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SAMMENDRAG 

Bakgrunn og formål for prosjektet 

Bakgrunnen for prosjektet er at kommunestyret våren 2012 ble gjort kjent med overskridelser 

på flere investeringsprosjekter i kommunen. I den forbindelse ble revisjonen bedt om å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon for prosjektene gangbroa over Langvannet, Haneborg Allé, 

Kjennveien og Kjenn skole.  

 

De tre førstnevnte prosjektene ble styrt av tidligere tekniske tjenester (TTJ), og 

gjennomgangen av disse er levert i en egen rapport (Gjennomgang av gangbroa over 

Langvannet, Haneborg Allé, Kjennveien, mai 2013). Kjenn skole ble styrt av tidligere bygg- og 

eiendomstjenesten (BET), og behandles i denne rapporten.   

 

Formålet med gjennomgangen har vært å undersøke om investeringsprosjektet Kjenn skole har 

vært styrt og gjennomført på en hensiktsmessig måte og i tråd med de retningslinjene 

kommunen/ tidligere bygg- og eiendomstjenesten (BET) har, samt om BET har hatt 

tilfredsstillende rutiner for sine investeringsprosjekter. Oppdraget er løst ved at vi har engasjert 

Antaris AS til å gå gjennom prosjektet Kjenn skole på vegne av revisjonen. Antaris’ rapport har 

hovedvekt på planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektet. Revisjonen har i tillegg 

foretatt en gjennomgang av politisk behandling og anskaffelsene i prosjektet, samt en kort 

gjennomgang av de overordnede styringsverktøyene i BET knyttet til investeringsprosjekter. 

 

Når det gjelder anbefalinger til hvilke tiltak som bør iverksettes, viser vi til sammendraget i 

rapporten som gjelder investeringsprosjekter i tidligere tekniske tjenester. Disse tiltakene er 

lagt på et overordnet nivå, som vil gjelde ved gjennomføring av investeringsprosjekter generelt. 

Investeringsprosjekter i Lørenskog ligger i dag samlet ved felles prosjektkontor. Dette betyr at 

for fremtiden vil alle investeringsprosjekter ligge administrativt under samme enhet, og det er 

denne enheten som må jobbe med de svakheter som er påpekt. Rådmannens svar på de 

anbefalte tiltakene ligger som vedlegg 5 i rapporten om tekniske prosjekter.  

 

Under følger en oppsummering av hovedfunnene ved gjennomgangen av Kjenn skole.  

 

Kjenn skole  

Budsjettrammen for Kjenn skole ble vedtatt av kommunestyret i november 2008, og var på kr 

127 mill. Arbeidene startet i august 2010, og skolen ble tatt i bruk på begynnelsen av 2012. Pr. 

februar 2013 var de totale kostnadene for ferdigstillelse på kr 180,9 mill. Kommunen og 
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entreprenøren har en uavklart tvistesak om kr 30,6 mill. I verste fall kan de totale kostnadene 

for kommunen bli på i overkant kr 210 mill.  

 

Gjennomgangen har vist at kostnadsoverskridelsen for dette prosjektet i all vesentlighet skyldes 

at det vedtatte budsjettet var urealistisk i forhold til det arbeidet som skulle utføres. Dette 

gjelder kalkylen som ble lagt frem fra administrasjonen som grunnlag til vedtak for å sette i 

gang byggearbeidet. Denne kalkylen manglet en synliggjøring av de usikkerhetene som var i 

prosjektet og en kostnadsvurdering av disse. Blant de vesentligste usikkerhetene var 

usikkerheten rundt det tekniske grunnlaget, valgt entrepriseform og organisering. Fokus på 

styringen av denne risikoen burde vært større fra administrasjonen og formannskapets side.  

 

Administrasjonen hadde for få egne ressurser til å følge prosjektet. Organisering/rapportering 

fra administrasjonens side til byggekomitéen (formannskapet) var ikke tilstrekkelig slik at 

kommunen fikk tatt de fortløpende avgjørelser om større endringer som et slikt prosjekt krever.  

 

Selv om formannskapet for en stor del har fått de sakene til behandling som er definert i 

reglement for byggekomité – skisseprosjekt, forprosjekt, statusrapporter m.m., mener 

revisjonen at formannskapet ikke er blitt holdt tilstrekkelig informert om utviklingen i 

byggeprosjektet. Dette gjelder blant annet at kostnadskalkylene som ble lagt frem var 

urealistiske, og at det ikke ble rapportert til formannskapet om usikkerhet i prosjektet som var 

kjent på et tidlig tidspunkt.  

 

Når det gjelder gjennomføring av selve entreprisen har kommunen kontrahert leverandører av 

prosjektering, byggeledelse og generalentreprise for byggearbeidene. Etter gjennomgangen 

som er gjort fremstår disse som profesjonelle aktører som har utført oppdaget med selve 

rehabiliteringen av skolen på en slik måte at resultatet er blitt tilfredsstillende.  

 

 

 

Lillestrøm, 14.05.2013  

 

Nina Neset /sign/ 

revisjonssjef 

 

Ellen Lange /sign/ 

fagansvarlig forvaltningsrevisor 
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1 INNLEDNING  

 

1.1 Bakgrunn og avgrensing  

Revisjonen (NRD) har blitt bedt om å gjennomføre forvaltningsrevisjon for 

investeringsprosjektene Kjenn skole, gangbroa over Langvannet, Kjennveien VA/vei og 

Haneborg Alle VA/vei. Bakgrunnen for dette var at kommunestyret i Lørenskog våren 2012 ble 

informert om overskridelser på flere investeringsprosjekter i kommunen. I forbindelse med 

dette vedtok kommunestyret at det skulle gjennomføres forvaltningsrevisjon for prosjektene 

gangbroa over Langvannet, Kjennveien og Kjenn skole (KS 004/12). I juni 2012 vedtok 

kommunestyret at det også skulle gjennomføres forvaltningsrevisjon for Haneborg Allé (KS 

087/12). 

 

Kjenn skole ble styrt av tidligere bygg- og eiendomstjenesten (BET), mens de tre sistnevnte ble 

styrt av tidligere tekniske tjenester (TTJ). Gjennomgangen av de tre tekniske prosjektene er 

levert i en egen rapport, mens Kjenn skole behandles i denne rapporten.   

 

Gjennomgangen av Kjenn skole er ikke gjennomført i tråd med RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon, men søker likevel å svare på problemstillingene som kontrollutvalget og 

kommunestyret vedtok. Årsaken til dette er at vi valgte å engasjere Antaris AS til å gå gjennom 

prosjektet Kjenn skole på vegne av revisjonen. 

 

Rapporten fra Antaris AS (se vedlegg 1) løfter frem det som bør kommenteres – både positivt 

og negativt. Antaris’ rapport har hovedvekt på planlegging, organisering og gjennomføring av 

prosjektet, og berører i tillegg beslutningsprosessene knyttet til Kjenn skole.  

 

Revisjonen har i tillegg foretatt en gjennomgang av politisk behandling og anskaffelsene i 

prosjektet, samt en kort gjennomgang av de overordnede styringsverktøyene i BET knyttet til 

investeringsprosjekter. 

 

Prosjektet er hovedsakelig gjennomført av: 

 

- Ellen Lange, fagansvarlig forvaltningsrevisor NRD (prosjektansvarlig hos revisjonen) 

- Nina Neset, revisjonssjef NRD 

- Oddny Ruud Nordvik, jurist/forvaltningsrevisor NRD 

- Hans Jørgen Aase, sivilingeniør (innleid fra Antaris AS) 
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I rapporten som omhandler prosjektene gjennomført av gamle tekniske tjenester har vi gjort en 

grundig vurdering av rapporteringssystemet og rutiner og retningslinjer for byggeprosjekter.  

Samme gjennomgang er ikke gjennomført ved BET. Dette er begrunnet med at overordnede 

retningslinjer og rapporteringssystem stort sett er de samme for de to enhetene. En 

gjennomgang av dette ville av den grunn ikke gitt vesentlig ny informasjon. Forskjellen er at 

BET hadde omfattende rutiner i egen enhet og et annet rapporteringssystem på administrativt 

nivå og til formannskapet som byggekomité.  

 

Videre benytter BET seg i all hovedsak av innleide prosjekt- og byggeledere i større 

investeringsprosjekt. Dette medfører at det er systemene som er etablert hos disse firmaene 

som vil være gjeldende for oppfølging av det enkelte prosjekt. BET må selvfølgelig forsikre seg 

om at de innleide firmaene har et tilfredsstillende system for oppfølging og at de virker som 

forutsatt.  

 

Vår gjennomgang ved BET er rettet mot ett prosjekt, og belyser hvordan dette prosjektet er 

håndtert fra behovet oppsto til gjennomføring av prosjektet. Dette er et stort og kompleks 

prosjekt – det er således vanskelig å trekke generelle konklusjoner basert på denne 

gjennomgangen. Vi mener likevel at vi har avdekket sentrale avvik i prosjektet Kjenn skole 

gjennom den rapporten som er utarbeidet av Antaris AS og vår egen gjennomgang, som gir et 

godt grunnlag for det forbedringsarbeidet som er i gang i administrasjonen når det gjelder 

planlegging, styring og gjennomføring for investeringsprosjekter. 

 

I forbindelse med at investeringsprosjekter fra tidligere BET og TTJ ble samlet under et felles 

prosjektkontor i 2011, ble det påbegynt et arbeid med å samkjøre og forbedre rutinene for 

investeringsprosjekter i Lørenskog. Etter at en rekke overskridelser på investeringsprosjekter 

ble behandlet politisk våren 2012, ble det innført enkelte nye rapporteringsrutiner for 

investeringsprosjekter. Blant annet ble de tidligere kvartalsrapporteringene av 

investeringsprosjekter erstattet med en ny type rapporter fra februar 2012.  

 

 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med denne gjennomgangen er å undersøke om investeringsprosjektet Kjenn skole har 

vært styrt og gjennomført på en hensiktsmessig måte og i tråd med de retningslinjene 

kommunen/BET har, samt om BET har hatt tilfredsstillende rutiner for sine 

investeringsprosjekter.  

 

Prosjektplanen for gjennomgang av investeringsprosjektene ble vedtatt av kontrollutvalget i 

møte 22.02.2012 (sak 15/12) og i kommunestyret 07.03.2012 (KS 029/12). På bakgrunn av 

prosjektplanen ser revisjonen i denne rapporten på følgende problemstillinger: 
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1. Har kommunen hatt tilfredsstillende rutiner for oppfølging og rapportering av sin samlede 

prosjektportefølje? 

2. Har kommunen etablert overordnede rutiner og et tilfredsstillende system for roller og 

ansvarsfordeling for sine prosjekter? Sikrer disse tilfredsstillende internkontroll for 

prosjektene og blir de i praksis fulgt?  

3. Har prosjektene vært forsvarlig utredet før politisk behandling? 

4. Blir Lørenskog kommunes prosedyrer for politisk og administrativ behandling av prosjektene 

fulgt?  

5. Er regelverket om offentlige anskaffelser etterlevd?   

6. Er det etablert en hensiktsmessig prosjektorganisasjon for det enkelte prosjekt – herunder 

om prosjektet er tilstrekkelig planlagt (herunder entrepriseform/ kontraktsstrategi) og om 

risikoanalyser er benyttet i prosjektets planfase.  

7. Blir byggeprosjekter underlagt tilfredsstillende styring og oppfølging i selve 

gjennomføringsfasen?  

 

 

1.3 Metode/fremgangsmåte 

Vår gjennomgang er i hovedsak bygget på dokumentgjennomgang, mest politiske saker samt 

en del av det administrative styringssystemet på BET. Som grunnlag for gjennomgangen av 

anskaffelsene har revisjonen innhentet utlysing på Doffin/TED, konkurransegrunnlag, 

protokoller, kontrakter og avrop på rammeavtale. 

 

Sentrale kilder som brukes i rapporten er:  

 

- Lov om offentlige anskaffelser av 16.07.1999 nr 69 

- Forskrift om offentlige anskaffelser av 07.04.2006 nr 402  

- Reglement for Lørenskog kommunes byggekomité, datert 03.04.2006, vedtatt i 

kommunestyret 03.05.2006 sak 024/06 

- Økonomireglement for Lørenskog kommune: Interne retningslinjer for økonomistyring av 

prosjekter (gitt av rådmannen, 14.05.1997) 

 
Antaris’ rapport (se vedlegg 1) er bygget på gjennomgang av prosjektdokumentasjon samt 

intervjuer, se innledningen i denne rapporten. 
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1.4 Om investeringsprosjekter i Lørenskog kommune 

Investeringsprosjektene består i hovedsak av to typer prosjekter – oppføring/rehabilitering av 

bygg, og infrastrukturprosjekter knyttet til vei, vann, avløp m.m. (kalles her henholdsvis 

byggeprosjekter og tekniske prosjekter). De fleste byggeprosjekter har et nokså stort 

omfang (fra et titalls til noen hundretalls millioner), mens tekniske prosjekter vanligvis varierer 

mer i størrelse (fra under millionen til noen titalls millioner). Begge disse hovedtypene av 

prosjekter har likheter ved at de styres som prosjekter, slik at det i hovedsak er de samme 

prosjektstyringsprinsippene som gjelder, men det trengs ulike typer av fagkompetanse.  

 

Byggeprosjektene ble tidligere styrt av Bygg- og eiendomstjenesten (BET) og tekniske 

prosjekter av Tekniske tjenester (TTJ).  

 

Politisk har også disse to hovedtypene av prosjekter vært styrt ulikt. For byggeprosjektene er 

det formannskapet som har vært byggekomité, mens tekniske prosjekter har blitt behandlet i 

teknisk utvalg (tidligere miljø- og samferdselsutvalget).  

 

Ved omorganiseringen av Lørenskog kommune 01.07.2011 ble alle prosjekter lagt under et 

felles prosjektkontor. Ny prosjektsjef tiltrådte i september 2011. Dette betyr at for fremtiden vil 

alle investeringsprosjekter ligge administrativt under samme enhet, og det er denne enheten 

som må jobbe med de svakheter som er påpekt, både for byggeprosjekter og tekniske 

prosjekter.  
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2 OVERSIKT OVER PROSJEKTET KJENN SKOLE 

 

Budsjettrammen for Kjenn skole ble vedtatt av kommunestyret i november 2008 (KS 100/08), 

og var på kr 127 mill.  

 

Arbeidene startet i august 2010 (jf. FS 009/11), og skolen ble tatt i bruk på begynnelsen av 

2012. 

 

Tidlig i prosjektet (2008) ble det engasjert en rådgivningsgruppe som stod for prosjekteringen 

av Kjenn skole (kalles noen steder prosjekteringsgruppe). Denne gruppen besto av flere 

konsulentfirmaer, og ble ledet av Arkitektgruppen lille frøen as.  

 

Prosjektleder var Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS, som også ble engasjert i 2008. Senere, i 

desember 2010, ble oppdraget utvidet slik at Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS i tillegg til 

prosjektledelse også skulle stå for byggeledelse og prosjektkoordinatorrollen.  

 

Entreprisearbeidet ble lagt ut på anbud i begynnelsen av 2010, og det var AF Gruppen Norge as 

som ble tildelt kontrakten og har gjennomført arbeidet med Kjenn skole.  

 

For detaljert oversikt over organiseringen av prosjektet Kjenn skole, se vedlegg 2.1 i rapporten 

fra Antaris. 

 

Pr. februar 2013 var de totale kostnadene for ferdigstillelse på kr 180,9 mill. Kommunen og 

entreprenøren har en uavklart tvistesak om kr 30,6 mill.1. I verste fall kan de totale kostnadene 

for kommunen bli på i overkant kr 210 mill. (jf. kommunestyresak 013/13).  

 

 

  

                                           

1 Denne tvisten er under rettslig behandling, og revisjonen har ikke gått inn i denne. 
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3 RAMMER FOR STYRING AV BYGGEPROSJEKTER - 

BET 

 

Her gir vi en beskrivelse av noen viktige styringsdokumenter som gir rammene for styring av 

investeringsprosjektene BET (problemstilling 1 og 2). Vi har ikke gjort en totalgjennomgang av 

styringssystemet for prosjektporteføljen i BET. 

 

3.1 Reglement for byggekomité 

For byggeprosjekter foreligger det et eget Reglement for Lørenskog kommunes byggekomité. 

Dette var gyldig fra 2006 og fremover, og gjelder den perioden vi har gått gjennom.  

 

I dette reglementet fremgår det at formannskapet er kommunens faste byggekomité i større 

byggeprosjekter, pkt. 1.  

 

Bygg- og eiendomstjenesten har det totale ansvaret for gjennomføringen, og styrer prosjektene 

administrativt som byggherre. BET rapporterer dessuten til formannskapet, pkt. 2, og skal være 

sekretariat for byggekomiteen i prosjektene, pkt. 3.  

 

Når det gjelder den administrative økonomistyringen av byggeprosjekter, henvises det til 

Interne retningslinjer for økonomistyring av prosjekter i kommunens økonomireglement, pkt. 8. 

 

Det er et eget vedlegg til reglementet som beskriver politisk og administrativ behandling i de 

forskjellige fasene i byggeprosjektene, pkt. 7: 

 

Fase 1: 

Her kartlegges behov, utredninger, programmering, romprogram og kostnadsantakelse. 

Det er de aktuelle enhetene som har ansvar for dette, og for å fremme dette politisk. 

BETs rolle er å bistå den enkelte enhet i denne fasen.  

 

Kravene til politisk behandling er følgende: 

 Romprogrammet behandles og godkjennes i de respektive enheters hovedutvalg (kan 

forelegges andre utvalg og råd til uttalelse) 

 Kommunestyret vedtar de økonomiske rammene, vanligvis innarbeidet i 

økonomiplanen. 

 Formannskapet skal godkjenne romprogrammet før neste fase.  
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Fase 2: 

Består av skisseprosjekt, forprosjekt, eventuell arkitektkonkurranse, fastsettelse av 

kvalitet, vurdering av alternative måter å løse behovet på, vurdering av alternativ bruk 

av arealer/bygg, fremdrift, kostnadsoverslag.  

 

I denne fasen er det BET som administrerer og styrer prosjektet, mens enhetene deltar i 

prosessen som brukere (aktivt). I arbeidet med skisseprosjektet skal det vurderes om 

romprogrammet bør revideres. Eventuelle avvik i prosjektet skal varsles så tidlig som 

mulig til byggekomiteen.  

 

Kravene til politisk behandling er følgende: 

 Romprogram (ev. revidert) og skisseprosjekt behandles og godkjennes i de 

respektive enheters hovedutvalg og formannskapet.  

 I denne fasen kan formannskapet velge å utpeke en egen byggekomité. 

 Byggekomiteen deltar aktivt i prosessen. 

 Byggekomiteen holdes løpende orientert om status i prosessen, og blir forelagt til 

avklaring saker av vesentlig betydning for prosjektet, inklusive fremdrift og økonomi.  

 Byggekomiteen godkjenner fase 2 før man går videre med prosjektet.  

 Hvis resultatet av fase 2 medfører en økning i kostnadene, må dette fremmes for 

kommunestyret for behandling. 

 Hovedutvalgene holdes informert.  

 

Fase 3:  

Består av hovedprosjekt, detaljprosjekt, valg av entrepriseform og anbud/tilbud. Som i 

fase 2 er det BET som administrerer og styrer prosjektet (enhetene deltar som brukere), 

og eventuelle avvik i prosjektet skal varsles så tidlig som mulig til byggekomiteen. 

 

Kravene til politisk behandling er følgende: 

 Formannskapet kan velge å utpeke en egen byggekomité. 

 Byggekomiteen holdes løpende orientert om status i prosessen, og blir forelagt til 

avklaring saker av vesentlig betydning for prosjektet, inklusive fremdrift og økonomi.  

 Byggekomiteen skal godkjenne entrepriseform og anbud/tilbud. 

 Avvik fra budsjett skal behandles av kommunestyret 

 Hovedutvalgene holdes informert.  

 

Fase 4: 

Består av kontrahering av entreprenør, gjennomføring av byggefasen og overtagelse. 

Fortsatt er det BET som administrerer og styrer prosjektet, mens enhetene som brukere 
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kan bli tatt med på råd i aktuelle saker. Fortsatt skal eventuelle avvik i prosjektet varsles 

så tidlig som mulig til byggekomiteen. 

 

Kravene til politisk behandling er følgende: 

 Her er formannskapet byggekomité. 

 Byggekomiteen skal holdes løpende orientert gjennom statusrapporter. 

 Avvik skal fremmes for behandling i formannskap eller kommunestyret. Det sies at 

det er avhengig av avvikets ”karakter”. 

 Sluttrapport skal behandles i formannskapet. (Dette kravet er utvetydig.) 

 

 

3.2 Økonomireglement – styring av prosjekter 

Som nevnt over viser reglementet for byggekomité til kommunens økonomireglement for 

styring av prosjekter. Noen viktige punkter i dette reglementet er: 

 

- For alle prosjekter skal enhetsleder oppnevne en prosjektansvarlig (pkt. 2.1). 

- Prosjektansvarlig har et bredt ansvarsområde (”generalansvar”), blant annet: 

o Sørge for alle nødvendige formalia i forbindelse med et prosjekt (pkt. 2.1) 

o Daglig ansvar for budsjettoppfølging for å kunne forutse avvik fra budsjett og 

iverksette eventuelle justeringer for å holde budsjettene (pkt. 3.1) 

o Føre prosjektregnskap (pkt. 3.3) 

- Politisk vedtatte rammer skal holdes (pkt. 2.1, 3.2). 

- Det skal lages regnskap og prognose for prosjektet minst hvert kvartal2 (4.1) 

- For alle prosjekter skal det utarbeides en egen sluttrapport, inneholdende fullstendig 

regnskap (pkt. 5.1). 

 

  

                                           

2 I økonomireglementet sies det at det skal utarbeides tertialrapporter. I Lørenskog har det i flere år blitt utarbeidet 
kvartalsrapporter, noe som har sammenheng med at rapporteringen til SSB foregår kvartalsvis. Rådmannen har opplyst 
kommunestyret om dette i flere av saksfremleggene til kvartalsrapportene til kommunestyret (se for eksempel sak 
053/10 Budsjett- og regnskapsoppfølging for 2010 – 1. kvartal til kommunestyret 16.06.2010). Revisjonen legger 
derfor til grunn at det er kvartalsrapporter som brukes i Lørenskog, ikke tertialrapporter som beskrevet i 
økonomireglementet. 
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3.3 Administrative rutiner 

BET har i hele den undersøkte perioden (2008-2012) hatt et kvalitetssikringssystem. Revisjonen 

mottok dette kvalitetssikringssystemet blant annet 08.08.2008 (datert 13.06.2004). Et utdrag 

av kvalitetssikringssystemet for prosjektkontoret ligger i vedlegg 2. Vi har tatt ut forside, 

innholdsfortegnelse og oversikt over bilag i systemet, for å vise hva kvalitetssikringssystemet 

omfatter. 

 

I kvalitetssikringssystemet fremgår det at det skal anvendes for alle investeringsprosjekter som 

prosjektkontoret i BET hadde ansvar for. Systemet forelå på kommunens server, på papir hos 

prosjektsjef og på CD til bruk for eksterne konsulenter (revisjonen har også mottatt denne CD-

en).  

 

I systemet er det ett kapittel for prosjektkontoret som omhandler mer generelle aktiviteter 

(dvs. som ikke gjelder de enkelte investeringsprosjekter), eksempelvis myndighet, årsplan og 

hovedfremdriftsplan. Videre er det ett kapittel som gjelder prosjektgjennomføring, og dette 

omhandler blant annet økonomisk oppfølging, fremdriftsplanlegging, avvikshåndtering og 

rapportering. I tillegg har kvalitetssikringssystemet en omfattende liste over bilag, som 

inneholder ulike prosedyrer, sjekklister og maler til bruk ved gjennomføringen av 

investeringsprosjekter.  

 

BET har opplyst til revisjonen, både i forbindelse med tidligere års revisjon og denne 

gjennomgangen, at rutinene ikke var helt ferdigstilte på grunn av manglende bemanning. Deler 

av rutinene ble likevel etterfulgt.  

 

Etter revisjonens oppfatning er BETs kvalitetssikringssystem både omfattende og godt. Disse 

rutinene har også vært utgangspunkt for administrasjonens arbeid med å forbedre rutinene 

etter at alle prosjekter lagt under et felles prosjektkontor i juli 2011. 
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4 POLITISK OG ADMINISTRATIV BEHANDLING AV 

KJENN SKOLE 

 

I dette kapitlet går vi gjennom hovedpunkter i den politiske rapporteringen av prosjektet Kjenn 

skole, og hvordan prosjektet har vært utredet før politisk behandling (problemstillingene 3 og 

4). Når det gjelder administrativ rapportering, har vi kun gått gjennom den rapporteringen som 

ble gjort av prosjektledelsen til administrasjonen i Lørenskog kommune, se Antaris’ rapport i 

vedlegg 1. Beskrivelsen av den politiske behandlingen er organisert i henhold til reglementet for 

byggekomité, og de kravene dette reglementet setter til behandling i fasene 1-4 av prosjektet.  

 

4.1 Beskrivelse av den politiske behandlingen av Kjenn skole 

Kjenn skole har vært gjenstand for en rekke politiske behandlinger, både i saker som gjelder 

dette prosjektet særskilt og i saker som gjelder skoleutbygging/-struktur generelt. Før 

budsjettrammen på kr 127 mill. ble vedtatt kommunestyret i 2008 (KS 100/08), har det vært 

bevilget mindre beløp til prosjektering. 

 

I tillegg til at budsjettrammen ble vedtatt av kommunestyret i november 2008, har følgende 

saker som særskilt gjelder Kjenn skole blitt fremmet til politisk behandling: 

 

Dato Utvalg Saksnr./ navn 

05.05.2008 
Skole- og 

oppvekstutvalget 
016/08 Romprogram ny/rehabilitert Kjenn skole 

04.06.2008 Formannskapet 054/08 Romprogram ny/rehabilitert Kjenn skole 

26.11.2008 Kommunestyret 
100/08 Forslag til årsbudsjett 2009 - økonomiplan 2009 - 2012 - 

administrasjonens saksframlegg 

04.03.2009 Formannskapet 020/09 Kjenn skole – Rehabilitering 

19.08.2009 Formannskapet 
087/09 Kjenn skole - utvidelse og rehabilitering - Statusrapport nr. 1 

- Skisseprosjekt 

28.10.2009 Formannskapet 
111/09 Kjenn skole - utvidelse og rehabilitering - Godkjenning av 
forprosjekt 

02.06.2010 Formannskapet 
062/10 Kjenn skole - utvidelse og rehabilitering - Kontrahering av 

entreprenør 

02.02.2011 Formannskapet 009/11 Kjenn skole - Statusrapport nr 2 

18.05.2011 Formannskapet 039/11 Kjenn skole - Statusrapport nr 3 

08.02.2012 Kommunestyret 009/12 Kjenn skole - Utvidelse og rehabilitering - Statusrapport nr. 4 

13.06.2012 Formannskapet 068/12 Kjenn skole - Statusrapport nr 5 

13.02.2013 Kommunestyret 
013/13 Kjenn skole - Utvidelse og rehabilitering - Statusrapport nr. 6 
- søknad om tilleggsbevilgning 
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Kjenn skole har i tillegg vært en del av kvartalsrapportene for BET til formannskapet. 

Kvartalsrapporteringen gjennomgås ikke her. 

 

4.1.1 Fase 1 – romprogram, økonomiske rammer m.m. 

Som nevnt innledningsvis, ble budsjettrammen for Kjenn skole vedtatt i forbindelse med 

årsbudsjettet for 2009 (sak 100/08). I forkant av dette var Kjenn skole blitt behandlet politisk i 

saker som omhandlet skolestruktur og utbygging (for eksempel kommunestyresakene 058/07 

Skolestruktur- og skolebygging 2007-2018 og 073/08 Status - skoleutbygging). 

Romprogrammet for Kjenn skole var dessuten utarbeidet, og ble godkjent av formannskapet i 

sak 054/08. Romprogrammet ble også behandlet i skole- og oppvekstutvalget (sak 016/08) 

som forutsatt i reglementet for byggekomité.  

 

Ved budsjettbehandlingen i kommunestyret i sak 100/08 var administrasjonens forslag til 

budsjettramme for Kjenn skole kr 142 mill., mens kommunestyret bevilget kr 127 mill. Samtidig 

vedtok kommunestyret følgende verbalvedtak: 

 

E.3 Rehabilitering Kjenn skole  

Romprogrammet for Kjenn skole gjennomgås på nytt for å sikre at skolens rehabiliterings-

kostnader blir i henhold til vedtatt investeringsbudsjett for perioden 2008-2012. 

 

Kommunestyret reduserte altså den foreslåtte budsjettrammen, men forutsatte samtidig at det 

ble gjort grep som sikret at den vedtatte budsjettrammen skulle holde.  

 

4.1.2 Fase 2 – skisseprosjekt, forprosjekt, vurdering av alternativer 

m.m. 

 

I mars 2009 la rådmannen frem sak for formannskapet der kommunestyrets vedtak om å gå 

gjennom romprogrammet ble vurdert (FS 020/09). Rådmannen foreslo å fortsette med det 

opprinnelige romprogrammet, og legge dette til grunn for oppstart med prosjektering og 

fremleggelse av et forslag til skisse-/forprosjekt for rehabilitering av Kjenn skole. Under 

arbeidet ville det komme frem hvilke tiltak som måtte gjennomføres for å realisere prosjektet. 

Rådmannen skrev blant annet i saksfremlegget: 

 

Det kan være at rom- og funksjonsprogrammet må reduseres eller at den rådgivende 

gruppen som er valgt, finner gode løsninger som tilsier at eksisterende bygning kan 

effektiviseres bedre enn antatt. I tillegg kan dagens priser i byggemarked vise at det lar 
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seg gjøre å gjennomføre hele den rehabiliteringen som er ønsket ved Kjenn skole med 

det opprinnelige romprogrammet. 

 

Formannskapet sluttet seg til rådmannens vurdering, og vedtok å fortsette med prosjektet som 

opprinnelig planlagt. Formannskapet vedtok også at Kjenn skole skulle legges frem på nytt når 

skisse-/forprosjekt med kostnadsoverslag forelå. (Dette ligger uansett som en forutsetning i 

reglement for byggekomité, som krever at byggekomiteen godkjenner fase 2 før prosjektet går 

videre.)  

 

Skisseprosjekt 

Skisseprosjektet ble lagt frem for formannskapet i august 2009, FS 087/09. Både romprogram 

(utarbeidet av kommunen) og skisseprosjektet (utarbeidet av rådgivningsgruppen) var lagt ved 

saken, og ga et godt grunnlag for at formannskapet skulle kunne vurdere saken. 

Saksfremlegget beskrev kort hovedpunkter for prosjektet – status, prosjektorganisering, HMS, 

fremdrift m.m. Under punktet økonomi i saksfremlegget la rådmannen frem et kostnadsoverslag 

for prosjektet på kr 142,8 mill., noe som lå over budsjettrammen. Rådmannen mente at det 

kunne være mulighet for at kostnadskalkylen kunne være noe høy i den markedssituasjonen 

som var på det tidspunktet.  

 

Ifølge saksfremlegget er kostnadskalkylen utarbeidet av ”konsulentgruppen” og skal være 

datert 25.05.2009. Den samme kostnadskalkylen ble lagt frem i sak FS 062/10, og her fremgår 

det at kalkylen …ble utarbeidet av hvert enkelt konsulentfirma for deres fagområder og 

sammenfattet av bygg- og eiendomstjenesten. Slik revisjonen forstår det, ble denne 

kostnadskalkylen utarbeidet ved at administrasjonen spurte hver av konsulentene i 

rådgivningsgruppen om kalkyle for de ulike fagområdene, og selv satte dette sammen til en 

samlet kostnadskalkyle for prosjektet. Den samlede kalkylen ble ikke kvalitetssikret hos 

rådgivningsgruppen, og på forespørsel fra revisjonen v/Antaris opplyser rådgivningsgruppen at 

de ikke kjenner igjen tallene i kalkylen (jf. observasjon 12 i rapport fra Antaris, vedlegg 1). 

 

Det er også verdt å merke seg at kalkylen er satt opp på en annen måte enn bransjestandard 

tilsier, jf. observasjon 11 i rapport fra Antaris, vedlegg 1. Fordelen med å benytte et slikt 

standardisert oppsett, er blant annet at det da er definert hvilke kostnader som skal ligge i de 

ulike postene. Dette gjør det enklere å etterkontrollere og sammenligne kalkyler.  

 

Skisseprosjektet ble ikke behandlet i skole- og oppvekstutvalget, noe som er et krav i 

reglement for byggekomité. Under behandlingen i formannskapet ble det blant annet lagt frem 

forslag om å utsette behandlingen inntil saken var behandlet i rådet for funksjonshemmede og 

skole- og oppvekstutvalget. Forslaget ble nedstemt.   
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Videre setter reglementet for byggekomité krav til at dersom resultatet av fase 2 medfører en 

økning av kostnadene, så skal dette fremmes for kommunestyret til behandling. I 

saksfremlegget var kostnadsanslaget høyere enn budsjettrammen som var vedtatt i 

kommunestyret. Saken ble likevel ikke lagt frem for kommunestyret. I behandlingen i 

formannskapet ble det lagt frem forslag om at skisseprosjektet skulle omarbeides slik at 

prosjektkostnaden kunne holdes innenfor rammen på kr 127 mill i henhold til verbalvedtak i KS-

sak 100/08. Dette forslaget ble også nedstemt. 

 

Forprosjekt 

Forprosjektet ble godkjent av formannskapet i oktober 2009 (sak 111/09). I saksfremlegget fra 

rådmannen fremgår det at det ikke har vært nødvendig å endre prosjektet innholdsmessig eller 

med hensyn til tekniske, økonomiske og arkitektoniske løsninger i utviklingen fra skisseprosjekt 

til forprosjekt. Når det gjelder økonomi står det i saksfremlegget: Det er ikke foretatt noen ny 

kostnadsvurdering av prosjektet siden skisseprosjektet ble fremlagt. Dette betyr at 

kostnadsanslaget fortsatt er kr 142,8 mill., noe som går utover den gjeldende budsjettrammen.  

 

Prosjektet var heller ikke på dette tidspunktet lagt frem til formell behandling for skole- og 

oppvekstutvalget eller rådet for funksjonshemmede (sistnevnte var blitt orientert om 

prosjektet). Også her ble det lagt frem forslag i formannskapet om å omarbeide prosjektet slik 

at det holdt seg innenfor kommunestyrets ramme på kr 127 mill., og om at forprosjektet skulle 

oversendes skole- og oppvekstutvalget i tråd med reglement for byggekomiteen. Forslagene ble 

nedstemt.  

 

På dette tidspunktet hadde rådgivningsgruppen utarbeidet en fullstendig kostnadskalkyle for 

prosjektet Kjenn skole, se observasjon 14 i Antaris’ rapport. Denne var bestilt fra et firma som 

spesialiserer seg på slike kalkyler (AS Bygganalyse) og denne kalkylen var på kr 174,8 mill. 

Kalkylen er detaljert, og er satt opp i tråd med bransjestandard som gjør det mulig å vurdere 

kvaliteten av kalkylen.3 Rådgivningsgruppen leverte denne kalkylen 09.10.20094. 

 

4.1.3 Fase 3 – hovedprosjekt, detaljprosjekt, anbud/tilbud m.m. 

I sak 062/10 til formannskapet ble kontrahering av entreprenør behandlet. I tillegg til 

vurderingen av de innkomne entreprisetilbudene, redegjorde rådmannen for status i prosjektet.  

 

Når det gjelder økonomi, tar også denne saken utgangspunkt i kostnadsanslaget på kr 142,8 

mill. Ifølge saksfremlegget utgjorde entreprisekostnaden kr 95 mill. av totalkostnaden. Etter 

                                           

3 I tillegg hadde rådgivingsgruppen utarbeidet en kalkyle for skisseprosjektet. Denne kalkylen gjaldt kun 
entreprisekostnaden for prosjektet, og var på kr 111,5 mill., også levert 09.10.2009. Til sammenligning var 
entreprisekostnaden i kalkylen fra AS Bygganalyse på kr 104 mill.  
4 Kalkylen ble levert via Byggeweb, et verktøy der all prosjektinformasjon samles på ett sted. For mer om Byggeweb, se 
observasjon 14 i rapporten fra Antaris. 



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

____________________________________________________________________________ 

14                                                                                           KJENN SKOLE – LØRENSKOG 

anbudsrunden har administrasjonen justert ned entreprisekostnaden til kr 74,75 mill., og gjort 

noen andre justeringer. Det nye kostnadsanslaget gav da en samlet prosjektkostnad på kr 127 

mill. (i Antaris’ rapport pkt. 3 side 18 er oppsettet fra saksfremlegget sitert). Revisjonen har 

ikke fått seg forelagt grunnlaget for hvordan kalkylen på kr 127 mill. er beregnet.  

 

I kalkylen på kr 127 mill. er det lagt inn 10 % reserve (kr 13,4 mill). Kommunens egne 

retningslinjer krever at det settes av 20 % til reserve for rehabiliteringsprosjekt. Se nærmere 

beskrivelse i Antaris’ rapport under observasjon 10 – grunnlag/drøftelse.   

 

4.1.4 Fase 4 – kontrahering av entreprenør, gjennomføring av 

byggefasen, overtagelse 

 

I denne fasen ble det rapportert til formannskap og kommunestyre i statusrapport 2 

(02.02.2011) til statusrapport 6 (13.02.2013). 

 

I statusrapport 2 til formannskapet (sak 009/11) ble det meldt om store utfordringer knyttet til 

uforutsette forhold under byggingen, som medførte forsinkelser. I denne statusrapporten er 

prognosen for prosjektet stipulert til kr 130 mill. 

 

Denne stipulerte prognosen fremstår som urealistisk. For det første fremgår det av 

saksfremlegget at hele reserven var brukt opp. Det gjensto således ikke noen penger til 

eventuelle uforutsette forhold som kunne oppstå videre i prosjektet.  

 

Det er også på det rene at prosjekteringsgruppen fra tidlig i prosjektet har meldt om at det lå 

en usikkerhet på 30 % i prosjekteringsgrunnlaget (fremgår ikke av saksfremlegget). Det er 

uklart når denne informasjonen ble mottatt i administrasjonen i Lørenskog. Det er likevel helt 

klart at da prosjektleder Thorvaldsen utarbeidet sin første månedsrapport i prosjektet (gjaldt for 

juli-august 2010, datert 08.09.2010), så ble dette rapportert helt utvetydig: 

 

Arkitekt har på vegne av prosjekteringsgruppen sagt at de har detaljert/spesifisert ca. 

70 %. Dvs. at det kan komme endringsmeldinger for ca. 30 %. Med bakgrunn i dette er 

reserven på ca. 10 % for liten og budsjettet vil overskrides. (vår understreking) 

 

Denne informasjonen fremgikk i alle månedsrapportene fra Thorvaldsen ut over høsten (jf. 

observasjon 21 i rapporten fra Antaris).  

 

Med denne informasjonen fremstår prognosen på kr 130 mill. som uforståelig for revisjonen.  
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I statusrapport 3 i mai 2011 var prognosen kommet opp i kr 146,4 mill. Formannskapet vedtok 

å dekke inn overskridelsen ved mindreforbruk ved byggingen av Hammer skole. Overskridelsen 

ble således ikke lagt frem for kommunestyret. Når rammene for investeringsprosjekt er gitt av 

kommunestyret, kan i utgangspunktet ikke formannskapet omdisponere midler mellom to 

investeringsprosjekt. Formannskapet er imidlertid gitt en delegeringsfullmakt av 

kommunestyret sak 94/10 (årsbudsjett 2011), under pkt. A Generelle forhold – 

rammebetingelser: 

 

 A.3.g.  

… Formannskapet delegeres fullmakt til å endre investeringsbudsjettet så lenge det ikke 

forutsetter tilleggsbevilgninger i senere år.   

 

Hva som egentlig menes med denne bestemmelsen er etter revisjonens oppfatning vanskelig å 

forstå. Gjelder dette enkeltprosjekt eller hele investeringsbudsjettet? Det er videre uklart i 

hvilke tilfeller denne bestemmelsen inntrer og hvilke vurderinger som skal ligge til grunn for at 

det ikke blir behov for tilleggsbevilgninger senere år. Revisjonen har ikke gått nærmere inn i 

denne problemstillingen, men anbefaler at kommunen selv vurderer sin fullmaktstruktur for 

investeringsprosjekter, særlig i lys av bestemmelsen i kommuneloven § 47 nr 1.5    

  

Først ved behandlingen av statusrapport 4 i februar 2012 ble merforbruket behandlet i 

kommunestyret. Det ble bevilget kr 12 mill., mens estimatet for prosjektet var på kr 173,5 mill. 

Kommunestyret ba samtidig om at det skulle gjennomføres forvaltningsrevisjon av prosjektet 

(denne rapporten).  

 

I statusrapport 5 (behandlet av formannskapet i juni 2012) var sluttprognosen kommet opp i kr 

202 mill. I dette saksfremlegget ble det informert om at:  

 

Arkitekten på sin side orienterte byggherre om at det burde avsettes en langt større 

reservesum for dette prosjektet, da grunnlagsmaterialet fra byggherre var tynt, slik at 

det kunne komme større overraskelser etter hvert som man gikk i gang med 

rivearbeidet. 

 

I foreløpig siste statusrapport for prosjektet (nr. 6, behandlet av kommunestyret i februar 

2013) fremgår det at estimert sluttsum i verste fall vil bli på over kr 210 mill.  

  

                                           

5 Koml. § 47 nr 1: Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede 
organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. § 46 
nr. 1 tredje punktum. 
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4.2 Revisjonens vurdering 

Forsvarlig utredning 

Når det gjelder utredning av selve prosjektet, så har formannskapet som byggekomité blitt 

forelagt blant annet skisseprosjekt og forprosjekt som forutsatt i reglementet.  

 

Formannskapet har fått to kostnadsanalyser presentert – en på kr 142,8 mill. og en på kr 127 

mill. Ingen av disse er blitt kvalitetssikret av rådgivningsgruppen, som hadde ansvar for 

prosjekteringen. Revisjonen mener også at reserven på 10 % er meget lav på et 

rehabiliteringsprosjekt, både ut fra bransjestandard og kommunens egne retningslinjer.  

 

Rådgivningsgruppen har utarbeidet en kostnadskalkyle på kr 174,8 mill., som var klar allerede 

09.10.2009. Denne kalkylen er aldri blitt presentert forelagt politisk nivå.  

 

Etter revisjonens vurdering må administrasjonen sørge for å kvalitetssikre de kostnadskalkylene 

som legges frem for politisk behandling.  

 

Politisk behandling 

Formannskapet har for en stor del fått de sakene til behandling som er definert i reglement for 

byggekomité – skisseprosjekt, forprosjekt, statusrapporter m.m. Revisjonen mener likevel at 

formannskapet ikke er blitt holdt tilstrekkelig informert om utviklingen i byggeprosjektet. Det er 

et gjennomgående krav i reglementet at avvik skal meldes så tidlig som mulig til 

byggekomiteen. Rådgivningsgruppen hadde tidlig meldt om en usikkerhet i prosjektet på 30 %, 

og på bakgrunn av dette meldte prosjektlederen i september 2010 fra om at budsjettet ville 

overskrides. Formannskapet ble informert om overskridelser først i sak 009/11 (februar 2011), 

og da ble det ikke meldt om overskridelser i denne størrelsesorden – prognosen for prosjektet 

var ifølge saksfremlegget på ca. 130 mill. Etter revisjonens vurdering er det svært uheldig at 

overskridelsen ikke ble meldt til formannskapet så snart den var kjent.  

 

Reglementet for byggekomiteen setter også krav til at noen av sakene skal behandles av 

hovedutvalget. Romprogrammet ble behandlet i skole- og oppvekstutvalget som det er krav 

om. Det er også et krav at skisseprosjektet skal legges frem for skole- og oppvekstutvalget, noe 

som administrasjonen ikke har gjort. Revisjonen mener det er uheldig at administrasjonen ikke 

har lagt frem saken slik det er forutsatt i reglement for byggekomite. Formannskapet har ved to 

anledninger nedstemt forslag om å oversende skisse-/forprosjekt til skole- og oppvekstutvalget. 

Reglementet for byggekomite er vedtatt i kommunestyret, og formannskapet har etter 

revisjonens vurdering ikke anledning til å gå utover disse rammene.  
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Etter revisjonens oppfatning skulle formannskapet oversendt saken til kommunestyret allerede i 

august 2009. Kostnadene for prosjektet var på dette tidspunktet anslått til kr 142,8 mill., mens 

budsjettet var på kr 127 mill. Reglement for byggekomité sier klart at økning i kostnadene og 

avvik fra budsjett skal behandles av kommunestyret.  
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5 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

For rehabiliteringen/oppføringen av Kjenn skole er det gjort følgende anskaffelser som inngår i 

denne kontrollen: 

 

- Anskaffelse av arkitekt- og prosjekteringstjenester. Satt ut på eget anbud. 

- Anskaffelse av prosjektledelse. Gjort som avrop på rammeavtale med Siv.ing. Trond 

Thorvaldsen AS. 

- Anskaffelse av bygge- og anleggskontrakt. Satt ut på eget anbud. 

 

Revisjonen vil undersøke om viktige krav som stilles til gjennomføringen av offentlige 

anskaffelser er fulgt for de aktuelle anskaffelsene. Kontrollen vil være begrenset til kun de mest 

overordnede forhold med hensyn til en anbudskonkurranse og bestillinger inn under en 

rammeavtale. Dette dreier seg om å undersøke om anskaffelsen har vært konkurranseutsatt, 

om det er skrevet protokoller slik regelverket krever og at det finnes en gyldig avtale som er 

undertegnet av begge parter. Revisjonen vil med andre ord konsentrere sin undersøkelse til om 

de mest sentrale prosedyrene i regelverket er blitt fulgt. For oversikt over de delene av 

anskaffelsesregelverket som legges til grunn for denne gjennomgangen, se vedlegg 3. 

 

Som grunnlag for gjennomgangen har revisjonen innhentet utlysing på Doffin/TED, 

konkurransegrunnlag, protokoller, kontrakter og avrop på rammeavtale. 

 

5.1 Anskaffelse av arkitekt- og prosjekteringstjenester 

Kommunen har brukt Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS (Thorvaldsen AS) til å forestå anskaffelsen 

av denne kontrakten. Revisjonen vil i denne sammenheng avgrense mot å se på kommunens 

kontrakt med Thorvaldsen AS om å forestå dette oppdraget. 

 

Kontrakten vi skal se på dreier seg om arkitekt- og rådgiverbistand i forbindelse med 

rehabiliteringen av Kjenn skole. Det var Arkitektgruppen lille frøen as som ble tildelt oppdraget, 

og kontrakt ble inngått i august 2009.  

5.1.1 Om anskaffelsen 

Kontrakten ble lyst ut som en åpen anbudskonkurranse i EØS-området 16.10.2008. I 

utlysningen klassifiseres kontrakten som en prioritert tjenestekontrakt under Arkitekt-, 

ingeniør- og planleggingstjenester.  
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Det ble skrevet egen åpningsprotokoll for anbudsåpningen. Den viser at det kom inn 18 tilbud 

innen fristen, ingen ble avvist. Det er laget en evalueringsrapport av Thorvaldsen AS (datert 

10.02.2009), der de ulike tilbudene blir vurdert.  

 

Revisjonen har etterspurt fullstendig anskaffelsesprotokoll, men har fått opplyst fra 

administrasjonen i e-post 24.04.2013 at det sannsynligvis ikke er ført protokoll for resten av 

anskaffelsesprosessen.  

  

I konkurransegrunnlaget fremkommer det at NS 8401 skal brukes som avtaledokument, og 

dette ble også brukt da avtalen ble inngått.  

 

Kontrollpunkt Ja Nei Merknad 

Har anskaffelsen vært kunngjort? X   

Er kunngjøringen korrekt i forhold til konkurransetype (innhold 

og verdi)? 

X     

Er det ført anskaffelsesprotokoll/er?  X Det er ført 

åpningsprotokoll. Men for 

resten av prosessen er det 

ikke ført protokoll. 

Om det er ført protokoll/er er den/de underskrevet på 

tilfredsstillende måte? 

  Åpningsprotokollen er 

korrekt underskrevet 

Er det inngått en undertegnet skriftlig avtale i tråd med 

konkurransegrunnlaget?  

X   

 

5.1.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonens undersøkelser viser at anskaffelsene er konkurranseutsatt korrekt i forhold til 

kontraktens verdi og art.  

 

Undersøkelsen viser videre at det ikke er ført fullstendig anskaffelsesprotokoll slik FOA § 3-2 jf. 

vedlegg 4 krever. Det er kun skrevet en åpningsprotokoll og det tilfredsstiller bare deler av det 

innhold som regelverket krever av en fullstendig anskaffelsesprotokoll.  

 

Avtalen er inngått i tråd med konkurransegrunnlaget.  
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5.2 Avrop på rammeavtale om prosjektledelse 

Kommunen valgte å kjøpe eksterne prosjektledertjenester til gjennomføringen av 

rehabiliteringen. Dette ble gjort ved å gjøre en bestilling (avrop) om prosjektledertjenester på 

rammeavtalen kommunen hadde med Thorvaldsen AS. 

 

I denne sammenheng avgrenses det mot å kontrollere anskaffelsen av selve rammeavtalen. 

 

5.2.1 Avropet om prosjektledertjenester  

Rammeavtalen mellom Lørenskog kommune og Thorvaldsen AS ble inngått i november 20056.  

Ifølge avtalens punkt 5.1 skulle den likevel gjelde fra juni 2005 og frem til 31.12.2008. 

Rammeavtalen ble senere forlenget ut 2009.  

 

Oppgaver som rammeavtalen er ment å dekke er i kontraktens punkt 3 beskrevet som 

prosjektadministrative tjenester (…) i henhold til oppgaver definert i konkurransegrunnlaget 

(…). 

 

Avropet (bestillingen) av prosjektledertjenestene ble skriftiggjort ved at Thorvaldsen AS 

utformet en ordrebeskrivelse for avropet som ble undertegnet av begge parter 13.10.2008. 

Avropet innebar at Thorvaldsen AS skulle forestå prosjektledelsen i perioden juni 2008-aug 

2011 (estimert timeforbruk i perioden 2008 - 2011 ligger mellom 250-450 timer).  

 

Avropet ble revidert og utvidet i skriftlig avtale mellom partene i desember 2010. I tillegg til 

prosjektledelse skulle nå firmaet også stå for byggeledelse og prosjektkoordinatorrollen. 

Avtaleperioden ble utvidet til 2012 og totalt timetall økte vesentlig og be estimert til 2 860 

timer i 2011 og 1 040 timer for 2012. 

 

Da eksisterende rammeavtale med Thorvaldsen AS gikk ut 31.12.2009 stod kommunen uten 

rammeavtale på dette området frem til juni 2012. Da inngikk kommunen rammeavtaler med tre 

firma; HR Prosjekt AS, Thorvaldsen AS og Stema rådgiving AS. (Opplyst av administrasjonen i 

e-post og telefon 25.04.2013.) 

 

I tabellen under fremgår kommunens kjøp fra Thorvaldsen AS i perioden 2005-2012: 

 

                                           

6 Lyst ut på anbud 25.11.2004 jf. Doffin. 



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

____________________________________________________________________________ 

KJENN SKOLE – LØRENSKOG                                                                                          21 

År Ekskl. mva. Inkl. mva. 

2005            2 987 095               3 733 868  

2006            4 275 921               5 335 302  

2007            5 304 109               6 627 276  

2008            7 345 951               9 182 439  

2009           11 097 329             13 863 250  

2010           16 359 435             20 283 578  

2011           15 812 316             19 765 395  

2012            9 838 013             12 303 120  

Sum         73 020 167           91 094 228  

 

 

Totalt har Lørenskog betalt ca. kr 38 mill. inkl. mva. for tjenester de har mottatt fra 

Thorvaldsen i rammeavtaleperioden 2005-2009. Når det gjelder kjøpene fra Thorvaldsen AS i 

perioden der kommunen stod uten rammeavtale, har revisjonen sett at store deler av dette 

gjelder prosjekter som allerede var i gang mens rammeavtalen gjaldt (blant annet Lørenskog 

hus). Revisjonen har ikke gjort nærmere undersøkelser knyttet til dette.  

 

 

Kontrollpunkt avrop – Siv. Ing. Thorvaldsen AS Ja Nei Merknad 

Er avropet innenfor rammeavtalens løpetid?    X  Se merknad i vurderingen 

Er avropet innenfor de varer eller tjenester som avtalen 

dekker? 

X   

Er avropet/ene skriftlige? X   

 

5.2.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonens undersøkelser viser at avropet i 2008 om å forestå prosjektledelsen for 

rehabiliteringen av Kjenn skole er gjort på en gyldig rammeavtale og innenfor de oppgaver som 

rammeavtalen er ment å dekke. Avropet er skriftlig og undertegnet av begge parter.  

 

Når det gjelder kommunens utvidelse av oppdraget i 2010 var dette etter revisjonens 

oppfatning ikke av uvesentlig art, og det kan stilles spørsmål ved om dette skal vurderes som 

en revidering av eksisterende avrop (bestilling) eller et nytt ekstra oppdrag. Dette får betydning 

fordi rammeavtalen med firmaet var utløpt på det tidspunktet revideringen skjedde. Kommunen 

stod derfor i en situasjon der de ikke kunne gi firmaet nye oppdrag som avrop på en 

rammeavtale. Revisjonen har ikke gått nærmere inn i denne problemstillingen, men vil peke på 

at dette er et forhold som vil kunne bli vurdert som problematisk i forhold til regelverket for 

offentlige anskaffelser.  
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5.3 Anskaffelse av bygge- og anleggskontrakt 

Selve bygge- og anleggskontrakten ble anskaffet våren 2010. Det er Thorvaldsen AS som også 

stod for denne anskaffelsen på vegne av kommunen.  

 

5.3.1 Anskaffelsen 

Kontrakten ble lyst ut som en åpen anbudskonkurranse 12.02.2010. I utlysningen klassifiseres 

kontrakten som en bygge- og anleggskontrakt7. Kontraktens verdi er i anskaffelsesprotokollen 

anslått til kr 92 mill., og den ble lyst ut både nasjonalt og i EØS-området.  

 

Det kom inn åtte tilbud, ingen ble avvist.  

 

Ifølge protokollen for anskaffelsen ble AF Gruppen Norge as tildelt kontrakten, og dette 

begrunnes bl.a. med at de har levert det laveste tilbudet. Standardkontrakt NS 8405 A ble 

inngått mellom partene 02.07.2010.   

 

 

Kontrollpunkt Ja Nei Merknad 

Har anskaffelsen vært kunngjort? X   

Er kunngjøringen korrekt i forhold til konkurransetype (innhold 

og verdi)? 

X   

Er det ført anskaffelsesprotokoll/er? X   

Om det er ført protokoll/er er den/de underskrevet på 

tilfredsstillende måte? 

X   

Er det inngått en undertegnet skriftlig avtale i tråd med 

konkurransegrunnlaget?  

X   

 

5.3.2 Revisjonens vurdering 

Revisjonens undersøkelser viser at anskaffelsene er konkurranseutsatt korrekt i forhold til 

kontraktens verdi og art. Det er ført anskaffelsesprotokoll slik regelverket krever og det er 

skrevet kontrakt i henhold til konkurransegrunnlaget.  

  

                                           

7 CPV - Common Procurement Vocabulary, er et system av koder opprettet av EU-kommisjonen for å klassifisere anbud 

i forhold til hva som skal anskaffes innenfor varer, bygge- og anlegg eller tjenester. CPV-kodene som er brukt i 
utlysningen er som følger: hovedanskaffelsen: ”Ombyggingsarbeid” - tilleggsarbeider: ”Bygge- og anleggsarbeid” 
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6 PLANLEGGING, ORGANISERING OG 

GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 

 

For gjennomgang av planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektet (problemstilling 

6 og 7), bygger vi på Antaris AS’ gjennomgang av Kjenn skole. For mer detaljer, se rapporten i 

vedlegg 1.  

 

6.1 Prosjektorganisasjon 

Når det gjelder spørsmålet om det er etablert en hensiktsmessig prosjektorganisasjon for Kjenn 

skole viser vi til følgende er i Antaris’ gjennomgang: 

 

Organisering av prosjektet (Observasjon 6, 9)   

PA-bok (Prosjekt-Administrasjons bok) er oversiktlig og godt egnet til å danne grunnlag for å 

administrere prosjektet i byggefasen. Det er ikke laget en PA-håndbok for designfasen der 

mesteparten av prosjekteringen ble gjort.   

 

Prosjekteringsgruppen var organisert med en prosjekteringsgruppeleder som sørget for 

koordinering og fremdrift av detaljprosjekteringen. Dette ser ut til å ha fungert bra.  

 

Kontraktstrategi (Observasjon 7) 

Vi har ikke sett noen begrunnelse for hvorfor generalentrepriseformen ble valgt. Valg av 

kontraktsformer gir føringer for hvordan prosjektet bør bemannes og hvordan styring og 

rapportering skal organiseres.  

 

Risikovurderinger og tiltak for å redusere risiko (Observasjon 8, 17 og 18) 

Det var gjort lite forundersøkelser før byggearbeidene startet opp. Slike forundersøkelser kunne 

bidratt til å redusere risiko senere i prosjektet. 

 

Bestemmelsen om endringsarbeider i kontrakten ble ikke vurdert opp mot den risiko som en 

rehabilitering innebærer. Det er viktig å vurdere kontraktsrisiko ved inngåelse av kontrakter. Vi 

har ikke funnet noe som tyder på at denne mangelen har hatt betydning for dette prosjektet. 

 

Det er ikke fortatt noen sporbare analyser av usikkerheten i kostnadskalkylen og beregning av 

hva de forskjellige usikkerhetene kan koste. Slik risikoanalyse vil være et nyttig verktøy både 
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for å vise usikkerheten i et prosjekt når rammene bestemmes og hva som er viktig å fokusere 

på i den videre oppfølgingen for å redusere risiko.  

 

En rekke andre observasjoner i Antaris’ rapport omhandler også om risiko og usikkerhet knyttet 

til dette prosjektet.  Disse er rettet mot kjent usikkerhet (eks. 30 % usikkerhet i 

prosjekteringen, lav reserve osv.), og hvordan denne ble kommunisert og hensyntatt. Dette er 

nærmere omtalt i vår rapport kapittel 4. 

 

Planer for prosjektet (Observasjon 22) 

Det er utarbeidet et tilstrekkelig plangrunnlag (i form av tegningsplaner og detaljerte 

fremdriftsplaner med kritisk linje) fra både fra prosjekterende og utførende entreprenør. 

 

6.2 Gjennomføring av prosjektet 

Rehabilitering av Kjenn skole har vært et utfordrende og komplisert arbeid. Å rehabilitere et 

skolebygg som er bygget etter andre krav til tekniske standarder og tidligere krav til arealer for 

undervisning er krevende. Gjennomgangen har avdekket at kostnadsoverskridelsen i all 

vesentlighet skyldes at det vedtatte budsjettet var urealistisk i forhold til det arbeidet som 

skulle utføres, jf. tidligere beskrivelser. 

 

Antaris oppsummerer gjennomføringsfasen slik i sin rapport (side 4): 

 

Når det gjelder gjennomføring av selve entreprisen har kommunen kontrahert 

leverandører av prosjektering, byggeledelse og generalentreprise for byggearbeidene. 

Etter gjennomgangen som er gjort fremstår disse som profesjonelle aktører som har 

utført oppdraget med selve rehabiliteringen av skolen på en slik måte at resultatet er 

blitt tilfredsstillende. (Gjennomgangen tar ikke stilling til innholdet hos disse aktørenes 

økonomiske oppgjør / krav overfor kommunen). 

 

Av observasjon 26 i Antaris’ rapport fremgår det at det var tett oppfølging i byggefasen. 

Oppfølgingen fra byggeledelsen er dokumentert i form av referater fra byggemøter, 

endringsmøter, KS/HMS-møter samt annen dokumentasjon.  

 

Videre fremgår det av observasjon 27 at selv om kostnadene og fremdriften ikke ble som 

forutsatt, er resultatet av rehabiliteringen av Kjenn skole at Lørenskog kommune har fått en 

bygning som tilfredsstiller de kravene som ble satt. I intervjuprosessen fremkom det at de 

løpende arbeider og kommunikasjon på byggeplassen hadde fungert godt, sett i lys av de 

mange endringene som dukket opp. Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS hadde en tett oppfølging av 
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kvaliteten på arbeidet som AF-gruppen AS utførte. Det er ikke gjort noen observasjoner om 

tyder på at entreprenøren ikke har utført sin entreprise kvalitetsmessig.  

 

På grunn av usikkerheten i prosjekteringsgrunnlaget oppsto det raskt et behov for å behandle 

en rekke forespørsler om endringer fra entreprenøren. Samlet har det vært nærmere 1000 

endringsmeldinger i dette prosjektet. Det ville vært et svært tidkrevende arbeid å gjennomføre 

nærmere kontroll knyttet til alle disse endringene. Antaris har i sin gjennomgang sett på det 

regime som var etablert for å følge opp endringsmeldingene, og konkluderer slik i observasjon 

23 og 24: 

 

 Behandling av endringer som kunne avklares mellom innleid 

prosjektleder/byggeleder og entreprenør fungerte tilfredsstillende. 

 

 Når det gjelder større endringer som måtte avklares med prosjekteier var det et 

problem at disse tok lang tid. Dette hadde sammenheng med at BET hadde 

kapasitetsproblemer ved gjennomføring av dette prosjektet. 

 

Administrasjonen hadde for få egne ressurser til å følge prosjektet. BETs kapasitetsproblemer 

ble også større utover i prosjektet, slik at mer og mer måtte løses ved innleie av prosjektledere 

og byggeledere. Da prosjektsjef sluttet var BET så presset når det gjelder kapasitet at løsningen 

ble å engasjere en prosjektansvarlig som kunne ivareta behovet for å fatte beslutninger i 

prosjektet. Personen som ble leid inn hadde tidligere vært ansatt i BET og kjente godt til 

organisasjonen. Se nærmere beskrivelser i observasjon 25 i Antaris rapport. 

 

6.3 Revisjonens vurdering 

Samlet sett er det revisjonens hovedinntrykk at det var etablert en hensiktsmessig 

prosjektorganisasjon og tilfredsstillende styring og oppfølging når det gjaldt selve 

gjennomføringen at byggeprosjektet Kjenn skole. 

 

Den svakheten som er avdekket er i hovedsak knyttet til kapasitet i BETs egen organisasjon. I 

gjennomføringsfasen hadde dette først og fremst betydning når viktige beslutninger måtte 

avklares med prosjekteier. Manglede kapasitet i BETs egen organisasjon medførte at det tok tid 

å få avklart beslutninger som prosjekteier måtte ta. Dette ble etter hvert løst ved at også rollen 

som prosjekteier ble ivaretatt av innleid bistand. Etter revisjonens vurdering er det et sterkt 

signal på at kommunen manglet kapasitet for å følge opp dette byggeprosjektet. 

 

Videre kunne en risikoanalyse være et nyttig verktøy både for å vise usikkerheten i et prosjekt 

når rammene bestemmes og hva som er viktig å fokusere på i den videre oppfølgingen for å 

redusere risiko.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 1 – RAPPORT FRA ANTARIS  

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 2 – KVALITETSSIKRINGSSYSTEM BET 

Under følger et utdrag av kvalitetssikringssystemet for prosjektkontoret i tidligere BET, mottatt 

av revisjonen 08.08.2008. Vi har tatt ut forside, innholdsfortegnelse og oversikt over bilag i 

systemet, for å vise hva kvalitetssikringssystemet omfatter.  

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

VEDLEGG 3 – ANSKAFFELSESREGLER  

Her presenterer vi de delene av anskaffelsesregelverket som legges til grunn for denne 

gjennomgangen. 

Regelverket for offentlige anskaffelser 

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) stiller en 

rekke krav til hvordan offentlige anskaffelser skal gjennomføres. Forskriften § 3-1 inneholder en 

opplisting over grunnleggende krav for alle anskaffelser, uavhengig av størrelse. Blant annet 

skal anskaffelser så langt som mulig være basert på konkurranse, det skal være likebehandling 

av leverandører, konkurranse skal gjennomføres i samsvar med god anbuds- og 

forretningsskikk, og oppdragsgiver skal sikre at vurderinger og dokumentasjon som har 

betydning for konkurransen skal være skriftlig. Det er dermed et krav om at alle anskaffelser 

dokumenteres på en eller annen måte, jf. FOA § 3-1 (7).  

 

FOA er delt opp i tre hoveddeler – og avhengig av størrelsen på anskaffelsen og hvilke 

kontraktstype det er snakk om8, kommer ulike deler av forskriften til anvendelse, jf. FOA § 2-1. 

Jo større verdi på kontrakten som skal anskaffes, desto flere formelle krav er det til 

gjennomføring og dokumentasjon av prosessen. 

 

Verdien av den kontrakten som skal ut på anbud er avgjørende for hvilke regler som slår inn og 

regulerer anskaffelsesprosessen. For anskaffelser innen bygge- og anleggskontrakter mellom kr 

500 000 og kr 40,5 mill.9, og vare- og tjenestekontrakter på mellom kr 500 000 og kr 1,6 mill., 

gjelder forskriftens del I og II, jf. FOA § 2-1 (1) og (2). For disse anskaffelsene kreves det 

nasjonal kunngjøring10, jf. FOA § 9-1. Kommunen kan velge mellom åpen/begrenset 

anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling, jf. FOA § 5-1.  

 

For bygge- og anleggskontrakter over kr 40,5 mill. og for vare- og tjenestekontrakter over kr 

1,6 mill. gjelder forskriftens del I og III, jf. FOA §§ 2-1 (1) og 2-2 (1). Disse skal lyses ut i hele 

EØS-området, og det skal som hovedregel brukes åpen/begrenset anbudskonkurranse som 

konkurranseform. Kunngjøringen skal skje i samsvar med kunngjøringsskjema fastsatt av 

departementet, jf. FOA § 9-1.  

 

                                           

8 For tjenestekontrakter er det viktig å ta stilling til om det er en prioritert eller uprioritert tjeneste som skal anskaffes. 
Dette får betydning for hvilke deler av regelverket som kommer til anvendelse.  
9 Fra 01.07.2012 er terskelverdien kr 40 mill. 
10 Nasjonal kunngjøring skal skje på Doffin. Doffin er statens database for offentlige innkjøp, hvor konkurranser lyses ut 
og hvor oppdragssøkere kan finne fram til aktuelle prosjekter innenfor offentlige anskaffelser. 



 

 

I figuren nedenfor illustreres det hvordan regelverkets ulike deler skal komme til anvendelse ut 

fra hvilken verdi kontrakten blir vurdert til å ha.  
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Anskaffelser skal dokumenteres med protokoll, jf. FOA § 3-2. Protokollene skal beskrive alle 

vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, jf. FOA § 3-2 

(2). Det skal føres protokoll for alle anskaffelser som overstiger kr 100 000. Minimumskrav til 

hva protokoll for anskaffelser over 500 000 skal inneholde, fremgår av forskriftens vedlegg 4. 

Blant annet skal anskaffelsens verdi fremgå, hvilke leverandører som er med i konkurransen, 

hvilken leverandør som ble valgt og begrunnelsen for valget.  

 

 

Særlig om inngåelse og oppfølging av rammeavtaler 

 

Rammeavtaler er ikke en type prosedyre, men en kontraktstype som kan benyttes for varer og 

tjenester som handles inn regelmessig.  Det er de samme kravene til prosedyrer for å inngå en 

rammeavtale som for enkeltkjøp med hensyn til kunngjøring, tidsfrister, kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier, jf. FOA §§ 6-1 første ledd og 15-1 første ledd.  

 



 

 

En bestilling av varer eller tjenester på grunnlag av en rammeavtale kalles ofte et avrop. 

Avropet skal foretas på grunnlag av vilkårene som er fastsatt i rammeavtalen, jf. FOA §§ 6-2 

første ledd og 15-2 første ledd. Avropet må være gjort innenfor det tidsrommet som 

rammeavtalen gjelder for, og falle inn under de områdene avtalen omfatter (kontraktens 

gjenstand). 

 

Et avrop er ikke en ny selvstendig anskaffelsesprosess. I stedet er det mer riktig å tenke på et 

avrop som avslutningen av den anskaffelsesprosess som ble påbegynt med kunngjøring av 

selve rammeavtalen. En rammeavtale er med andre ord en anskaffelsesprosess med mange 

løpende avslutninger. Rammeavtaler er dermed ikke det samme som kontrakter. Rammeavtaler 

regulerer nemlig ikke alle vilkårene for den konkrete anskaffelsen (avropet). Det skal derfor 

inngås en skriftlig avtale for hvert avrop som gjøres, slik at alle vilkår er skriftlig regulert 

mellom partene for den enkelte anskaffelse. Dette gjøres ved å se på vilkårene i rammeavtalen 

og vilkårene i den enkelte kontrakten. Dette følger av kravet til gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet. Det samme kan antagelig også utledes av FOA § 4-1 bokstav a som definerer 

offentlige kontrakter som avtaler som inngås skriftlig11. Det er etter revisjonens oppfatning også 

god forvaltningsskikk at kommunen arkiverer alle avrop som ikke bare er av bagatellmessig 

størrelse og art.   

 

For løpende kontrakter og rammeavtaler må det etableres gode rutiner for å ha en oversikt over 

hvor mye som samlet er fakturert og utbetalt. Bruken av rammeavtalen (summen av alle 

avropene) kan ikke gå vesentlig utover den verdien av avtalen som ble kunngjort. Om så er 

tilfelle er dette en vesentlig endring av en kontrakt, og kontakten må lyses ut på nytt for ikke å 

bli betraktet som en direkteanskaffelse i strid med anskaffelsesreglene. 

 

 

Når det gjelder offentlige anskaffelser setter revisjonen opp følgende kriterier/krav: 

 

 Anskaffelsene skal være gjennomført med konkurranse i tråd med de prosedyrer som er 

fastsatt i lov om offentlige anskaffelser: 

o Anskaffelsene skal være kunngjort på korrekt måte 

o Det skal være ført korrekt anskaffelsesprotokoll  

o Det skal være inngått en skriftlig avtale i tråd med konkurransegrunnlaget   

 

Når det gjelder avrop på rammeavtalen stilles det i tillegg opp følgende kriterier/krav: 

 

 Avropene på rammeavtalen må være innenfor rammeavtalens løpetid og innenfor de 

varer eller tjenester som avtalen dekker. 

 Avrop bør være skriftlige og bør være arkivert.  

 

 

                                           

11 Kilde: ”Veileder for kontraktoppfølging av offentlige anskaffelser” utgitt av DIFI. 


