal (revisjonens utheving) iht. kommunens prosjekthåndbok for 

eiendomsprosjekter ligge mellom 5-15 %. 

 

I prosjekthåndboken står det blant annet om uforutsette forhold: 

 

Prosjektene skal planlegges slik at det tas høyde for uforutsette forhold i prosjektet og 

for tillegg som entreprenørene kommer med under byggingen, dette kalles for 

usikkerhetsavsetning (problemer med grunnforhold, uteglemte ting i prosjektering osv). 

Denne usikkerheten må vurderes i hvert prosjekt og ligger normalt (revisjonens 

utheving) i størrelsesorden 5 %- 15 %. 

 

Slik revisjonen leser det legges det ingen skal-krav til grunn for størrelse av 

usikkerhetsmarginen, men det antydes hvor stor en slik margin normalt vil være. 

 

I intervju med revisjonen11 forteller rådmannen at det naturlig nok var en diskusjon om hvilket 

nivå usikkerhetsmarginen skulle ligge på, men understreker at det for han er viktig å ikke lage 

saker med urealistiske rammer. 

Rådmannens syn på marginen er at politiske saksfremlegg skal være så godt utarbeidet, og 

risikovurderingen så omfattende at det er riktig og sannsynlig å sette usikkerhetsmarginen 

                                           
9 Saksfremstilling i sak 13/10 under pkt 4. Rådmannens vurdering. 
10 Intervju med prosjektleder 12.12.2013 
11 Intervju med rådmannen 17.01.2014. 
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innenfor omlag 5-15 %. Rådmannen er klar på at 5- 15 % marginen bare er en indikasjon i 

prosjekthåndboken, men ser at retningslinjene ikke er tydelig nok med hensyn til dette. Slik 

rådmannen ser det var usikkerheten beskrevet i saksfremleggelsene, selv om vurderingene 

kunne vært mer utfyllende. 

Rådgivningsfirmaet Antaris sier om usikkerhetsmarginen i sin rapport på side 9 (vedlegg 1): 

Det virker som om man slavisk har lagt på 15 % uten å gjøre en systematisk vurdering og 

beregning av usikkerheten. Det er ikke uvanlig at denne usikkerheten på dette stadiet er 

vesentlig større og faktisk stopper prosjektet. Prosjektet må da gå tilbake å gjøre tiltak 

slik at usikkerheten er akseptabel. 

 

I sak 13/10 om ekstrabevilgning har kommunen satt av kr. 6.1 mill. til det de omtaler som 

buffer. I sin rapport kommentere Antaris dette på side 9: 

Vi regner med at «buffer» på 6,1 mill. er ment til å dekke reserver og marginer (altså det 

som betegnes som uforutsett i de første KS-sakene). Det kan diskuteres om denne posten 

er for lav (under 15%). 

4.3 Revisjonens vurdering 

Rehabiliteringen av Blystadlia skole- og barnehage er etter revisjonens vurdering innenfor 

rammen av det man kan legge i en forsvarlig utredning etter kommunelovens § 23.. 

Revisjonen ser likevel at administrasjonen kunne gjort mer for å fremskaffe adekvat 

informasjon til saksfremstillingene, blant annet gjelder dette forslaget om å sanere skolens 

basseng. Revisjonen mener også at risikovurderingene kunne vært grundigere slik at 

kommunestyret kunne fått et mer realistisk bilde av risikoen i prosjektet. 

 

Retningslinjene for byggeprosjekter i Rælingen kommune deler byggeprosjekter inn i ulike 

faser. I saken om Blystadlia skole- og barnehage dreide første fase, identifikasjonsfasen, seg 

om å løse en situasjon med behov for midlertidig barnehageplasser i kommunen, der et av 

forslagene var å innlemme den midlertidige barnehageløsningen i lokalene til Blystadlia skole. 

Imidlertid endret behovet seg og prosjektet omhandlet etter hvert en fullstendig rehabilitering 

av skolen.  

 

Det kan stilles spørsmål ved om kommunen burde avsluttet det igangsatte prosjektet om 

midlertidige barnehageplasser, da prosjektet endret karakter til en full rehabilitering av skolen. 

Byggeprosjektet om rehabilitering av skolen hadde da startet opp som et nytt prosjekt, og med 

ny prosjektorganisasjon. Det er rimelig å anta at planlegging og organiseringen av prosjektet da 

ville blitt mer ryddig. Kommunens retningslinjer forteller blant annet at det skal opprettes en 

plankomite i byggeprosjekter før selve byggingen tar til. Plankomiteen skal gi råd til 

administrasjonen. Plankomitéen ble i dette tilfellet etablert for sent til at den kunne ha noen 

praktisk innflytelse over rehabiliteringen av skolen. 

 

I retningslinjene står det at usikkerheten i et prosjekt tydelig skal framgå i 

beslutningsgrunnlaget, altså saksfremstillingen til kommunestyresakene. Administrasjonen 

skriver til kommunestyret i saken om ekstrabevilgning at bufferen på 15 % som lå i 

kostnadsrammen forut for anbudskonkuransen, burde vært høyere gitt den usikkerheten som lå 

i prosjektet. Revisjonen ønsker å peke på at den usikkerheten administrasjonen refererer til 

burde være godt kjent allerede før saken ble lagt frem for politisk behandling. Kommunens 

innleide prosjektleder hadde foreslått for rådmannen at bufferen burde ligge på 30 %.  

  

I kommunestyresakene henvises det til håndboken for byggeprosjekter og dens omtale av 

usikkerhetsmarginen når 15 % bufferen skal forklares. I sakene er bufferen beskrevet som at 
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den skal ligge i sonen 5-15 %. I håndboken for byggeprosjekter derimot står 

usikkerhetsgrensene beskrevet som at de gjerne ligger mellom 5-15 %, uten at det foreligger 

noen form for begrensninger på marginen.  
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5 PROSJEKTORGANISERING 
 

I dette kapittelet svarer vi på problemstilling 2, om prosjektet er organisert i tråd med 

kommunens retningslinjer og anerkjente styringsprinsipper, og om kostnadskalkylene for 

prosjektet er utarbeidet på en faglig forsvarlig måte? Siden denne gjennomgangen er rettet mot 

planfasen av byggeprosjekter, tar vi kun for oss organiseringen av prosjektet frem til 

byggestart. 

5.1 Vurderingskriterier 

Rælingen kommune har egne retningslinjer for gjennomføring av byggeprosjekter som er 

nærmere beskrevet i forrige kapittel. I dette kapitlet vil vi legge disse retningslinjenes punkt 5 

til grunn:  

Rådmannen har gjennomførings- og budsjettansvar for alle faser i byggeprosjektet. 

 

Punkt 5 plasserer det overordnede ansvaret for byggeprosjekter på rådmannen. For en 

nærmere operasjonalisering av retningslinjene har revisjonen blant annet forholdt seg til 

kommunens prosjekthåndbok for eiendomsprosjekter (versjon 0.6.4). Håndboken har 

bestemmelser om roller og ansvar i et prosjekt. Av kap. 1.3 i håndboken fremgår det at 

prosjekteier/prosjektsjef har det overordnede ansvaret for kommunens byggeprosjekt, og at 

dette ansvaret kan delegeres. Alle byggeprosjektet skal ha en prosjektleder for å ivareta den 

løpende ledelsen av prosjektet. Oppdraget som prosjektleder skal nedfelles i en avtale med 

prosjekteier. 

Revisjonen legger videre til grunn at anerkjente prinsipper for styring og kvalitet i 

prosjektgjennomføring (for eksempel ISO-standard 10006 pkt. 5.1 og 5.2.3) må ligge til grunn 

for organiseringen av prosjektet. Blant annet må roller, ansvar og myndighet i 

prosjektorganisasjonen være klart definert og entydig nedfelt i styringsdokumentene for det 

enkelte prosjekt. Revisjonen legger også til grunn at kommunen må ha satt av de nødvendige 

ressurser, i form av tilstrekkelig kapasitet og nødvendig kompetanse, til å kontrollere 

prosjektet. Selv om dette ivaretas av innleid kompetanse er det viktig å presisere at 

kommunens ledelse er sentral for å utarbeide og vedlikeholde et godt system for 

kvalitetsstyring i prosjekter.  

Før selve arbeidet starter må det foreligge rammer som prosjektet skal styres etter. Dette er 

eksempelvis fremdriftsplaner med viktige milepæler, kostnadskalkyler, budsjetter og eventuelle 

betalingsplaner. Ved utarbeidelse av fremdriftsplaner og budsjett bør realismen i disse 

vurderes. Realismen bør vurderes gjennom kartlegginger og risikovurderinger herunder 

vurdering av forhold og/eller situasjoner som kan oppstå og påvirke prosjektets kostnadsnivå. 

Videre bør det være avklart hvordan rapportering skal foregå i prosjektet, og kommunikasjon 

for øvrig i prosjektforløpet. Det bør også være kjent for prosjektorganisasjonen hvordan viktig 

prosjektdokumentasjon skal oppbevares og håndteres. I følge prosjekthåndboka pkt 3.1 er det 

prosjekteier som har ansvar for at dette er ivaretatt. 

Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterier: 

 
- Prosjektet skal være organisert på en tilfredsstillende måte med hensyn til myndighet, 

roller og ansvar, og sørget for at nødvendig kapasitet og kompetanse i kommunens 

prosjektorganisasjon var på plass. 
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- Krav til kommunikasjon, fremdriftsrapportering og arkivering i enkeltprosjekter bør 

foreligge.  

- Det bør foreligge fremdriftsplaner som inneholder milepæler, kostnadskalkyler, 

budsjetter mv. som prosjektet skal styres etter. Realismen i fremdriftsplanen og 

prosjektkalkylen bør vurderes. Det bør i den sammenheng gjennomføres en 

risikovurdering av prosjektet før byggestart. 
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5.2 Myndighet, roller og ansvar i prosjektet 

Organisering i kommunen - prosjekteier 

Etter hva revisjonen forstår er ansvaret for prosjektet ivaretatt av prosjektsjef i kommunen. I 

praksis vil det si tre forskjellige personer i løpet av prosjektets gang. Ved start av prosjektet var 

det prosjektsjef hos eiendomsavdelingen som hadde ansvaret. Han sluttet i oktober 2011 

overtok eiendomssjefen, som overlot ansvaret til ny prosjektsjef i november 2012. Den nye 

prosjektsjefen er ansatt i rådmannens stab, etter en omorganisering der ansvaret for prosjekter 

over kr. 10. mill. ble flyttet fra eiendomsenheten til rådmannens stab. Rådmannen12 sier til 

revisjonen at rekrutteringen av ny prosjektleder tok lenger tid enn forutsatt, og kommunen var 

derfor uten reel prosjektsjef i den viktige utviklingsperioden fra oktober 2011 til november 

2012, selv om det formelle ansvaret tilfalt eiendomssjefen.  

Prosjektansvarlige i kommunen fra oppstart 

 

I intervju med revisjonen sier rådmannen at han har vært godt synlig i prosjektet for å sikre en 

god politisk behandling. Han har også vært aktiv i selve utformingen av saksfremleggene. 

Rådmannen sier han ikke har fått politiske signaler på rammestørrelse i prosjektet, og 

understreker sterkt at han ikke lager saker med urealistiske rammer for å møte politiske 

ønsker. 

Revisjonen har gjennomgått møtereferater fra prosjekteringsmøter, i alt 7 stk. I følge 

referatene er kommunens representant (byggherrerepresentant) enhetsleder for 

eiendomsenheten. Revisjonen har også sett referatene fra såkalte avklaringsmøter mellom 

kommunen og prosjektleder, i alt 3 stk. I disse referatene deltar rådmannen fra kommunens 

side, i ett av møtene deltar enhetslederen for eiendom/byggherrerepresentanten. Av referatene 

fremkommer det at møtene i stor grad var gjensidige orienteringssaker og noen avgjørelser mht 

til utforming av politiske saker. 

Rådmannen opplyser at den innleide prosjektlederen har fått mer ansvar og har måttet gjøre 

mer enn normalt. Han peker videre på at prosjektet har vært preget av utskiftinger i rollen som 

prosjektansvarlige i kommunen, uklare signaler og mulig uklar rolleforståelse fra kommunens 

side. Særlig i perioden mellom den tidligere prosjektsjefens avgang og den nåværendes start 

har styringen av prosjektet fra kommunens side ikke vært tilfredsstillende. Rådmannen ser at 

kommunen muligens ikke har hatt god nok kompetanse på prosjektstyringssiden i denne fasen, 

og at apparatet generelt ved store prosjekter ikke er godt nok. 

Innleie av ekstern kompetanse - prosjektledelse 

Kommunen hadde en rammeavtale med rådgivningsfirmaet BAAS om prosjektledertjenester, og 

rådgiver derfra ble hyret inn. Prosjektleder ble innleid med bakgrunn i telefonsamtale fra 

kommunens daværende prosjektansvarlig. Oppdraget gikk ut på å prosjektere en barnehage, 

og det ble ikke foretatt formelt skriftlig avrop fra rammeavtalen13. PL ba på eget initiativ 

kommunen om en skriftlig avtale/avrop om prosjektet i januar 2013. Prosjektet gjaldt da 

renovering/påbygg, Blystadlia skole.  

                                           
12 Alle referanser til uttalelser fra rådmannen viser til intervju 17.01.2014. 
13 Avrop er en «bestilling» på grunnlag av en rammeavtale. 

Oppstart til okotber2011 

•Tidligere prosjektsjef i 
Eiendomsenheten 

Oktober 2011 til november 
2012 

•Enhetsleder for 
Eiendomsenhetn 

•(Noen innspill fra 
rådmannen direkte til 
prosjektleder) 

Fra november 2012  

•Ny prosjektsjef i 
rådmannens stab 
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Prosjektleder forteller at hun benytter seg av kommunens prosjekthåndbok, den er imidlertid 

noe mangelfull etter hennes oppfatning og hun bruker egne styringsdokumenter i tillegg.  

Tidligere prosjektansvarlig i Rælingen kommune som sluttet i kommunen i oktober 2011, 

forteller til revisjonen14 at han var prosjektansvarlig for dette prosjektet i startfasen, og at han 

hyret inn BAAS ettersom de allerede hadde levert prosjektledertjenester til en del mindre 

rehabiliteringsprosjekter på Blystadlia skole. Den tidligere prosjektansvarlige forteller at hans 

forståelse av prosjektet var at det skulle bygges en midlertidig barnehage.  

Han mener det ville vært naturlig med en ny utlysning/konkurranse ved en så stor rehabilitering 

som ble igangsatt, i stedet for fortsatt innleie av BAAS.  I rammeavtalens pkt 2.3 mellom 

kommunen og BAAS forbeholder kommunen seg retten til å innhente andre tilbud ved større 

prosjekter. 

5.2.1 Kommunikasjon, rapportering og arkivering 

Denne rapporten ser som kjent på innledningsfasen av prosjektet før bygging ble igangsatt. Det 

følger naturlig av dette at krav til rapportering som kommer i byggefasen (fremdrift, 

avviksmeldinger etc.) ikke foreligger for perioden vi undersøker. Den politiske 

kommunikasjonen i form av saker til kommunestyret er behandlet i kap. 4.  

Som nevnt over påpeker rådmannen at innleid prosjektleder hadde mer ansvar og har måttet 

gjøre mer enn normalt. Ut fra dokumentasjonen vi har fått oss forelagt, omfatter dette også 

kommunikasjonen med eksterne og interne interessenter i prosjektet. I tillegg til referatene fra 

prosjekteringsmøter og avklaringsmøter mellom kommune og prosjektleder, foreligger referater 

fra møter i plankomiteen og med andre brukere (rektorer, skolepersonell). Det finnes videre 

referater fra møter mellom prosjektleder og firmaer som har er involvert i anbudskonkurransen 

og planlegging før byggestart.  

Etter hva revisjonen kan se er det prosjektleder som også har ivaretatt det meste av 

arkiveringen i prosjektet og prosjektdokumentasjonen er i hovedsak oppbevart i 

prosjektlederens systemer.  

Avtalen mellom kommunen og BAAS om innleie av prosjektleder ble utarbeidet noe sent i 

prosjektet (januar 2013). Her er prosjektlederens oppgaver med hensyn til kommunikasjon, 

rapportering og arkivering beskrevet. Avtalens pkt. 2 sier blant annet: 

Oppdraget omfatter bla 

- Representere O (oppdragsgiver/kommunen. Rev. anmerkning) i politiske- og andre 

utvalg 

- Utarbeide politiske saker 

- Økonomioppfølging med månedsrapportering 

- Følge opp oppdraget gjennom alle faser i prosjektet. 

Det forutsettes at R (rådgiver/prosjektleder. Rev. anmerkning) sørger for at all 

dokumentasjon registreres i Os arkivsystem. 

I vedlegg til avtalen om fullmakter er prosjektleders plikter i forbindelse med arkivering mer 

utførlig beskrevet. Det fremgår: 

 Månedlig rapportere status for prosjektet. Rapporten lagres i aktuell saksmappe i 

kommunens sak-/ arkivsystem (ephorte) og inneholder status på fremdrift og 

økonomi (reelt forbruk og forpliktelser). Mal for tertialrapport (vedlagt kan benyttes. 

                                           
14 Intervju med tidligere prosjektansvarlig i Rælingen kommune 07.01.2014. 
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Vesentlige avvik skal i tillegg meldes prosjektansvarlig og ved behov skal 

prosjektleder forberede saksgrunnlag for politisk behandling. 

 Levere tertialrapport basert på kommunens mal (vedlagt) pr. 30. april, 31. august og 

31. desember. 

Nåværende prosjektsjef i kommunen sier til revisjonen (se kap 5.1 nedenunder) at 

arkivsystemet i kommunen kan være mangelfullt og lite hensiktsmessig. 

Selv om byggefasen ligger utenfor tema i denne rapporten, nevner revisjonen at vi har fått 

forelagt tertialrapportering til kommunestyret om prosjektet, og framdriftsrapport fra 

prosjektleder til kommunen. 

5.3 Fremdriftsplaner, kostnadskalkyler og risikovurderinger. 

Det er ikke alltid hensiktsmessig å ha fremdriftsplaner i de innledende fasene av et 

byggeprosjekt og revisjonen er ikke forelagt konkrete fremdriftsplaner for dette prosjektet. 

Fremdriftsplaner for 

gjennomføringsfasen foreligger, men 

vi har ikke gått nærmere inn på disse. 

 

 

 

 

 

Det foreligger to kostnadskalkyler utarbeidet av prosjektleder, begge utarbeidet i forkant av 

kommunestyresak 12/36 og 12/79. Revisjonen er ikke forelagt tilsvarende kalkyle i forbindelse 

med ekstrabevilgninger sak 13/10 eller på et senere tidspunkt.  

Kalkylen fra BAAS datert den 10.09.2012 på kr 70.9 mill. avviker fra kostnadsestimatet på kr 

77.4 som ble lagt frem for kommunestyret i sak 12/79. Revisjonen er ikke kjent med hva som 

er årsaken til dette. 

Gjennomgangen viser også at talloppsettene som brukes i saksfremstillingen til de folkevalgte 

er satt opp på en annen måte enn kalkylene fra BAAS. Dette medfører at det er vanskelig å 

følge kostnadsutviklingen i prosjektet over tid. Dette er nærmere beskrevet i vedlegget fra 

Antaris. 

Risiko i prosjektet er vurdert i forbindelse med utarbeidelse av både kalkylene og i 

saksfremleggene til kommunestyret. Etter hva vi kjenner til er det ikke dokumentert at det er 

foretatt konkrete risikoberegninger i de ulike fasene av dette prosjektet.  

5.4 Fremtidig prosjektgjennomføring 

Selv om forvaltningsrevisjon i all hovedsak ser på hendelser bakover i tid, vil vi kort beskrive 

hvordan kommunen planlegger fremtidens prosjektorganisering i kommunen. Informasjonen er 

i hovedsak hentet fra intervjuer med nåværende prosjektsjef i rådmannens stab15. 

Nåværende prosjektsjefs stilling er ikke ny, men den ble flyttet fra eiendomsenheten til 

rådmannens stab i forbindelse med hans ansettelse. Prosjektsjefen skal ha ansvar for alle 

byggeprosjekter over kr 10 mill. 

                                           
15 Intervjuer med prosjektansvarlig den 12.06.2013, 20.06.2013 og 11.12.2013 

UTVIKLING BAAS BAAS 

KOSTNADSRAMMER 06.01.2012 10.09.2012 

Prosjektkostnad 52 424 626 62 216 071 

    

 
Marginer – Reserver  7 376 128 8 758 152 

  

59 800 754 70 974 223 
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Kommunen har identifisert en del svakheter med det eksisterende systemet, blant annet at: 

 

- Prosjekthåndboken setter krav til at det skal føres prosjektregnskap, men det finnes ikke et 

hensiktsmessig støtteverktøy for prosjektregnskap i regnskapssystemet Visma. 

 

- Det har ikke vært opprettet arter i Visma som har vært tilpasset rapportering for 

investeringsprosjekter.  

 

- Økonomistyring har vært gjort utenfor regnskapssystemet, med påfølgende utfordringer i 

forhold til avstemming mellom systemene. 

 

 

- Det har ikke vært etablert et hensiktsmessig dokumenthåndteringssystem for prosjekter. 

Nødvendig dokumentasjon er gjort i ephorte, men mye underlag er blitt igjen på personlige 

PCer og hos leverandører. 

 

- Prosjektmandat har ikke blitt utarbeidet for det enkelte prosjekt. 

 

Nåværende prosjektsjef opplyser til revisjonen at det i gjennomføringsfasen er blitt opprettet 

nye arter i Visma for å tilpasse regnskapssystemet til en mer hensiktsmessig rapportering og 

økonomistyring.  

I gjennomføringsfasen er det etablert en web basert dokumenthåndteringssystem kalt 

Projectplace. Det gjør at kommunen sikrer kontroll på mer av underlaget som blir produsert i 

prosjektene. Systemet er likevel ikke godt nok tilpasset byggeprosjekter, slik at for nye 

prosjekter brukes et system kalt Joint. Dette er et system som også brukes av mange av de 

større aktørene innenfor bygg og anlegg.16  

Etter hva revisjonen erfarer er mange av de utfordringer som prosjektsjefen nevner felles for 

prosjektgjennomføring i flere kommuner.  

Prosjektansvarlige sikter på å utarbeide en mal for prosjektmandat, og vil endre 

prosjekthåndboka slik at denne fungerer sammen med mandatet. Prosjekthåndboka, slik den nå 

er utformet for eiendomsenheten, anses ikke som tilfredsstillende på tilbakemeldinger fra 

eksterne prosjektledere. Kommunen jobber også med å etablere et felles rapporteringssystem 

for alle større prosjekter kommunen gjennomfører.  

Prosjektsjefen har erfart at det kan være vanskelig å innhente tallmateriale fra tidligere 

prosjekter, noe som er nødvendig for å estimere kostnader ved nye prosjekter. Vanskene ligger 

i mangelfull eller lite hensiktsmessig arkivering av materiale. Prosjektsjefen er derfor i en fase 

der han prøver ut nye og bedre måter å organisere det skriftlige materialet fra byggeprosjekter 

på. 

Når det gjelder kostnadsanslag på prosjekter har dette tidligere blitt gjort av ansatte i 

kommunen eller innleide konsulenter. For å sikre realismen i disse prøver nå kommunen ut å 

leie inn ekspertise spesielt på kostnadsanslag i byggeprosjekter. Dette ble for første gang brukt 

i kommunen i forbindelse med kostnadsanslag for prosjekt om nytt demenssenter.  

  

                                           
16 Epost til revisjonen 04.02.14 
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5.5 Revisjonens vurdering 

Slik revisjonen vurderer organiseringen av prosjektet, følger denne anerkjente 

styringsprinsipper i den delen av prosjektorganisasjonen som eksisterer utenfor kommunens 

administrasjon, det vil si i regi av BAAS. Organiseringen av prosjektet innad i kommunens 

administrasjon har imidlertid noen mangler, og det er revisjonens oppfatning at nødvendig 

kompetanse eller/eller kapasitet ikke var fullt ut på plass her. 

I en periode på om lag ett år mellom oktober 2011 og november 2012 var stillingen som 

prosjektsjef i kommunen vakant. I denne perioden ble rollen som prosjektsjef ivaretatt av 

eiendomssjefen, men med en tydelig og sterk involvering fra rådmannens side. Dette kan ha 

ført til uklar rollefordeling og rolleforståelse innad i administrasjonen.  

Innleie av prosjektledelse via rammeavtale ble gjort per telefon og ikke som et skriftlig avrop 

fra kommunens side. Dette ble imidlertid rettet opp etter initiativ fra BAAS, men da et godt 

stykke ut i prosjektet.  Muntlig avtale er ikke i tråd med verken kommunens reglement eller lov 

om offentlige anskaffelser. 

Så vidt revisjonen kan se er det meste av kommunikasjonen i prosjektet, med unntak av 

politiske saker, håndtert av den innleide prosjektlederen. Hennes arkiv synes også å være 

funksjonelt. Imidlertid fantes det ikke noen formelle krav til kommunikasjon eller arkivering ved 

oppstarten av prosjektet. Avropet på rammeavtalen som regulerer dette forholdet mellom 

kommunen og prosjektlederen er i og for seg tilfredsstillende, men ble ikke signert før langt ut i 

prosjektet. Etter hva revisjonen forstår er heller ikke kommunens arkivsystem godt nok til å 

ivareta arkiveringen. Revisjonen ser positivt på det arbeidet som nå foregår i kommunen for å 

rette opp dette. 

De tre kommunestyresakene som viser kostnadsramme eller budsjett for prosjektet er alle satt 

opp forskjellig. Det betyr at det ikke lar seg gjøre å sammenligne pris på de ulike elementene 

direkte mellom sakene. Revisjonen har ikke fått klarhet i bakgrunnen for dette. Med tanke på at 

opphavet til priskalkylene i sakene, budsjettene fra BAAS, er likt satt opp fra gang til gang og i 

tråd med gjeldene normer, fremstår det som lite hensiktsmessig å presentere ulike prisoppsett 

for hver gang prosjektet skal behandles i kommunestyret. 

Størrelsen på usikkerhetsmarginen i prosjektet er nærmere beskrevet i forrige kapittel. 

Revisjonen mener at de vurderinger av usikkerhet som ble gjort ikke har vært fullstendige og 

realistiske nok, og dermed ikke tatt høyde for de reelle utfordringene som 

rehabiliteringsprosjekter av denne størrelsen kan inneholde. Antaris peker i sin rapport på at 

denne manglende realistiske risikovurderingen muligens kan ha ført til at entreprenør valgte å 

legge sitt tilbud høyere enn hva kommunen la opp til i sitt vedtak forut for 

anbudskonkurransen. 
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VEDLEGG 1 

Endelig rapport fra Antaris 

 

  

  



 

 

  

REHABILITERING AV 
BLYSTADLIA SKOLE OG 

BARNEHAGE 
 

Blystadlia skole og barnehage i Rælingen kommune er under 

rehabilitering. Dette dokumenter kommenterer kostnadsrammen.   
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Retningslinjer/kriterier for utarbeidelse av kostnadskalkyler ved 
større rehabiliteringsprosjekter. 
 
«Det er ikke mulig å stille opp en kostnadskalkyle uten at det klarlegges på forhånd hva kalkylen 

skal brukes til.»1 

I et rehabiliteringsprosjekt skal kalkylen benyttes til å gi en kostnadsramme for prosjektet slik at 

vedtak om iverksettelse av nye faser i prosjektet og/eller endringer kan fattes.  

Kostnadskalkylen må være bygget opp slik at den kan avspeile de endringer som kommer frem 

underveis.  

Det er vanlig i prosjekter innenfor bygg og anlegg at kostnadskalkylen er satt opp slik at prosjektet 

kan rapporteres med denne som grunnlag gjennom hele gjennomføringen.  

Kalkulasjon og usikkerhet 
For å beregne kostnadene i byggeprosjekt er to faktorer som spiller inn  

Prising av kostnadselementer 
+ Risiko    
= Kalkylen for kostnadsrammen 
 

Kalkylen vil forandre seg etter hvert som prosjektet går fremover. 

I de tidlige fasene er ikke alle beslutninger tatt og utfordringer er ikke detaljert nok/ kjent slik at man 

kan ikke gi et eksakt kostnadsramme. Det man vanligvis gjør er å kalkulere på det grunnlaget man har 

og vurdere usikkerheten. 

                                                           
1 BJØRN EINARSEN Høgskolelektor i Økonomi  og IT;  http://home.hio.no/~bjornein/KALKYLEROFFSEKTOR.HTM 
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Dette kan illustreres på følgende måte:  

Figur 1 Prosjektgjennomføring 

I den første fasen av prosjektet planlegger man frem til et romprogram. Et romprogram forteller hvor 

mange rom man skal ha og hva de skal inneholde/funksjon. I tillegg vet man nå ca. hvordan bygget 

skal se ut (byggets geometri og opparbeidelse av utearealer). Når man er enig om romprogrammet er 

det mulig å sette opp et anslag på mengder.  Ofte blir denne fasen kalt en idefase fordi man gjerne 

ser på forskjellige løsninger. Prisingen av kostnadselementene baserer seg på antatte mengder og en 

beregning/vurdering av risikoen.  
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I tillegg så gjør man en vurdering av risikoen og setter en kostnad for denne.  Det er vanlig å gjøre en 

analyse der man har en forventet kostnad (kalt P50) og en vedtatt «smertegrense» (kalt P85) 

Differansen mellom P50 og P85 blir lagt til prosjektkostnaden (som Margin) og utgjør en del av 

prosjektets kostnadsramme 

.  

 

Figur 2 Definisjon av sentrale begreper 
2
  

 

 

 

 

For å kunne få sammenliknbare elementer gjennom hele prosjektet er det vanlig å benytte Norsk 

Stand sin kontoplan. Denne er godt kjent og innarbeidet i bransjen. 

                                                           
2
 Concept rapport nr. 35  

http://www.concept.ntnu.no/Publikasjoner/Rapportserie/Nr.35-
Statens%20prosjektmodell_rapport35_NORSK_A4_WEB.pdf 
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Figur 3 Kontoplan Norsk Standard 

Forskjellige aktører tilbyr erfaringstall som kan brukes i denne sammenhengen. (f.eks ISY/Norsk 

prisbok eller Holte sin Kalkulasjonsnøkkel). 

På bakgrunn av kostnadsrammen i idefasen beslutters om man skal gå videre til ett forprosjekt.  

Forprosjektet fokuserer ofte på de tekniske løsningene (El/Rør/IKT etc.) og de kravene til byggets 

utforming som disse setter.  I forprosjektet «fryses» løsningene slik at det er klart hva man skal 

bygge.  

Er forprosjektet tilstrekkelig detaljert og en ny risikovurdering innenfor kostnadsrammen kan man 

velge å sette bort resten av byggeprosjektet som en totalentreprise. En leverandør av 

totalentrepriser vil gjøre den nødvendige videre prosjektering av detaljene og ta seg betalt for dette 

og den risiko som ligger i prosjektet.  

Når man går videre til neste fase er det viktig at man benytter en og samme kontoplan slik at 

justeringene kommer inn og kan benyttes som grunnlag for avstemming og styring når arbeidene 

med å bygge starter opp.  

 
 
 
 

Beskrivelse av konto RM (Reserver og marginer)3: 

Reserver skal dekke forventede tillegg som følge av generelle, men uspesifiserte kostnader. Dette er 

kostnader man forutsetter vil belaste prosjektet. Dette kan være prosjektrelaterte elementer som er 

forutsatt inkludert, men som glemmes bort eller er mangelfullt beskrevet i et anbud, eller er 

                                                           
3 Fra Bygganalyse AS 

http://www.bygganalyse.no/
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mangelfullt prosjektert i for eksempel en tidligfase av et prosjekt. Det kan også være andre forhold 

som fremkommer av en usikkerhetsanalyse (vanskelige grunnforhold, uløste detaljer etc.). 

 

Marginer tar høyde for uforutsette forhold, det vil si ikke forventede kostnader. Dette gir prosjektet 

finansiell trygghet og skal dekke kostnader som inntreffer i uventet grad, og som ikke lar seg løse 

innenfor styringsmålet. Avsettelse til prosjektmarginer avhenger blant annet av når i fremtiden 

prosjektet skal realiseres, og i hvor stor grad det kan antas at dette påvirker prosjektet. 
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Rehabilitering av Blystadlia skole 
Kostandrammen på Blystadlia skole har blitt økt til 94,6 mill. NOK (inkl. mva). Kommunen har 

benyttet følgende figur i innstillingen for å illustrere denne. 4 

 

 

Figur 4 Revidert kostnadsramme FS 28.01.13 

  

                                                           
4
 Arkivkode/-sak 614/2011/2195-25 
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5
 KS 10.10.12 side 6 pkt. 1 i innstillingen  

6
 STEMA AS har byggeledelsen for prosjektet og leverte tallene: kontraktssum kr. 62 378 650,- og krav om endringer på kr. 

5 341 940 i månedsrapport for desember 2013 

7
 (Tallene i parentes) er lagt til ved å bruke forholdet 62 mill/42 mill - ikke oppgitt av STEMA 

8
 Post 9.00 inneholde oppsettet fra BAAS er MVA og prisstigning 

9
 Post 0.00 hos BAAS inneholder 15 % av Entreprisekostnaden 

UTVIKLING BAAS BAAS 
Vedtatt 
Budsjett5  

Rev. 
budsjett fra STEMA6 

 KOSTNADSRAMMER 06.01.2012 10.09.2012 10.10.2012 FS 28.01.13 01.01.2014 
 

        1.00 Felleskostnader 4 644 500 4 741 500 
    2.00 Bygning 18 295 147 19 363 647 
    3.00 VVS 3 990 000 9 090 000 
    4.00 EL-installasjon 3 225 000 2 625 000 
    5.00 Tele- og Kontr.inst 1 055 000 1 055 000 
    6.00 Andre inst. 725 000 275 000 
    Huskostnader 31 934 647 37 150 147 
    7.00 Utendørs 4 101 700 5 460 000 
    Entreprisekostnader 36 036 347 42 610 147 
  

62 378 650 
 8.00  Generelle kostander 3 400 000 4 200 000 

  

(6 148 543 Forholdstall
7) 

9.00  Spesielle kostnader 8 12 988 279 15 405 924 
  

(22 553 331 Forholdstall) 

Prosjektkostnad 52 424 626 62 216 071 
  

91 080 524 
 

        0.00 Marginer – Reserver 9 7 376 128 8 758 152     5 341 940 Endringer til nå 
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Tabell 1 Sammenstilling kostnadsrammer  

Byggadministrasjon AS (BAAS) har satt opp tidligere kalkyler. Utviklingen av kostnadsrammene 

forsøkt vist i tabell 1. 

 BAAS er et datterselskap av STEMA AS. STEMA AS har byggeledelsen for prosjektet. 

Antaris AS har skjønt det slik at det ikke er blitt laget en ny kostnadsramme for prosjektet som 

gjenspeiler den nye rammen på 94,6 mill. NOK 

Vurderinger; 

Kalkylen 

Oppsettet fra BAAS avviker ikke mye fra Norsk standard i utforming. Det er godt grunnlag for å kunne 

utarbeide en god kostnadskalkyle.  

Når entreprisekostnaden etter innhentningen av tilbud avviker så mye fra forventede kostnaden er 

det grunn til å sette spørsmålstegn ved grunnlaget for denne kalkylen. Kalkylen består av en 

summering av regnestykket: mengde x pris.  

Hvis prosjekteringen ikke er tilstrekkelig detaljert har man ofte bare angivelse av antatte mengder. 

For små og/eller utelatte mengde kan være en årsak til den store differansen på entreprisekostnaden 

(Differansen ved tilbudsåpning, før kommunen og BM begynte å bearbeide tilbudet, var 26,4 mill. 

NOK10). 

Hvis pris ikke er riktig, kan dette skyldes at prisen er satt på feil grunnlag.  Årsakene til dette kan være 

mange uten at vi gått detaljert inne for å påvise dette.  Ofte kan dette skyldes antakelser hos 

byggherren om at man beholder deler av det tekniske anlegget, mens realiteten er at nye krav og 

grensesnitt resulterer i at det eksisterende anlegget også må fjernes. Hvis prosjekteringen ikke har 

kommet langt nok vil en tilbydere legge inn priser som det vedkommende firma antar er «worst 

case» for å redusere sin risiko. Rehabiliteringen av Blystadlia skole er ett såpass stort oppdrag at en 

feilmargin på 10-15 % hos en middels stor entreprenør vil kunne være ødeleggende for firmaet.    

Begreper 

Det blir fort uoversiktlig når det ikke benyttes et felles begrepsapparat. BAAS har i sin oppstilling 

benyttet en anerkjent oppsett for kostnadsrammen. Figuren 3 som viser den reviderte 

kostnadsrammen11 bruker begrepet «Buffer» på 6,1 mill. NOK. Kommunen og prosjektleder/BAAS 

bør bruke det samme oppsettet slik at man kan bruke sammenliknbare tall og styre etter dette. Vi 

savner en oppdatert kostnadsramme fra BAAS der kontraktsummen med entreprenør (kr. 

62 378 650) er lagt inn. Denne bør også ligge til grunn når byggeledelsen rapporterer.  

Usikkerhet  

Detaljeringsgraden for prosjekteringen bør gjenspeiles i usikkerhetsberegningen. Det kan ser ut som 

det valgt å sende ut et prosjekteringsgrunnlag til en totalentreprise relativt tidlig i prosessen. Det 

                                                           
10

 Side 47, KS 13.02.13, 2. avsnitt) 
11

 I Sak 13/10 om ekstrabevilgninger   

  

59 800 754 70 974 223 77 400 000 94 600 000 96 422 464 
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virker som om man slavisk har lagt på 15 % uten å gjøre en systematisk vurdering og beregning av 

usikkerheten. Det er ikke uvanlig at denne usikkerheten på dette stadiet er vesentlig større og faktisk 

stopper prosjektet. Prosjektet må da gå tilbake å gjøre tiltak slik at usikkerheten er akseptabel. 

At det bare var to tilbydere som ville levere pris på denne jobben kan indikere at grunnlaget som ble 

sendt ut var for vanskelig å benytte som underlag for kalkulasjon hos tilbydere. Det var flere som 

viste sin interesse da tilbudet ble lagt ut. Det burde vært av interesse å kontakte de som valgt å ikke 

levere pris for å høre hva de oppgav som grunn for å la være å levere.  

Vi regner med at «Buffer» på 6,1 mill. NOK er ment til å dekke reserver og marginer (altså det som 

betegnes som uforutsett i de første KS-sakene). Det kan diskuteres om denne posten er for lav 

(under 15 %). En totalleverandør overtar prosjektering og bygging på et grunnlag beskrevet av 

oppdragsgiver. En rehabilitering av eksisterende bygningsmasse er forbundet med høy risiko. Dette 

gjelder også for grunnlaget som ble gitt til totalleverandøren for å innhente pris. De fleste 

entreprenører har med forbehold som gjør at de kan komme tilbake med tillegg hvis grunnlaget ikke 

stemmer (Grunnforhold, Miljøfarlige materialer, ukjente tilpasninger til eksisterende anlegg, 

tredjepart/brukere etc.).  

 I denne sammenheng legger vi merke til at STEMA i sin månedsrapport12 under fremdrift 

rapporterer: « Event. manglende avklaringer fra BH vil kunne påvirke fremdrift av prosjekterings- og 

bygningsarbeidet.». Dette er nå relativ kort tid igjen til ferdigstillelse og usikkerhet rundt leveranser 

fra byggherren er fortsatt til stede.  

  

Felleskostnader 

I sitt budsjett av 10.09.12, som kommer 1 mnd. før det blir vedtatt å sende ut arbeidet på 

totalentreprise, legger BAAS frem en kalkyle med en kostnadsramme på kr. 70 974 233. 

Felleskostnaden er på kr. 4 741 500. Entreprisekostnaden er på kr. 42 610 147 

 

Tabell 2 kopi av deler at kalkyle fra BAAS av 10.09.12  

Felleskostnader utgjøre her 4 741 500/42 610 147 = 11 % av entrepriskostnaden.  Denne virker lav 

tatt i betraktning det også er tatt med «midlertidig skole» som post. I andre prosjekter ligger denne 

ofte mellom 15 -20 %. Under rehabilitering av Kjenn Skole ble det lagt inn fra prosjekteringsgruppen 

en kostnad på 15% før tilbudsunderlaget ble sendt ut. Statsbygg benytter 25% i kalkylen for det nye 

Nasjonal museet som skal bygges på Vestbanen i Oslo.  

                                                           
12

 STEMA AS - Rapport til oppdragsgiver datert 01.01.14 
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Valg av totalentreprise  

Det kan virke som om grunnlaget ikke var god nok kvalitetssikret når dette ble valgt som kontrakts 
strategi. Ved bruk av totalentreprise skal man være rimelig sikker på at det ikke kommer endringer ut 
over det som er beskrevet i det underlaget som blir sendt til tilbydere.  
 
Viser til veileder fra Undervisningsbygg, figur nr. 5  – der de nevner at «risiko overføres til 
totalentreprenøren – mot risikotillegg i pris» Er risikoen høy vil den tilbudte pris bli deretter.  
 
 
 
 

 

 

Fra Undervisningsbygg13:  

 

Figur 6 Fra Undervisningsbygg. Dok. nr. 100414   

 

 

                                                           
13

 Kilde: Undervisningsbygg; 
 Dok. nr.: 100414 , Veileder - fordeler og ulemper med ulike entrepriseformer Ver.:1.0  
http://www.anskaffelser.no/filearchive/veileder-fordeler-og-ulemper-med-ulike-entrepriseformer-undervisningsbygg.pdf 

 

http://www.anskaffelser.no/filearchive/veileder-fordeler-og-ulemper-med-ulike-entrepriseformer-undervisningsbygg.pdf
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VEDLEGG 2 

Rådmannens kommentar 

  



RÆLINGEN KOMMUNE
Rådmannskontoret

Postadresse:
Postboks 100
2025 Fjerdingby

Besøksadresse:
Bjørnholthagan 6
2008 Fjerdingby

Organisasjonsnr.:
Internett:
E-post:

952 540 556
www.ralingen.kommune.no 
postmottak@ralingen.kommune.no

Telefon: 63 83 50 00
Telefaks: 63 83 52 33
Bankgiro: 1503.0543707

Nedre Romerike Distriktsrevisjon  
Postboks 313

2001 LILLESTRØM  

Deres ref.:/deres dato:
/04.02.2014

Vår ref.:
2013/1301-5/TERDAL

Arkivkode:
216

Dato:
20.02.2014

Forvaltningsrevisjonsrapport om innledningsfasen i byggeprosjekter -
tilbakemelding på revisjonens vurderinger og anbefalinger

Viser til Nedre Romerikes Distriktsrevisjons brev av 04.02.2014 hvor de ber om vår 
tilbakemelding på revisjonens vurderinger og anbefalinger.

Vi er overordnet enig i deres kommentarer. Punktene som ble belyst var ikke ukjent for oss. 
En prosess for å endre disse har allerede blitt startet i forkant av revisjonens rapport. 

Punktvis kan det blant annet nevnes følgende tiltak:

- Risikovurdering på nye prosjekter blir gjennomført på bakgrunn av hvordan vi vurderer 
risikoen i det konkrete prosjektet, ikke på generell basis

- Forenkling av retningslinjer er under utarbeidelse
- Skriftlige avtaler og avrop på rammeavtaler for byggeprosjekter er etablert
- Validering av kostnadskalkyler er gjort på nye byggeprosjekter
- Skriftlig mandat fra kommunen til eksterne prosjektledere er etablert
- Økonomistyring, kommunen har tatt større regi på hvordan økonomistyringen skal 

gjennomføres
- Behov for å styrke intern bemanning på byggeprosjekter er under konkret vurdering

Vedlagt ligger en oversikt over videre arbeid med forsterkning av tiltakene, med en tilhørende 
fremdriftsplan

Med hilsen

Terje Dalgård
prosjektansvarlig
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VEDLEGG 3 

Rådmannens fremstilling av prosessforbedringer i byggeprosjekter - tiltak og fremdriftsplan 
 



 

 

Prosess forbedringer i byggeprosjekter  

 

Tiltak og fremdriftsplan 

 

20.02.2014 



Fremdriftsplan 

1. Kvartal 2014 3. Kvartal 2014 2. Kvartal 2014 4. Kvartal 2014 

Økonomistyring  
- Forbedre kostnadsoverslag og reelle 

risikovurderinger 

Økonomistyring  
- Etablering av system for oppfølging av kostnader 

underveis, bokførte og forpliktede, mot budsjett 

Økonomistyring  
- Etablering av prosjekt kontroller fra 

økonomiavdelingen 

Prosjektstyring  
- Etablering av felles prosjektmandat for alle 

byggeprosjekter 

Prosjektstyring 
- Etablering av prosjekthåndbok for alle prosjekter i 

regi av rådmannskontoret 

Prosjektstyring  
- Etablere felles mal for skriftlig bestilling av mindre 

oppdrag og del-oppdrag 

Dokumentasjon og samhandling  
- Innarbeide prosjekthotell for samhandling 

Arkivering  
- Etablere rutiner for arkivering i ephorte 

Prosess 

Milepæl 

1 

2 

7 

2 

3 

4 

5 

6 



Økonomistyring 
- forbedre kostnadsoverslag og reelle risikovurderinger 

 

Utfordring: 

1. Bygge kostnad er ofte kalkulert av prosjektlederne selv 

2. Marginer & reserver har fulgt et erfaringsprinsipp basert på generelle 

erfaringer 

3. Over-optimistisk tidsperspektiv/tidskostnad  

 

Løsning: 

1. Byggekostnaden skal valideres av «ekstern» part i 

 forprosjektfasen 

2. Avsetning til marginer og reserver skal tilpasses de faktiske forhold i det 

konkrete prosjektet. ROS modul fra kvalitetslosen implementeres i 

byggeprosjekter 

3. XXXXXXXXXXXXXX 
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Økonomistyring 
- oppfølging av kostnader, bokførte og forpliktede, mot budsjett 

 

Utfordring: 

1. Presentasjon av kostnader følger ikke Norsk Standard i politiske saker, 

vanskelig å sammenligne på tvers av prosjekter og faser 

2. Regnskapssystem (Visma) ikke tilpasset økonomistyring av prosjekter 

3. Økonomistyring har blitt fulgt opp eksternt med manglende oversikt fra 

byggherre 

 

Løsning: 

1. Kostnadsestimater skal følge Norsk Standard og videre opp i politiske 

saker 

2. Trinn 1 er etablering av modell i Excel som favner regnskapsførte tall fra 

Visma, forpliktelser utenom Visma, og fører de mot budsjett. Trinn 2 er 

etablering av permanent system som erstatning for Excel 

3. Etablering av økonomikontroller i økonomiavdelingen som støtte til både 

ekstern prosjektleder og intern  prosjektansvarlig 

 

2 



Prosjektstyring 
- felles mal for prosjektmandat byggeprosjekter 

 

Utfordring: 

1. Prosjektledere har opplevd uklare overordnete parametere de skal styre 

prosjektene innenfor (kommunikasjonsplan, rollebeskrivelser, overlevering 

til drift, osv.) 

 

 

Løsning: 

1. Etablering og forankring av mandat fra prosjektansvarlig til prosjektledere 

som beskriver rammene skriftlig. 
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Prosjektstyring 
- etablering av prosjekthåndbok 

 

Utfordring: 

1. Prosjektledere har opplevd uklare retningslinjer for hvordan prosjekter 

skal gjennomføres i Rælingen kommune. Oppslagsverk for definisjoner og 

teori knyttet til maler og veiledninger er ikke tilfredsstillende 

 

Løsning: 

1. Etablering og forankring av prosjekthåndbok. Første versjon er planlagt 

ferdig i løpet av første kvartal 2014 i regi av prosjekt og utviklingsteamet på 

rådmannskontoret. Andre versjon blir mer spisset mot rælingen kommune 

og er planlagt ferdig i løpet av andre kvartal 2014. 
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Prosjektstyring 
- mal for bestilling av mindre oppdrag og del-oppdrag 

 

Utfordring: 

1. Oppdrag til eksterne har tidvis blitt gjort muntlig, med uklare forventninger 

til hva som skal leveres, omfang, og forventet kostnad 

 

 

Løsning: 

1. Etablering av mal som skal brukes når mindre oppdrag bestilles. 

Dokumentet er innført og ligger på kvalitetslosen 
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Dokumentasjon og samhandling 
- innarbeide prosjekthotell for samhandling 

 

Utfordring: 

1. Arkivering av dokumentasjon (utenom det som skal være i ephorte) har 

tidvis blitt liggende igjen hos eksterne leverandører siden de ikke har 

tilgang til internt arkivsystem hos kommunen. Vanskelig å finne tilbake til i 

etterkant 

 

Løsning: 

1. Etablering av prosjekthotell som et sikkert system for samhandling med 

dokumenter og tegninger, men likevel åpnet for ønskede brukere utenom 

kommunen.  
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Arkivering 
- etablere rutiner for arkivering i ephorte 

 

Utfordring: 

1. Ephorte har en flat struktur på mappene. Det gjør det utfordrende å lage 

et oversiktlig oppsett som er hensiktsmessig for å finne tilbake til 

informasjon i etterkant, spesielt på større prosjekter som går over lang tid 

og har relativt store mengder med dokumentasjon. Det er også krav til at 

enkelte dokumenter skal ligge i egen mappe, adskilt fra resterende av 

dokumentasjonen på prosjektene. 

2. Arkivering blir ofte sendt direkte til arkivet fra eksterne. Uklarhet på hvilket 

saksnummer det skal arkiveres på gjør at det ofte er flere saker på 

samme prosjekt. 

 

Løsning: 

1. Defineres ved oppstart av et byggeprosjekt hvilket saksnummer som skal 

brukes i ephorte 

2. Lenker opprettes mellom de forskjellige saksmappene som vi må ha 
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brev 

 

• Presentasjon legges som vedlegg til brev 

– Skriftlige avtaler er på plass, også mal 

– Kostnadsvurderinger gjort på demenssenter 

– Skriftlig mandat (versjon 1) på plass fra januar 13 

– Økonomi, stramme inn / øke involvering i økonomistyring 

– Økt systematisk tilnærming til struktur i styring av prosjekter 

 

– Behov for å styrke intern bemanning på byggeprosjekter, under vurdering… 

 

– Plan for gjennomføring følger vedlagt 

 

– Overordnet enig i revisjonens kommentarer, startet å endre praksis. Vis til 

liste 

 

 



 
 
 

KONTROLLUTVALGET 
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Sak nr. Sak Møtedato 

10/2014 Revisors egenvurdering av uavhengighet 03.03.14 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Egenvurdering 

 

Saksopplysninger 
I følge revisjonsforskriftens § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi 

en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

 

Det er en endring når det gjelder oppdragsansvarlig revisor forvaltningsrevisjon. 

 

Forslag til vedtak 
Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








