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SAMMENDRAG 

 

Oppdraget  

Lørenskog kommune har i de senere år hatt en høy aktivitet når det gjelder investeringer i bygg 

og anlegg. Våren 2012 ble kommunestyret gjort kjent med at det var tildels store overskridelser 

på flere av disse investeringsprosjektene.  

 

Kommunestyret har bedt Nedre Romerike distriktsrevisjon om å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon rettet mot tre investeringsprosjekter ved tidligere tekniske tjenester, og ett 

prosjekt ved den tidligere bygg- og eiendomsavdelingen. Formålet med revisjonen har vært å 

foreta en helhetlig gjennomgang av byggeprosjektene. Det betyr at revisjonen har kontrollert 

prosjektene fra behovet for en investering oppstår, via politisk og administrativ behandling til 

planleggings- og gjennomføringsfase. Hovedproblemstillingen er om investeringsprosjekt i 

Lørenskog kommune blir underlagt tilfredsstillende styring og kontroll, herunder om 

kommunens retningslinjer for investeringsprosjekter er tilstrekkelige og følges opp i praksis.  

 

Rapporten har følgende deler: 

Rapportens del A (innledende del): Omhandler problemstillingene som skal besvares i rapporten 

og metodebruk. 

Rapportens del B (generell del): Her går vi igjennom rapporteringsrutiner og intern kontroll ved 

tidligere tekniske tjenester. Vi ser både på om det er etablert tilfredsstilende rutine og på 

praktiseringen av disse.   

Rapportens del C: Omhandler prosjektene gangbroa over Langvannet, Haneborg Allé og 

Kjennveien.  

 

Gjennomgangen av Kjenn skole er besvart i egen rapport.      

 

I dette sammendraget presenterer vi innledningsvis hovedfunnene på et overordnet nivå. 

Deretter presenteres de viktigste årsakene til de svakhetene som er avdekket, og våre 

anbefalinger til tiltak. 

 

Til slutt i dette sammendraget gir vi en oppsummering av prosjektene gangbroa over 

Langvannet, Haneborg Allé og Kjennveien.  
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Hovedfunn 

Denne gjennomgangen har resultert i en stor og omfattende rapport som avdekker alvorlige 

svikt ved gjennomføringen av investeringsprosjekter ved tidligere tekniske tjenester i Lørenskog 

kommune.  

 

Rapportens hovedfunn oppsummeres slik:  

 

 Kostnadene til investeringsprosjektene er ikke tilstrekkelig utredet før 

kommunestyrebehandling. Kostnadsoverskridelsene underveis i prosjektene blir ikke 

forelagt politisk nivå på det tidspunkt administrasjonen blir klar over at budsjettene ikke 

vil holde.  

 Det er avdekket vesentlige brudd på grunnleggende krav i anskaffelsesreglene.  

 Det er ikke inngått skriftlig kontrakt/avtaler med leverandørene som er brukt. (Unntatt 

for Kjennveien der det foreligger kontrakt med entreprenør). 

 Mangler ved søknad om igangsettelsestillatelse (byggesøknad). For ett av prosjektene 

mangler slik søknad helt. 

 Manglende dokumentasjon på kostnader og utført arbeid fra entreprenør. 

 Vesentlig svikt ved oppfølging av prosjektene. Oppfølgingen av prosjektene blir vanskelig 

når helt sentrale styringsdokument som kontrakt, fremdriftsplaner og kvalitetssystem 

mangler.  

 Store mangler ved arkivering av dokumentasjon i prosjektene, og manglende krav til 

hvordan prosjektene skal dokumenteres.  

 Tekniske tjenester hadde ikke tilstrekkelig kapasitet til å følge opp prosjektene. 

 Vesentlige mangler ved rapportering av prosjektene. 

 

Vi gjør oppmerksom på at de største svakhetene gjelder gangbroa over Langvannet og 

Haneborg Allé.   

 

Etter revisjonens vurdering kan de viktigste årsakene til manglene ved investeringsprosjektene 

oppsummeres i fire hovedkategorier: 

 

1. Rapportering - mangelen på et formålstjenlig rapporteringssystem som måler prosjektenes 

utvikling mot realistiske budsjetter og prognoser er årsaken til at de store overskridelsene 

ikke blir avdekket på et tidligere tidspunkt.  

2. Internkontroll - manglende arbeidsdeling, oppfølging fra overordnet og etterlevelse av 

lover, regler og interne reglement er en viktig årsak til de store svakhetene i 

prosjektgjennomføringen.  
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3. Kapasitet og kompetanse - behovet for kapasitet og kompetanse når det gjelder 

oppfølging av investeringsprosjektene ved tidligere tekniske tjenester har vært 

undervurdert.  

4. Ledelse - ledelse på alle nivå svikter når investeringsprosjekter gjennomføres uten et 

system som gir betryggende kontroll.  

 

Disse fire hovedårsakene til svikten i gjennomføringen av prosjektene utdypes nærmere 

nedenfor.  

 

Rapportering 

Det å rapportere på investeringsprosjekter har to formål. For det første å gi løpende 

tilbakemeldinger på prosjekters kostnad og fremdrift i forhold til vedtatt kostnadsramme 

(prosjektperspektivet), og for det andre må kommunen ha rapportering mot årsbudsjettet for å 

følge opp årets bevilgninger på investeringsprosjekter (årsperspektivet).  

 

Når det gjelder prosjektperspektivet har det verken vært krav til eller praksis for å utarbeide 

rapporter som ivaretar prosjektperspektivet i Lørenskog. Dette innebærer at det ikke har vært 

utarbeidet regelmessige rapporter som viser status for prosjektet i forhold til prosjektets 

samlede kostnadsramme, fremdrift og prognoser frem til prosjektet er ferdigstilt. 

Gjennomgangen viser også at mange av prosjektene ved tidligere tekniske tjenester har hatt 

behov for tilleggsbevilgninger. Dette indikerer at rammen som settes innledningsvis for 

prosjektet er for lav, og at utredningen av prosjektenes kostnader ikke var tilstrekkelig utført.  

 

Når det gjelder rapportering mot årsbudsjettet (årsperspektivet) har kommune både 

retningslinjer og faste rutiner for slik rapportering. Problemet med denne rapporteringen er at 

den ikke er egnet for å gi relevant informasjon om prosjektenes kostnad mot budsjett og 

prognoser. God rapportering krever at påløpte kostnader måles mot forventet utvikling av 

prosjektet det enkelte år. Det er da viktig at årsbudsjettet viser et realistisk anslag i forhold til 

prosjektets fremdrift og at prognosene er best mulig.  Manglende realisme i årsbudsjettet er 

etter revisjonens syn den viktigste grunnen til at kommunens rapportering også svikter når det 

gjelder årsperspektivet.  

 

For enkelte investeringer mottar kommunen tilskudd, vanligvis fra staten. Slike tilskudd er en 

del av finansieringen av investeringsprosjektet. Gjennomgangen viser at slike tilskudd er ført 

som en reduksjon av kostnadene for enkelte investeringsprosjekter. Praksisen vurderes som 

uheldig både fordi finansieringen av prosjektene blir feil og fordi det påvirker prosjektets 

kostnadsramme. Dette er nok et moment som bidrar til forvirring rundt både budsjettering og 

rapportering av investeringsprosjekter.  
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Manglede realisme i budsjettene, sammen med et mangelfullt og utydelig rapporteringssystem, 

er hovedårsaken til at overskridelser på investeringsprosjektene ved tekniske tjenester ikke blir 

avdekket på et tidligere stadium av prosjektforløpet. Revisjonens konklusjon er således at 

rapporteringene ikke ga informasjon som var egnet til at de folkevalgte kunne ha mulighet til å 

sette seg inn i den økonomiske utviklingen i prosjektene.   

 

Revisjonen anbefaler følgende tiltak:  

 

 Tiltak 1;  Rapportering på prosjektperspektivet bør skje jevnlig både til politisk og 

administrativt nivå og være tilpasset behovene for mottakerne av rapportene. All 

rapportering bør være oversiktlig, forutsigbart og gjenkjennelig.  

 Tiltak 2;  Kostnadssiden ved prosjektene må være tilstrekkelig utredet før de vedtas 

iverksatt. 

 Tiltak 3;  Rapportering på årsperspektivet må bygge på realistiske og oppdaterte budsjett 

og prognoser. 

 Tiltak 4;  Tilskudd er en del av finansieringen av et prosjekt og skal ikke redusere 

kostnaden på prosjektet. 

 

Intern kontroll – etterlevelse av lover og retningslinjer  

Etter revisjonenes vurdering har Lørenskog omfattende reglement som gir et godt utgangspunkt 

for økonomisk oppfølging av investeringsprosjekter. Spesielt har revisjonen merket seg at 

kommunen allerede i 1994 utarbeidet retningslinjer for internkontroll for budsjett og regnskap. 

Der fokuserer man nettopp på kjernen i ethvert internkontrollsystem – nemlig arbeidsdeling og 

etterkontroll for områder med høy risiko.  

 

Samlet sett er det revisjonens vurdering at det har vært store svakheter ved oppfølgingen av 

prosjektene ved tidligere tekniske tjenester. Dette skyldes ikke mangel på de ovennevnte 

retningslinjene, men mangelen på overholdelse av disse.  

 

Revisjonen vurderer det slik at når en og samme person innehar de aller fleste roller i et 

prosjekt blir dette sårbart i forhold til nødvendig kontroll. En slik organisering innebærer også 

en urimelig belastning på ansatte som får denne rollen. Videre blir kommunen sårbar ved 

sykefravær og lignende. Dette forsterkes når tekniske tjenester ikke har hatt et system for 

etterkontroll eller systematisk oppfølging fra ledelsens side.  Når det heller ikke er etablert en 

ensartet arkivfunksjon for prosjektene og krav til dokumentasjon, blir det svært vanskelig å ha 

god kontroll med prosjektene. 
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Gjennomgangen viser også at det har vært mangelfull oppfølging av økonomien i prosjektene 

blant annet ved at fakturaer er betalt uten at det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon for 

hva som er levert. Enkelte fakturaer er helt uten noen form for underdokumentasjon.  

 

For de prosjektene vi har vurdert foreligger det ikke skriftlige avtaler med konsulentselskapet 

som har stått for prosjekteringen. Videre er det ikke inngått skriftlig avtale med entreprenør for 

gangbroa over Langvannet og Haneborg Allé.  Når arbeidsomfang og -art ikke er formalisert i en 

avtale, har kommunen et dårlig grunnlag for å følge opp leveransene fra leverandør. 

 

Revisjonen anbefaler følgende tiltak: 

 

 Tiltak 5;  Arbeidsdeling og klare ansvarslinjer og systematisert oppfølging av ledelsen bør 

ivaretas i alle prosjekter.  

 Tiltak 6;  Det bør settes krav til hvordan prosjektene skal følges opp, dokumenteres og 

arkiveres.  

 Tiltak 7;  Det bør etableres et system for godkjennelse av anskaffelser over en viss 

størrelse.  

 Tiltak 8;  Kommunens anskaffelsesreglement bør vurderes for å tydeliggjøre når og 

hvordan en rammeavtale skal brukes. Videre bør kommunen holde oversikt over 

bruken av sine rammeavtaler.  

 Tiltak 9;  Søknader og tillatelser må foreligge før prosjektene starter.     

 

 

Kapasitet og kompetanse 

Investeringsprosjekter ved tekniske tjeneste ble normalt fulgt opp av prosjektledere ansatt i 

kommunen. Rollen som prosjektleder er rettet mot oppgaver knyttet til den administrative 

oppfølgingen av et investeringsprosjekt som økonomi, fremdrift, søknader osv. For prosjekter 

gjennomført ved tekniske tjenester var prosjektleder også byggherre, dvs. den som tok alle 

beslutninger i prosjektet. Byggeleder er den som følger opp arbeidet ute på byggeplassen. 

Svært ofte var det en og samme person som hadde rollen som både prosjektleder og 

byggeleder. Gjennomgangen viser at kapasitet og kompetanse har vært en hovedutfordring når 

det gjelder prosjekter på tidligere tekniske tjenester.  

 

Tekniske tjenester var dessuten ikke bemannet for å håndtere den store økningen av 

investeringsprosjekter. Det er ikke noe som tyder på at det ble gjennomført systematiske 

vurderinger av avdelingens kapasitet. Revisjonen stiller spørsmål ved om dette problemet ble 

kommunisert til og forstått av kommunens øverste ledelse.   
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Revisjonen anbefaler følgende tiltak: 

 

 Tiltak 10;  Kommunen bør gjennomføre jevnlige vurderinger knyttet til kapasitet og 

kompetanse i egen organisasjon både for det enkelte prosjekt og hele 

prosjektporteføljen 

 

 

Ledelse på alle nivå  

Rådmannen har ansvaret for å sikre betryggende kontroll i hele organisasjonen og utøver dette 

ansvaret sammen med sine ledere. 

 

I dette ansvaret ligger blant annet å sikre: 

 

 at prosjektene er tilstrekkelig utredet 

 god rapportering til de folkevalgte 

 at lover og regler etterleves 

 at prosjektene blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte  

 at organisasjonen har tilskrekkelig kapasitet og kompetanse 

 

 

For å ivareta dette ansvaret anbefaler revisjonen følgende tiltak: 

 

 Tiltak 11;  Risikovurderinger bør gjennomføres for investeringsprosjekter, både for 

prosjektporteføljen som helhet og for det enkelte prosjekt. 

 Tiltak 12;  Basert på risikoanalysen bør det formaliseres et system for å sikre tilstrekkelig 

kontroll med investeringsprosjekter. Systemet bør være slik at det har 

kontrollmekanismer i seg for å fange opp feil og svakheter. Arbeidsdeling og god 

kommunikasjon både oppover og nedover i organisasjonen, sammen et tilpasset 

rapporteringssystem er viktige elementer i et slikt system  

 Tiltak 13;  Det bør jobbes systematisk med en ”kontrollkultur” fordi investeringsprosjekter er 

et område med risiko for uregelmessigheter, misligheter og overfakturering.  
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Oppsummering av revisjonens gjennomgang av tre 

investeringsprosjekter  

Gangbroa over Langvannet 

Innledning 

Byggingen av gangbroa over Langvannet var et prosjekt som strakk seg over perioden mai 

2010 til åpningen av broa i februar 2013. Samlet kostnad for prosjektet er beregnet til 11,7 

mill. 

 

Arbeidet med gangbroa kan deles inn i tre faser: 

 

- FASE 1: Politisk vedtak, planlegging, prosjektering. Midtveis i fasen ble konstruksjonen 

av broa endret.  

- FASE 2: Støping av brokar, stålarbeid på verksted før montering, og videre prosjektering 

- FASE 3: Ny anbudsrunde. Arbeidet fortsetter med ny prosjektleder/entreprenør, videre 

prosjektering. Montering av stål og limtredragere, rekkverk og ferdigstillelse av broa. 

 

I figuren under er fasene fremstilt på en tidslinje: 

 

 

 

Om prosjektgjennomføringen 

Prosjektet ble vedtatt i kommunestyret mai 2010 med en budsjettramme på kr 2,5 mill. 

Revisjonen konkluderer med at kostnadsestimatet fra administrasjonen, som kommunestyret la 

til grunn for sitt vedtak, var for dårlig utredet. 

 

Allerede i mai 2011 var det fare for overskridelser på dette prosjektet. Budsjettmidlene var 

brukt, og broa var ikke på plass. Dette ble ikke tilfredsstillende rapportert verken på 

administrativt nivå eller til politisk nivå. Kommunens økonomireglement setter krav til at det 

skal fremmes sak når det er fare for overskridelser på investeringsprosjekter. Her burde det 

allerede første halvdel av 2011 vært åpenbart for både prosjektleder og tidligere teknisk sjef at 

det var fare for overskridelser.  

 

  KS-vedtak mai 2010                                                       Stopp des. 2011          Broa på plass 

 vår 2010        vår 2011         jan. 2012      okt. 2012 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
 

Prosjektering høst 2010 – vår 2012 
 

Abi Nor m/underlev.  Ny leverandør 
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Etter revisjonens vurdering burde prosjektet vært lagt frem til ny politisk behandling allerede 

høsten 2010, da administrasjonen valgte å gå bort fra en trekonstruksjon og over til 

stålkonstruksjon for broa.  Revisjonen vil bemerke at prosjektet var omdiskutert da det ble 

vedtatt nettopp fordi det ble stilt spørsmål ved at kostnadene for prosjektet var så lave. At 

prosjektet ikke ble fremlagt for ny politisk behandling når forutsetningene for prosjektet endres 

vurderes av den grunn som en vesentlig svikt.  

 

Anskaffelsene av entreprenør og prosjekterende har ikke vært gjennomført i tråd med 

regelverket for offentlige anskaffelser. Kommunen valgte å tildele oppdraget med å bygge broen 

til Abi Nor Utemiljø AS gjennom en rammeavtale kommune hadde med firmaet. Rammeavtalen 

omfattet asfalt-, grunn-, belegnings-, og dreneringsarbeid. Denne rammeavtale var for det 

første ikke inngått i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser, og for det andre var ikke 

rammeavtalen på noen måte dekkende for et oppdrag som entreprenør for å oppføre en 

gangbro over et vann. Dette forholdet må derfor tilskrives en av hovedårsakene til de senere 

problemer i dette prosjektet. Hadde man satt oppdraget ut på anbud ville man sikret en 

entreprenør med de nødvendige tillatelser og kompetanse på oppdraget, og man ville hatt et 

gjennomarbeidet konkurransegrunnlag som vedlegg til en skriftlig kontrakt. Dette ville sikret et 

rettslig og faktisk grunnlag for kontraktoppfølging.  

 

Revisjonen vil i tillegg bemerke at den samlede verdi av de avrop (bestillinger) som var gjort på 

denne rammeavtalen går langt utover det som lå til grunn ved inngåelsen av rammeavtalen, og 

av denne grunn alene skulle avtalen vært satt ut på nytt anbud. 

 

Det at kommunen ikke foretar en skriftelig bestilling/kontrakt med entreprenør fører til at 

oppfølgingen og kontrollen med dette prosjektet blir svært krevende. Samlet er bruddene ved 

både inngåelsen av rammeavtalen, den omfattende bruken av avtalen og anvendelsen av 

avtalen på dette prosjektet uten noe form for skriftlighet etter revisjonens syn en alvorlig svikt 

som får konsekvenser for det videre arbeidet med prosjektet.  

 

Kommunens avrop på rammeavtalen med COWI AS om å forestå prosjekteringen av broen ble 

heller ikke gjort skriftlig. Skriftlighet ved avrop (bestillinger) som gjøres ved bruk av 

rammeavtaler har vist seg å være en gjennomgående svakhet ved tidligere tekniske tjenester. 

 

Dette prosjektet hatt ikke hatt en formalisert prosjektorganisasjon. Grunnleggende dokumenter 

som kontrakt, fremdriftsplaner og kostnadskalkyler mangler. Det er også uklart hvilken rolle 

entreprenøren har hatt i prosjektet.  
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Det ikke ble søkt om igangsettelsestillatelse før deler av arbeidene med gangbroa var utført. Abi 

Nor Utemiljø AS har ikke ansvarsrett1 for arbeidene med brokarene og stålkonstruksjon til broa, 

og arbeidet ble utført av underleverandører. Dersom kommunen ikke hadde startet opp 

arbeidene før igangsettelsestillatelse var gitt ville antagelig Abi Nor Utemiljø AS ikke vært 

aktuell som entreprenør. Revisjonens vurdering er at arbeidene ikke skulle ikke vært igangsatt 

med de aktørene som var engasjert for å gjennomføre prosjektet. Revisjonen vil presisere at 

det er Lørenskog kommune som tiltakshaver (byggherre) som har ansvar for at tiltaket blir 

utført i samsvar med lov, forskrift, planer, vedtekter og andre myndighetskrav, jf. 

byggesaksforskriften § 12-1. Dette ansvaret har kommunen ikke oppfylt. 

 

Det har også vist seg at kommunen ikke har gjort noen form for vurdering av om prosjektet 

hadde den nødvendige kapasitet og kompetanse, verken i prosjektets innledende fase eller 

underveis i prosjektet. Risikovurdering av prosjektet før byggestart ble ikke utført. Formelle 

kommunikasjons- og rapporteringskanaler ble heller ikke etablert, det meste skjedde muntlig. 

Videre er det ikke etablert et system for arkivering av prosjektdokumentasjonen. Dette 

medfører at det er svært vanskelig å få oversikt over prosjektet i ettertid.  

 

Prosjektleder som er oppnevnt for prosjektet innehar rollen som byggherre, prosjektleder og 

byggeleder. Det er ikke noe som tyder på at tidligere teknisk sjef har vært involvert i 

beslutninger eller foretatt nærmere oppfølging av prosjektet. Etter revisjonens vurdering er 

prosjektleders rolle tydelig nok, men problemet er at samme person også innehar andre 

sentrale roller i prosjektadministrasjonen. Ut fra et internkontrollperspektiv bør disse rollene 

fordeles mellom flere ulike personer for å sikre god styring av et prosjekt.   

 

Samlet viser også gjennomgangen store svakheter ved gjennomføringen av selve prosjektet. 

Dette gjelder både feil og mangler ved søknader om igangsettelsestillatelse og mangelfull 

oppfølging og kontroll i selve gjennomføringsfasen. Svakhetene er såpass omfattende at 

revisjonen mener at dette har ført til at kommunen er blitt belastet med unødige høye 

kostnader for arbeidet som ble utført frem til prosjektet ble stoppet og satt ut på anbud.  Dette 

er nå i ettertid fulgt opp fra kommunens side med et krav mot entreprenør på kr 1,9 mill. 

Videre var kvaliteten på utført arbeid mangelfullt dokumentert, noe som har medført behov for 

å gjennomføre etterkontroller knyttet til arbeid med brokar og stålkonstruksjonen.  

 

Revisjonen påpeker at det er et lederansvar å tilrettelegge for, og følge opp at kommunen har 

kontroll med sine investeringsprosjekt. I dette ansvaret ligger også å sikre tilstrekkelig 

kapasitet og kompetanse i prosjektorganisasjonen. 

 

                                           

1 Det søkes om ansvarsrett i forbindelse med igangsettelsestillatelsen. Ansvarsrett er viktig for å sikre at et selskap har 
tilstrekkelig erfaring og kompetanse for å kunne utføre et bestemt arbeid. 
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Etter at arbeidet med gangbroa ble stoppet har kommunen gjennomført flere tiltak for å 

avhjelpe de svakhetene som er som er beskrevet over.  Selve monteringen av gangbroa er 

utført etter at ny anbudskonkurranse ble gjennomført. I denne fasen av prosjektet er 

oppfølgings- og kontrollsystem etablert, og nødvendige tillatelser på plass. 

 

 

Haneborg Allé VA/vei 

Innledning 

Prosjektet ble behandlet av kommunestyret både i 2008 og 2009, med en samlet 

budsjettramme på kr 9,9 mill., og omfatter fortau langs Haneborg Allé, samt rehabilitering av 

vann og avløp (VA).  Antatt kostnad for prosjektet er kr 18,6 mill. Kommunens krav mot 

entreprenør på kr 3,1 mill. er holdt utenfor disse tallene. 

 

Arbeidet med prosjektet kan deles inn i følgende faser: 

 

- FASE 1: Politisk vedtak, planlegging (inkl. grunneieravståelse og reguleringsplan), 

prosjektering 

- FASE 2: Anleggsarbeidet gjennomføres (VA), vei/fortau er påbegynt, prosjektering 

fortsetter (i hovedsak mot grunneiere) 

- FASE 3: Arbeidet fortsetter med ny entreprenør, ferdigstillelse av fortau m.m.  

 

Fremstilt på en tidslinje ser dette slik ut: 

 

 

 

 

Om prosjektgjennomføringen 

Haneborg Allé VA/vei er et ganske ordinært prosjekt for en teknisk sektor i en kommune. For 

VA-anleggene forelå det grove kostnadsestimat forut for behandlingen i kommunestyret. Disse 

var basert på erfaringstall som for revisjonen fremstår som rimelige. For veidelen fremgår det 

ikke av dokumentasjonen hvordan kostnadsoverslaget er beregnet. Prosjektene ble kort 

presentert i saksfremlegg for miljø- og samferdselsutvalget, og tatt inn i kommunes 

årsbudsjettet uten nærmere omtale. Selv om utredningen ikke var særlig omfattende er det 

revisjonens vurdering at den er tilfredsstillende utført for et prosjekt av denne størrelse og art. 

 KS-vedtak mai/des. 2008                                                                    Stopp 2011/2012 

 2008                                vår 2011                                      Ferdig vår 2013 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
 

Prosjektering 2009  Videre prosjektering 
 

Abi Nor m/underlev.  Ny leverandør 
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Unntaket er veidelene av prosjektet, der grunnlaget for kostnadsanslagene burde vært 

dokumentert i større grad. Det er også veidelen som kommer ut med de største 

overskridelsene.      

 

Revisjonen er av den oppfatning at prosjektets status underveis ikke er tilfredsstillende 

rapportert verken til administrativt eller politisk nivå. Det har videre vært en utfordring å 

etterprøve rapporteringen i dette prosjektet, siden veidelen rapporteres som en del av en 

samlet budsjettpott (K8502 Trafikksikring). VA-delen er ført på eget prosjektnummer, og var 

innenfor budsjettrammen frem til årsskiftet 2011/2012.  

 

Anskaffelsene av entreprenør til å forestå anleggsarbeidene ble ikke lagt ut på anbud. Dette 

mener revisjonen er i strid med grunnleggende krav i lov om offentlige anskaffelser. Tilsvarende 

som for gangbroa ble dette oppdraget tildelt Abi Nor Utemiljø AS som et avrop (bestilling) på 

rammeavtalen kommune hadde med firmaet. Dette avropet ble ikke skriftliggjort og dette er en 

av hovedårsakene til senere problemer i prosjektgjennomføringen. Det er etter revisjonens 

synspunkt bemerkelsesverdig at kommunen velger denne fremgangsmåten når 

konsulentselskapet som hadde stått for prosjekteringen allerede hadde utarbeidet et 

konkurransegrunnlag som enkelt både kunne vært brukt for en anbudskonkurranse av 

oppdraget, eller som grunnlag for skriftliggjøring av avropet til Abi Nor Utemiljø AS.      

 

Organiseringen av dette prosjektet har mange likehetstrekk med prosjektgjennomføringen ved 

byggingen av gangbroa, med andre ord mangler det meste av formelle strukturer i prosjektet. 

Det er ikke utarbeidet grunnleggende dokumenter som kontrakt, fremdriftsplaner og detaljert 

kostnadskalkyle. Det ble heller ikke etablert formelle kommunikasjons- og rapporteringskanaler 

i prosjektet. Videre er det ikke etablert et system for arkivering av prosjektdokumentasjonen. 

Også i dette prosjektet har en og samme person rollen som byggherre, prosjektleder og 

byggeleder uten særlig grad av oppfølging fra overordnet. Det er også uklart hvilken rolle 

entreprenør har hatt i prosjektet. Reelt sett er det hovedsaklig underentreprenører som har 

utført arbeidet. 

 

Samlet viser gjennomgangen store svakheter knyttet til oppfølging og kontroll med 

gjennomføring av prosjektet. For dette prosjektet er det ikke søkt om verken rammetillatelse 

eller igangsettelsestillatelse (byggesøknad). Det foreligger ikke dokumentasjon på at Abi Nor 

Utemiljø AS hadde et kvalitetssikringssystem for å kunne gjennomføre prosjektet. I tillegg har 

kommunen også kompetanse- og kapasitetsutfordringer knyttet til å administrere prosjektet.  

 

Økonomioppfølgingen i prosjektet har heller ikke fungert tilfredsstillende. Kommunen har 

utbetalt for høye beløp i forhold til avtalt pris på mange poster gjennom den løpende 

faktureringen.  Etter revisjonens vurdering svikter oppfølgingen av økonomien i prosjektet når 

det ikke blir stilt spørsmål ved at fakturaene inneholder for høye beløp i forhold til det som er 
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avtalt, eller at de var mangelfullt dokumentert. Når kommunen heller ikke har gjort krav på 

sikkerhetsstillelse fra entreprenør, eller holdt igjen utbetalinger til entreprenør underveis i 

byggeperioden, blir den mangelfulle fakturakontrollen spesielt uheldig. 

 

Svakhetene er samlet sett såpass omfattende i dette prosjektet at revisjonen mener kommunen 

ble belastet med for høye kostnader for det utførte arbeid.  

 

Etter at prosjektet ble stoppet har Abi Nor Utemiljø AS sendt en rekke fakturaer til kommunen. 

Samtlige er avvist. Kommunen v/nåværende prosjektleder har også forsøkt å få tilfredsstillende 

dokumentasjon for utført arbeid uten resultater. Det er videre utført TV-kontroll av rørene som 

også avslørte svakheter i arbeidet som var utført. Disse svakhetene er rettet opp. Etter 

revisjonens vurdering har kommunen dermed iverksatt tiltak for å rette opp i tidligere svakheter 

ved dette prosjektet. Det er fremsatt et krav fra kommunen mot entreprenør på 3,1 mill i 

sluttoppgjøret. 

 

 

 

Kjennveien VA/vei 

Innledning 

Prosjektet Kjennveien VA/vei ble vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av 

budsjettene for 2009 og 2010. Budsjettrammen ble satt til 15,75 mill. Sluttkostnaden ble på 

kr 22 mill.  

 

Arbeidet med Kjennveien VA/vei kan deles inn i følgende faser: 

 

- FASE 1 – Politisk vedtak, planlegging (inkl. anbudskonkurranse), prosjektering 

- FASE 2 – Hoveddelen av anleggsarbeidet gjennomføres, noe prosjektering 

- FASE 3 – Sluttarbeider inkl. reklamasjonsarbeid, tilleggsbevilgninger  

 

Fremstilt på en tidslinje ser dette slik ut: 

 

 

 

 

 KS-vedtak des. 2008/des. 2009                                Sluttoppgjør  

         høst 2012 

       2009            nov. 2009                 2011 Ferdig vinter 2011 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
 

Prosjektering  
 

Hoveddel anleggsarbeid  Sluttarbeider 
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Om prosjektgjennomføringen 

For dette prosjektet ble det utarbeidet en fullstendig kostnadskalkyle før budsjettbehandlingen. 

Etter revisjonens oppfatning ble prosjektet forsvarlig utredet før behandling i kommunestyret.  

 

Når det gjelder kostnadsoverskridelsen i prosjektet som administrasjonen allerede var klar over 

i begynnelsen av 2011, ble det ikke lagt frem politisk sak om dette før mars 2012. Revisjonen 

mener det er meget uheldig at politikerne ikke fikk dette til behandling da overskridelsene var 

ble kjent for administrasjonen slik kommunens reglement krever.   

 

Som for prosjektene gangbroa over Langvannet og rehabiliteringen av Haneborg Allé VA/vei er 

det heller ikke i dette prosjektet gjort skriftlig avrop (bestilling) på rammeavtalen for 

prosjekteringsoppdraget.  

 

Anskaffelsen av entreprisearbeidene for Kjennveien VA/vei ble lagt ut på anbud, og for denne 

delen av prosjektet ble det dermed inngått skriftlig avtale i tråd med anskaffelsesregelverket. 

Revisjonen vil understreke viktigheten av at reglene om offentlige anskaffelser overholdes, slik 

som det ble gjort for entreprisearbeidene. Overholdelse av dette regelverket fører også til at 

dokumenter som har stor betydning for styring, planlegging og gjennomføring av prosjektet 

også kommer på plass. I forbindelse med anbudsutlysningen ble det utarbeidet en detaljert 

beskrivelse for hele prosjektet som er grunnlaget for den avtalen som ble inngått. Det ble 

dermed inngått en kontrakt som regulerte de ulike forholdene rundt oppdraget.  

 

Prosjektet har etter revisjonens vurdering vært undergitt tilstrekkelig planlegging og en 

hensiktsmessig prosjektorganisering. Foruten kostnadskalkyle og detaljert prosjektbeskrivelse, 

har det vært fremdriftsplaner (utarbeidet av entreprenøren), SHA-plan (sikkerhet, helse, 

arbeidsmiljø) og risikovurderinger. I deler av prosjektperioden hadde kommunen i tillegg til 

prosjektleder også egen byggeleder. Dette gav god kapasitet til oppfølging, og denne 

arbeidsdelingen gjør at man oppnår en hensiktsmessig rolledeling i et prosjekt. Revisjonen 

mener likevel kommunen burde hatt et system for en vurdering av om prosjektorganisasjonen 

fungerte som forutsatt underveis i prosjektet. Så langt revisjonen kjenner til, ble det for 

eksempel ikke vurdert å erstatte byggeleder da han var i permisjon. 

 

Videre mener revisjonen at oppfølgingen av selve arbeidet med Kjennveien VA/vei har vært 

tilfredsstillende. I tillegg til tilbudstegningene ble det utarbeidet arbeidstegninger, som 

kontrolleres og kvalitetssikres ytterligere. Regelmessige byggemøter (med referat) er helt 

grunnleggende for å kunne følge opp et prosjekt, og det har vært på plass her. Det ble gjort 

risikovurderinger i forkant av prosjektet, og disse er blant annet blitt fulgt opp underveis med 

”sikker jobb”-analyse.   
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Det har vært svakheter når det gjelder oppfølging av økonomien. Heller ikke i dette prosjektet 

har prosjektleder utarbeidet prosjektregnskap. Dette gjør det vanskelig å få oversikt over 

prosjektet i ettertid, og slike ”skyggeregnskap” er ofte en forutsetning for å ha god kontroll med 

økonomien underveis i et prosjekt.  

 

Noen grunnleggende forhold har likevel vært på plass når det gjelder økonomioppfølgingen av 

prosjektet. Fakturaene er tilstrekkelig dokumenterte med underbilag, og det er holdt tilbake 10 

% av fakturabeløpene inntil sluttoppgjøret ble avklart.  

 

Problemene med å få oversikt over økonomien i ettertid er for en stor del knyttet til 

endringsmeldinger underveis i prosjektet. Det har vært et stort antall endringsmeldinger fra 

entreprenøren. I tillegg til at entreprenøren skal spesifisere hva slags arbeid det bes om 

kompensasjon for, så skal endringsmeldingen opplyse om det kreves økt vederlag og/eller 

fristforlengelse. Det er gjennomgående for endringsmeldingene at det ikke angis verken 

fristforlengelse eller sum for vederlagsjustering. Dette gjør det svært vanskelig å vurdere hvor 

store kostnader de enkelte endringsmeldingene genererer. Selv om en del endringsmeldinger 

ble avvist, så har kommunen godkjent de fleste av dem.   

 

Dette har gjort at det har vært vanskelig for revisjonen å etterkontrollere hva som er årsaken til 

de 6 millionene i overskridelser. Administrasjonen rapporterte til kommunestyret i sakene 

019/12 og 097/12 at de viktigste årsakene til merforbruket var at VA-traséen ble lagt om for en 

av sideveiene, økte utgifter til sprengning og i tillegg streng kulde i anleggsperioden. Revisjonen 

har fått seg forelagt endringene i tegningene på VA-traséen. Videre har vi sett at store deler av 

endringsmeldingene på prosjektet gjelder boring, sprenging og kabling. Revisjonen mener 

derfor at det er sannsynliggjort at administrasjonens oppsummering av merforbruket er korrekt. 

Revisjonen vil også bemerke at inkludert i merforbruket er kr 1,5 mill. i rene 

forsinkelseskostnader (består av kr 900 000 for å forsere arbeidet frem mot skolestart, og kr 

592 457 i ekstra kostnader til rigg), uten at det er gjort noe direkte arbeid for disse pengene.   

 

Revisjonen konkluderer med at Kjennveien VA/vei har vært et mer normalt prosjekt, der 

grunnleggende rammer for styring av et prosjekt har vært på plass. Dette prosjektet er således 

en bekreftelse på at det å følge anskaffelsesreglene gir et godt grunnlag for å følge opp 

prosjekter. Videre at det er viktig å ha nok kapasitet til å følge opp prosjektet, og at 

prosjektledere ikke bør inneha alle roller i et prosjekt. Når det allikevel blir overskridelser, 

mener revisjonen at det er meget uheldig at dette ikke rapporteres til de folkevalgte som 

forutsatt i kommunens reglementer.  
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Konklusjon 

Kommunestyret og kontrollutvalget ba revisjonen undersøke og besvare følgende 

problemstilinger i denne forvaltningsrevisjonen:    

 

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?  

 

Gjennomgangen har vist at tekniske tjenester hadde store utfordringer på alle områdene som 

disse problemstilingene dekker. Etter revisjonens vurdering var ikke investeringsprosjekt ved 

tekniske tjenester i Lørenskog kommune underlagt tilfredsstillende styring og kontroll. 

Kommunen har fastsatt mange retningslinjer med relevans for oppfølging og kontroll med 

investeringsprosjekter. Funnene i denne rapporten avdekker imidlertid svikt både i etterlevelse 

av gjeldende regelverk og retningslinjer. Revisjonen mener at svikten er alvorlig, og at dette 

har hatt store konsekvenser for gjennomføringen av to av de prosjektene vi har kontrollert.      

 

 

 

Lillestrøm, 14.05.2013  

 

Nina Neset /sign/ 

revisjonssjef 

 

Ellen Lange /sign/ 

fagansvarlig forvaltningsrevisor 
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DEL A – INNLEDNING, PROBLEMSTILLINGER OG 
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1 INNLEDNING  

 

1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet 

Våren 2012 ble kommunestyret i Lørenskog informert om overskridelser på flere 

investeringsprosjekter i kommunen. På bakgrunn av dette ble revisjonen (NRD) bedt om å 

gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot styring av investeringsprosjekter.  

 

Formålet med prosjektet er å foreta en vurdering av byggeprosjektene fra behovet for en 

investering oppstår, via politisk og administrativ behandling til planleggings- og 

gjennomføringsfase. Hovedproblemstillingen er om investeringsprosjekt i Lørenskog kommune 

er underlagt tilfredsstillende styring og kontroll, herunder om kommunens retningslinjer for 

investeringsprosjekter følges.  

 

Denne rapporten omhandler tekniske prosjekter (dvs. gangbroa over Langvannet, Haneborg 

Allé og Kjennveien). Kjenn skole, som er et byggeprosjekt som lå under den tidligere bygg- og 

eiendomsenheten, beskrives i en egen rapport2.   

 

Prosjektet er hovedsakelig gjennomført av: 

 

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

- Nina Neset, revisjonssjef NRD 

- Oddny Ruud Nordvik, jurist/forvaltningsrevisor NRD 

- Øyvind Schage Førde, advokat NRD 

- Karen Therese Asak, revisor NRD 

- Hanne Rolsdorph, sivilingeniør (innleid fra GIVAS IKS) 

- Hans Jørgen Aase, sivilingeniør (innleid fra Antaris AS) 

 

1.2 Politisk bestilling og problemstillinger 

I februar 2012 fikk kommunestyret i Lørenskog en rekke saker knyttet til overskridelser på 

investeringsprosjekter. 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). På bakgrunn av dette ba kontrollutvalget 

                                           

2 Gjennomgang av Kjenn skole, mai 2013, Nedre Romerike distriktsrevisjon. 
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revisjonen om å utarbeide en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen (sak 03/12 i 

kontrollutvalgets møte 14.02.2012). 

 

Revisjonen utarbeidet en prosjektplan, og denne ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 

22.02.2012 (sak 15/12) og i kommunestyret 07.03.2012 (KS 029/12). Det er denne 

prosjektplanen som er grunnlaget for forvaltningsrevisjonen. På bakgrunn av prosjektplanen ser 

revisjonen i denne rapporten på følgende problemstillinger (rekkefølgen av problemstillingene er 

noe endret fra prosjektplanen): 

 

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?  

 

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal 

vurderes i forhold til. Kriteriene for denne forvaltningsrevisjonen er hentet fra sentrale lover og 

forskrifter, reglementer for Lørenskog kommune og anerkjent teori knyttet til styring og 

oppfølging av investeringsprosjekter. 

 

 

1.3 Oppbygging av rapporten 

Del A er innledning og metodebruk. 

 

Del B omhandler det overordnede systemet for budsjettering, rapportering og 

oppfølging/kontroll med investeringsprosjekter slik det ble gjort i tidligere tekniske tjenester 

(problemstilling 1 og 2). 

 

Del C er gjennomgang av prosjektene. Her går vi gjennom hvert av prosjektene og besvarer 

problemstillingene 3-7. 
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I sammendraget foran i rapporten presenteres overordnede funn og anbefalinger, 

oppsummering av funnene i de tre investeringsprosjektene og svar på problemstillingene 

(konklusjon).  

 

Rapporten ble sendt kommunen på høring XXXXX. Rådmannens tilbakemelding er vedlegg XX til 

rapporten. 

 

 

1.4 Anvendte metoder i prosjektet 

1.4.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

 

Dokumentasjonen i denne rapporten er hentet fra et bredt kildegrunnlag, blant annet:  

 

- Politiske saker som omhandler investeringsprosjekter, herunder årsbudsjetter, 

økonomiplaner og årsregnskap 

- Rutiner og retningslinjer som gjelder i Lørenskog kommune (se litteratur- og kildeliste 

for oversikt over de som er benyttet i gjennomgangen) 

- Tall hentet fra kommunens regnskapssystemer 

- Prosjektdokumentasjon, innhentet fra kommunens systemer og fra Siv.ing. Trond 

Thorvaldsen AS. 3   

 

Foruten litteratur- og kildeliste bakerst i rapporten, henviser vi underveis i teksten til de enkelte 

dokumentene som benyttes i gjennomgangen.  

 

En del informasjon er innhentet gjennom samtaler med sentrale aktører: 

 

- Tidligere teknisk sjef (09.05.2012 og 19.09.2012) 

- Prosjektleder (04.10.2012) 

- COWI AS (24.10.2012) 

 

I tillegg har vi innhentet informasjon fra ansatte i Lørenskog og fra Siv.ing. Trond Thorvaldsen 

AS i telefonsamtaler og møter.   

 

                                           

3 Thorvaldsen AS fikk oppdraget med prosjektledelse for gangbroa og Haneborg Allé våren 2012, etter at 
overskridelsene ble kjent og prosjektene ble stoppet. 
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1.4.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

 

All informasjon som er basert på intervjudata, er blitt verifisert underveis i arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen. Faktagrunnlaget er blitt presentert for administrasjonen i møter (blant 

annet 28.02.2013 og 10.04.2013).  

 

Den innsamlede dokumentasjonen er innhentet for og omhandler kun denne rapportens 

problemstillinger og gyldigheten anses dermed å være høy. Videre anser revisjonen de 

innsamlede data som korrekte, og anser påliteligheten som god. 

 

1.5 Om investeringsprosjekter i Lørenskog  

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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DEL B – OVERORDNET STYRING OG KONTROLL MED 

INVESTERINGSPROSJEKTER I TEKNISKE TJENESTER 

 

I denne delen av rapporten vil vi gå gjennom det overordnede systemet for budsjettering, 

rapportering og oppfølging/kontroll med investeringsprosjekter slik det ble gjort i tidligere 

tekniske tjenester. Problemstillinger som vil bli belyst her er:  

 

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?  

 

Først i denne delen (kapittel 2) setter vi opp en oversikt over de samlede investeringene i 

tekniske tjenester i årene 2006-2011. Problemstilling 1 om rapportering behandles i kapittel 3, 

og problemstilling 2 om internkontroll i kapittel 4. I disse to kapitlene setter vi først opp de 

kravene som gjelder på området (kriterier), og deretter går vi gjennom hvordan praksisen har 

vært på disse områdene. Til slutt i kapitlene kommer revisjonens vurdering av praksis opp mot 

kriteriene.  
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2 OVERSIKT OVER INVESTERINGER VED TEKNISKE 

TJENESTER 2006-2011 

Det har vært mange og store investeringer i Lørenskog kommune de siste årene. Innledningsvis 

vil vi gi en oversikt over antall prosjekter og investeringsnivå på tekniske tjenester i årene 

2006-2011. Til sammen er det brukt over kr 400 mill. til investeringer i tekniske tjenester disse 

årene. Da er alle beløp regnet med – dvs. alle prosjekter som får eget objektnummer i 

investeringsregnskapet.  Samlet for disse årene har teknisk arbeidet med i underkant av 60 

ulike investeringsprosjekter4. Oversikt over alle prosjektene ligger i vedlegg 1. 

 

Utviklingen over år viser at det er en markant økning de siste årene når det gjelder antall 

prosjekter på teknisk. Investeringskostnadene knyttet til tekniske tjenester hadde en økning i 

perioden 2006-2010, mens det i 2011 var reduserte kostnader. Figurene under illustrerer dette. 

Antall prosjekter er i perioden: 

 

 

 

 

 

Samtidig har bemanningen knyttet til oppfølging og gjennomføring av prosjekter ved teknisk 

vært den samme siden 2007. De siste årene har bemanningen vært noe svekket grunnet 

sykdom og permisjoner. (Opplyst av kontorsjef på telefon 06.11.2012.)  

                                           

4 Vi har tatt ut prosjekter knyttet til utvidelse av kontorlokaler på Blåkollen. Selv om disse prosjektene budsjettmessig 
ligger under teknisk, så er det bygg- og eiendom som har gjort arbeidet med prosjektet. Prosjektet K9710 Kabling 47 
kv-linje har vi tatt med. Dette ligger budsjettmessig under sentraladministrasjonen, men tekniske tjenester har styrt 
prosjektet. 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Antall prosjekter 13 21 27 29 30 30

63,3 
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3 RAPPORTERING AV PROSJEKTPORTEFØLJEN 

3.1 Hvilke krav gjelder for rapportering av prosjektporteføljen? 

Arbeidet med budsjett og rapportering for investeringsprosjekter vil foregå i både et 

årsperspektiv og i prosjektperspektiv. Når det gjelder årsperspektivet vil dette være en del av 

kommunens budsjettprosess og kommunelovens bestemmelser gjelder for denne prosessen. 

For prosjektperspektivet er det opp til den enkelte kommune å utarbeide egne retningslinjer for 

dette.  

3.1.1 Årsperspektivet 

Reglene om budsjettering og regnskapsføring av investeringer er gitt i kommunelovens (koml.) 

kap. 8 og 9, i forskrift om årsbudsjett og i regnskapsforskriften5. Formålet med årsbudsjettet er 

å gi bevilgninger og vedta finansiering for årets planlagte forbruk. Årsbudsjettet angir således 

planer for anskaffelser og anvendelse av midler for neste år og er bindende for underordnede 

organer, jf. koml. § 47 nr 1. Årsbudsjettet er gjennom sin bevilgningsfunksjon en rettslig 

bindende plan for anvendelse av midler, jf. koml. § 47.  Prosjektene skal legges inn i 

økonomiplanen i de årene der det antas at prosjektene blir realisert. I årsbudsjettet skal kun 

planlagt forbruk for inneværende år tas inn, jf. koml. § 46 nr 3. 

 

Kommunens regnskap er den endelige tilbakemeldingen på årsbudsjettet. Når det gjelder 

investeringer skal disse meldes tilbake til de folkevalgte på det nivå prosjektene er vedtatt, jf. 

regnskapsforskriften6. I tillegg til regnskapet har de aller fleste kommuner tertial- eller 

kvartalsrapportering gjennom året rettet mot årsbudsjettet.  Investeringsbudsjettet skal 

reguleres ved behov for å tilfredsstille lovens krav til balanse og realisme, jf. koml. § 47 nr 2. 

 

I økonomireglementet til Lørenskog kommune er det eget reglement for budsjettoppfølging7. 

Ifølge reglementets punkt 3.1 skal det fremmes kvartalsrapporter8. Når det gjelder 

investeringsregnskapet, skal kvartalsrapportene til hovedutvalgene minst inneholde regnskap 

og prognose i forhold til justert og periodisert budsjett for hvert tiltak innen kapitalregnskapet, 

jf. punkt 3.2. Med ”tiltak” forstår revisjonen at det skal legges frem for hvert prosjekt. Til 

                                           

5 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.1992 nr. 107, forskrift om årsbudsjett (for 
kommuner og fylkeskommuner) 15.12.2000 nr 1423 og forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 
fylkeskommuner) av 15.12.2000 nr 1424. 
6 Dette fremgår av vedlegg 2 til regnskapsforskriften, Regnskapsskjema 2 B – investeringsregnskapet.  
7 Reglement for budsjettoppfølging og overføring av bevilgninger / inndekning av underskudd (vedtatt av 
kommunestyret 13. desember 2000, sak 115/00). 
8 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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kommunestyret skal det minst legges frem regnskap og prognose i forhold til justert og 

periodisert budsjett pr. rammeområde for kapitalregnskapet. Som nevnt over krever imidlertid 

regnskapsforskriften en tilbakerapportering til kommunestyret på samme nivå som budsjettet er 

gitt ved regnskapsavslutning. Er budsjettet for eksempel vedtatt på prosjektnivå, så skal også 

årsregnskapet rapporteres på prosjektnivå.  

 

Videre kan bevilgninger som nevnt over gitt av et organ ikke endres av et underordnet organ. 

Det er av den grunn hensiktsmessig å rette rapporteringen inn mot hvordan budsjettet er 

vedtatt av kommunestyret og eventuelt av underordnede organer.  Vi vil derfor vurdere 

rapporteringsrutinene opp mot hvordan investeringsbudsjettet er vedtatt. I Lørenskog fastsettes 

budsjettet på prosjektnivå av kommunestyret, ikke pr. rammeområde. 

 

Det er enhetslederne og administrasjonssjefen som har det daglige ansvaret for budsjett-

oppfølging, jf. kommunens reglement om budsjettoppfølging pkt. 2.2. Ved hver periode-

avslutning, dvs. månedlig9, skal de gjennomgå regnskaps- og budsjettoppfølgingsrapporter. 

Hensikten med dette er å kunne forutse avvik mellom prognostisert årsregnskap og budsjett, 

for deretter å iverksette eventuelle nødvendige justeringer for å innarbeide avvikene.  

3.1.2 Prosjektperspektivet 

De aller fleste investeringsprosjekter går over flere år. Prosjektenes budsjett og kostnader er 

således fordelt over flere årsregnskap. I Lørenskog er det ikke fastsatt krav til tilbake-

rapportering av prosjektets fremdrift og kostnadsutvikling mot den samlede kostnadsrammen. 

Selv om kommunen ikke har utarbeidet retningslinjer for slik rapportering er det likevel klart at 

rapportering om fremdrift, kostnadsutvikling og prognoser på enkeltprosjekter bør skje regel-

messig både på administrativt nivå og til politisk nivå. Her viser vi blant annet til kommune-

lovens § 23 nr 2 om rådmannens ansvar for å ha rutiner og systemer for betryggende kontroll i 

kommunen. Uten slik rapportering er det vanskelig å holde oversikt både med bevilgningene for 

det enkelte prosjekt og prosjektets kostnad/fremdrift. Prosjektspesifikk rapportering er viktig 

både med tanke på prosjektets fremdrift, kostnadsutvikling og for å kunne signalisere behov for 

tilleggbevilgning/justeringer i prosjektet på et så tidlig tidspunkt som mulig. 

 

Kommunens økonomireglement har en egen del som omhandler økonomistyring av prosjekter10. 

Pkt. 5.1 i dette setter krav til at det skal utarbeides en egen sluttrapport for alle prosjekter. 

Sluttrapporten skal inneholde fullstendig regnskap for prosjektet, og kan således knyttes til 

prosjektperspektivet. Videre sies det at det kan være aktuelt å fremme denne saken for politisk 

behandling i utvalg, formannskap eller kommunestyret … Avhengig av prosjektets størrelse…. 

Prosjektene som gjennomgås i denne rapporten er av en slik størrelse at revisjonen mener at 

                                           

9 I saksfremlegg til kommunestyret ved kvartalsrapportering opplyser rådmannen at hver periodeavslutning betyr 
månedlig. Se for eksempel sak 053/10 Budsjett- og regnskapsoppfølging for 2010 – 1. kvartal. 
10 Interne retningslinjer for økonomistyring av prosjekter (gitt av rådmannen, 14. mai 1997). 
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det er fornuftig å legge til grunn at sluttrapportene for disse bør legges frem til politisk 

behandling. Uansett er det et krav at sluttrapporten skal utarbeides.  

 

Ut fra redegjørelsen over setter revisjonen opp følgende kriterier for rapportering av 

prosjektporteføljen: 

 

 Årsbudsjettet er gjennom sin bevilgningsfunksjon en rettslig bindende plan for 

anvendelse av midler. Årsbudsjettet skal være realistisk og kun planlagt forbruk for 

inneværende år tas inn.  

 Rapportering mot årsbudsjettet bør skje på samme nivå som bevilgningen er gitt (dette 

er pliktig ved avleggelse av regnskapet). Kvartalsrapportene til hovedutvalg for teknisk 

sektor skal inneholde regnskap og prognose i forhold til justert og periodisert budsjett for 

hvert prosjekt i investeringsregnskapet. 

 Enhetsleder skal månedlig utarbeide regnskaps- og budsjettoppfølgingsrapporter til 

rådmannen ved økonomiavdelingen. Dette for å kunne forutse avvik mellom 

prognostisert årsregnskap og budsjett og iverksette eventuelle justeringer som er 

nødvendige for å innarbeide avvikene. 

 Kommunen bør ha regelmessig rapportering for investeringsprosjekter som går over flere 

år på både administrativt og politisk nivå. Rapporteringen bør inneholde ramme for 

prosjektet, med eventuelle tilleggsbevilgninger, prognoser og status for kostnad og 

fremdrift.  

 For prosjekter som er avsluttet skal sluttrapport utarbeides. For større prosjekter bør 

sluttrapporten legges frem til politisk behandling. 
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3.2 Beskrivelse av praksis for rapportering 

Vi starter med å gå gjennom hvordan kostnadsrammene for prosjektene blir satt og hvordan 

prosjektene blir budsjettert. Dette er nødvendig for å kunne vurdere rapporteringsrutinene for 

prosjektporteføljen. Deretter går vi gjennom hvordan rapporteringen har foregått – først 

prosjektperspektivet og så årsperspektivet.  

 

3.2.1 Budsjettering 

Prosjektene budsjetteres årlig, og det finnes ikke oversikt over samlet budsjett pr. prosjekt. 

Dette bekreftes også i saksfremlegg fra rådmannen i sak 005/12 til kommunestyret om 

økonomisk status for investeringsprosjekter i tekniske tjenester:  

 

Rapporteringen på prosjektene til utvalgene og formannskapet som byggekomité er 

basert på enkelt år og inneholder ikke det totale bildet av økonomien gjennom hele 

prosjektet.  

 

Lørenskog har også i mange år hatt en praksis der budsjettet for investeringsprosjekter som går 

over flere år legges inn i årsbudsjettet når det er bestemt at prosjektet skal gjennomføres. I 

mange tilfeller kan det gå flere år før prosjektet reelt starter opp. Tidligere års bevilgninger blir 

gjentatt for neste år, og kommunestyret får en sak på dette når regnskapet er avlagt. Dette er 

problematisk for prosjekter som går over flere år, fordi budsjettet blir for høyt i oppstartsåret og 

de første årene. Når budsjettet vedtas år etter år og legges inn i kommunens budsjett blir det 

også vanskelig å holde oversikt over bevilget budsjett for det enkelte prosjekt. Praksisen for 

budsjettering av investeringsprosjekter medfører at det er krevende å finne frem til samlet 

bevilgning for det enkelte prosjekt. Revisjonen har derfor ikke gått gjennom budsjettering for 

samtlige prosjekter som teknisk har hatt oppfølgingsansvar for, men har valgt ut 8 prosjekter 

og fulgt disse i perioden 2006-2011, se vedlegg 2 til rapporten.  

 

Vår gjennomgang viser at det er flere forhold som gjentar seg for prosjekter som er 

gjennomført ved tekniske tjenester de senere årene. Gjennomgangen viser at alle prosjektene 

har urealistisk budsjett for alle eller deler av årene prosjektet har pågått. Dette ser vi av de til 

dels store differansene mellom årlig budsjett og forbruk. For noen prosjekter vedtas også 

budsjettet flere år før prosjektet starter opp.  

 

Det har vært behov for å gi tilleggsbevilgninger i 6 av de 8 prosjektene. Dette indikerer at 

kostnadsanslagene ved førstegangs bevilgning er for lave. Tidligere teknisk sjef har opplyst at 

det ikke var så strenge krav til første kostnadsanslag, noe han oppfattet som en akseptert 



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

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

____________________________________________________________________________ 

14                                                                      INVESTERINGSPROSJEKTER – LØRENSKOG 

praksis både administrativt og politisk (samtale 18.09.2012). Prosjektleder har fortalt at han 

mener prosjektene ofte ble styrt etter de opprinnelige kostnadsanslagene, og ikke etter politisk 

vedtatte budsjetter (samtale 04.10.2012).  

 

I to av prosjektene (K8511 Mailandveien og K8514 Poststien) er det avvik mellom de 

budsjettvedtakene vi har funnet for prosjektet, og resterende budsjett for prosjektet 

(kommunens tall). For Mailandveien er budsjettet etter våre beregninger kr 3,3 mill. for høyt i 

2010, noe som forskyver seg videre til 2011. Grunnen til dette er at administrasjonen har 

redusert forbruket på dette prosjektet i 2009 med et tilskudd. Dette har påvirket gjentatt 

bevilgning for 2010 som er satt kr 3,3 mill. for høyt. For Poststien er budsjettet etter våre 

beregninger kr 4,7 mill. for høyt i 2011. Dette skyldes at kostnadene for Poststien er redusert 

med kr 4,7 mill. i 2010. Se nærmere beskrivelser i vedlegg 2.  

 

Av de 8 prosjektene vi har gått igjennom er 5 fortsatt under arbeid, mens 3 var ferdigstilt ved 

utgangen av 2011. Av disse 3 var ett ferdigstilt innenfor rammen, mens de to andre hadde 

overskridelser. For det ene prosjektet K8509 Turvei/lysløype Sørlihavna – Losby er 

merforbruket på ca. kr 2 mill. dekket inn fra et annet prosjekt. Dette er omtalt i saksfremlegg 

om gjentatt bevilgning påfølgende år (kommunestyresak 057/10), uten at det foreligger et klart 

vedtak på slik inndekning.  

 

For prosjektet K9710 Kabling 47 kv-linje var det ved utgangen av 2010 gått med kr 101 mill. til 

prosjektet, noe som er kr 25 mill. mer enn det samlede budsjettet. Dette prosjektet ligger 

budsjettmessig under sentraladministrasjonen, men er blitt styrt av tekniske tjenester. 

Prosjektet har ikke vært del av kvartalsrapporteringen til miljø- og samferdselsutvalget / 

teknisk utvalg. 

3.2.2 Rapportering – prosjektperspektivet  

Når det gjelder prosjektperspektivet, har ikke Lørenskog kommune hatt rutiner eller 

retningslinjer for rapportering på prosjektene opp mot den totale kostnadsrammen for 

prosjektene verken administrativt eller til politisk nivå. Det foreligger av den grunn ikke 

rapporter som gir informasjon om prosjektets opprinnelige ramme, med ev. tilleggsbevilginger 

vurdert mot forbruk på rapporteringstidspunkt, prognose og fremdrift. I dette punktet beskriver 

vi de delene av rapporteringen i Lørenskog som likevel kan knyttes til prosjektperspektivet. 

 

Tidligere teknisk sjef innførte i en kort periode (juni-august 2011, frem til ny prosjektsjef 

tiltrådte september 2011) en rutine der prosjektledere rapporterte pr. prosjekt. I dette 

skjemaet ivaretas prosjektperspektivet, blant annet ved at den samlede kostnadsrammen skal 

fylles inn, og at ferdigstillelsesgraden på prosjektet skal angis i prosent. Også da teknisk sjef 

begynte i jobben i 2008 innførte han månedlig utfylling av rapporteringsskjema, noe som varte i 

noen måneder (samtale med tidligere teknisk sjef 09.05.2012).   
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Kravet til sluttrapport kan knyttes til prosjektperspektivet, siden et fullstendig regnskap vil 

måtte inkludere hele prosjektet. Av de omtrent 60 prosjektene vi har listet opp i vedlegg 1, er 

anslagsvis 15-20 avsluttet i perioden 2008-2011. Foruten å be administrasjonen om 

sluttrapporter, har vi gått gjennom saker til kommunestyret og miljø- og 

samferdselsutvalget/teknisk utvalg i perioden 2009-2012. Revisjonen har funnet sluttrapporter 

for følgende åtte prosjekter:  

 

 K8323 Rensepark Knatten etappe 1 (behandlet i 2008) 

 K8327 Kirkerudveien (behandlet i 2010) 

 K8332 Hovelsrudveien (behandlet i 2010) 

 K8316/K8331 Håkons vei – utskifting av 220m VA-ledninger (behandlet i 2010) 

 K8315/K8330 Driftskontroll for vann og avløp (behandlet i 2010) 

 K8317 Trykkøkningsstasjon Røykås (behandlet i 2012) 

 

Generelt forteller rapportene om hva prosjektet går ut på, hvilke aktører som har vært med og 

ellers litt om organisering og gjennomføring av prosjektet. Alle sluttrapportene er politisk 

behandlet, og alle er tatt til orientering/etterretning.  

 

Ingen av rapportene inneholder fullstendig regnskap, men prosjektets kostnad fremgår av alle 

rapportene. I alle rapporter unntatt én (K8316/K8331 Håkons vei) er budsjettet for prosjektet 

opplyst.  

 

Alle rapportene har kommentarer knyttet til læring – enten forklaring på overskridelser eller 

andre erfaringer.  

3.2.3 Rapportering – årsperspektivet  

Frem til nye rutiner ble innført i februar 2012 (kommunestyresak 004/12) har altså 

rapporteringen for investeringsprosjekter på teknisk i Lørenskog i all hovedsak vært innrettet 

mot årsperspektivet. Formålet med rapportering mot årsbudsjettet er å gi løpende 

tilbakemelding på de bevilgingene som er gitt for det enkelte år. Rapportering på 

årsperspektivet beskrives videre i dette punktet.  

 

Rapportering til de folkevalgte 

Normalt utarbeides det kvartalsrapporter pr. 31.03., 30.06. og 30.09. For fjerde og siste kvartal 

utarbeides det ikke egen rapport, det er behandlingen av årsregnskapet som utgjør denne 



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

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

____________________________________________________________________________ 

16                                                                      INVESTERINGSPROSJEKTER – LØRENSKOG 

rapporteringen. Revisjonen har gått gjennom rapporteringen til kommunestyret og teknisk 

utvalg for 2010 og 201111. 

 

I kvartalsrapportene til kommunestyret som gjelder 2010 rapporteres samlet budsjett og 

brukt beløp for investeringer i hele kommunen. I tillegg listes noen utvalgte prosjekter opp, 

med ett beløp pr. prosjekt. Det fremgår ikke om dette beløpet gjelder budsjett eller anvendte 

midler. Eksempelvis så dette slik ut i kvartalsrapporten til kommunestyret for 3. kvartal 2010 

(her har vi tatt med de investeringene som gjelder tekniske tjenester):  

 

Per utgangen av 3. kvartal er det foretatt investeringer for ca 380 mill. kr. Dette utgjør 

vel 45 % av det budsjetterte beløp på 830 mill. kr (dette inkl. gjentatte bevilgninger fra 

budsjett 2009). Av store investeringer nevnes: 

 

… …  

… … 

Utvidelse kontorlokaler Blåkollen    6,7 mill. kr 

Søppelsuganlegg    19,7 mill. kr 

Kjennveien VA      4,0 mill. kr 

Garasjer Blåkollen VA     2,0 mill. kr 

Trafikksikring skoleveier   12,1 mill. kr 

Turvei/lysløype Sørlihavna – Losby   1,6 mill. kr 

Mailandveien       4,7 mill. kr 

Lørenskogstien      5,6 mill. kr 

Utskifting kvikksølvlamper     2,7 mill. kr 

… … 
Kabling 47kv-linje      1,6 mill. kr 

 

I kvartalsrapportene til kommunestyret for 2011, som alle ble behandlet i løpet av november 

2011, ble investeringsprosjektene lagt frem i en tabell som gir en del mer informasjon enn i 

rapportene for 2010. I tabellen under viser vi hvordan investeringsprosjekter ble rapportert til 

kommunestyret for 3. kvartal 2011 (har kun tatt med prosjekter ved tekniske tjenester):  

 

Prosjekt navn 
Gjentatt 

bevilgning 
Budsjett 

2011 
Anvendt per 

30.09.11 Restmidler Prognose 

Rensepark Knatten 2 4 939 000 0 50 000 4 889 000 0 

Haneborg Allé VA 6 985 000 0 2 750 000 4 235 000 6 895 000 

Ole Bull/Johan Svendsen VA 4 902 000 0 4 132 000 770 000 4 894 000 

Fjellveien/Sloraveien 282 000 3 250 000 0 3 532 000 100 000 

Dig.sanitærarkivet 2 378 000 800 000 466 000 2 712 000 1 000 000 

Lørenskog sentrum veier 12 405 000 0 96 000 12 309 000 363 000 

Trafikksikring skoleveier 3 335 000 3 050 000 1 392 924 5 141 000 4 500 000 

Veilys 2 089 000 2 000 000 1 447 000 2 642 000 3 942 000 

Mailandveien 8 983 000 0 254 000 8 729 000 438 000 

Lørenskogstien 4 746 000 0 541 000 4 205 000 4 000 000 

                                           

11 Merk at det i 2011 ikke ble levert egen kvartalsrapport til kommunestyret for 1. kvartal – 1. og 2. kvartal ble levert 
samlet. Rådmannen forklarer i sitt saksfremlegg dette med … flere sammenfallende forhold, bl.a. sykdom …. Videre i 
saksfremlegget beklager rådmannen dette, og viser til at … regnskapsutviklingen så langt i 2011 i all hovedsak er i 
samsvar med budsjettet og at kommentarene for 2. kvartal derfor også ville ha gjeldt for 1. kvartal. (Kommunestyresak 
107/11.) 
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Prosjekt navn 
Gjentatt 

bevilgning 
Budsjett 

2011 
Anvendt per 

30.09.11 Restmidler Prognose 

Losbyveien gang/sykkelsti 11 490 000 0 4 000 11 486 000 490 000 

Lørenskog grønne sentrum 4 184 000 2 000 000 0 6 184 000 1 600 000 

 

Det ble fortsatt rapportert for utvalgte prosjekter, for eksempel var verken Kjennveien eller 

gangbroa over Langvannet tatt med i rapporten. Siden denne rapporten er rettet mot årets 

budsjett gir den verken informasjon om prosjektets utvikling samlet over år, eller om 

fremdriften er som forutsatt. Rapporten belyser kun årets forbruk mot årets prognose og 

budsjett. Som vi har påpekt tidligere er årsbudsjettet urealistisk for mange av prosjektene.  

 

Kommunestyret tok alle kvartalsrapportene i 2010 og 2011 til orientering. 

 

Også for miljø- og samferdselsutvalget/teknisk utvalg12 har vi gått gjennom 

kvartalsrapporter for 2010 og 2011. I alle kvartalsrapportene rapporteres det pr. 

investeringsprosjekt. Prosjektene er satt inn i en tabell med følgende kolonner: Nummer og 

navn på prosjektet, budsjett, hvor mye som er brukt, restmidler og prognoser. Under tabellen 

følger en kort kommentar til hvert av prosjektene. 

 

Vår gjennomgang av kvartalsrapportene viste at det kun er det opprinnelig vedtatte 

årsbudsjettet som ligger inne for nesten alle prosjektene i kvartalsrapportene. Gjentatte 

bevilgninger (som representerer den største endringen av investeringsbudsjettet) ble vedtatt 

den 31.08.2011, men er likevel ikke tatt inn i tabellen i rapporten for 3. kvartal 2011. I 2010 

ble de gjentatte bevilgningene vedtatt 16.06.2010, men ble ikke lagt inn før i 3. 

kvartalsrapport. Budsjettallene som tas med i rapporteringen gjennom året er av den grunn satt 

altfor lavt, og er derfor ikke noen god målestokk for å vurdere årets forbruk mot. I 

kommentardelen av rapportene henvises det derimot til gjentatte bevilgninger. Når de gjentatte 

bevilgningene er lagt inn mot slutten av året, blir budsjettet urealistisk høyt. 

 

For å illustrere hvilken informasjon som fremgår av kvartalsrapportene, har vi brukt 3. kvartal 

2011 som eksempel. Vi har sammenholdt denne med regnskapet for 2011 – som kan ses på 

som ”fasit” for hvor gode prognosene var i 3. kvartal. I tabellen under fremgår summene for 

investeringsprosjekter på teknisk. Oversikt over enkelprosjektene finnes i vedlegg 3. 

 

 

 

                                           

12 Hovedutvalget for tekniske tjenester endret navn fra miljø- og samferdselsutvalget til teknisk utvalg etter valget i 
2011. 

Alle tall i mill. kroner Fra 3. kvartalsrapport 2011 Fraregnskapet 2011

Budsjett Anvendt
Prognose for 

året

Regnskap 

2011

Budsjett 2011 

(endelig)

Sum investeringer teknisk 24,5 22,2 51,6 44,9 107,7
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Samlet ble det brukt kr 44,9 mill., noe som er ca. kr 7 mill. mindre enn prognosen tilsa. Merk at 

inne i disse summene skjuler det seg til dels store variasjoner mellom de enkelte prosjektene. 

For mange av prosjektene er det sammenheng mellom både budsjett, forbruk og prognose, og 

tallene fremstår også som rimelige når de sammenholdes med regnskap for året.  Sammenholdt 

med hva forbruket ble, traff prognosen (+/- ca. 300 000) for ca. 24 av de 37 prosjektene som 

var listet opp i kvartalsrapporten. For resten av prosjektene er det til dels store avvik, både 

mer- og mindreforbruk.  Merk også at prognosen kun sier noe forventet forbruk i inneværende 

år. Den forteller ikke noe om prosjektenes fremdrift er som forutsatt, eller om rammen for 

prosjektet er tilstrekkelig. Dersom man for eksempel ser på Haneborg Allé gir ikke årsbudsjett, 

prognose og regnskapstall for 2011 noen signaler om at det er grunn til bekymring. Dette igjen 

fordi rapportering mot årsbudsjettet kun retter seg mot inneværende år. 

 

Ved behandlingen av rapporten for 3. kvartal, fikk altså teknisk utvalg informasjon om at 

budsjettet var på til sammen kr 24,5 mill., mens prognosen var på kr 51,6 mill. Ser vi på 

kommentardelen for de prosjektene som manglet budsjett, er det opplyst om at kommunestyret 

har vedtatt gjentatt bevilgning, slik at prosjektene har budsjettdekning. For enkelte av 

prosjektene fremgår det at den gjentatte bevilgningen langt overstiger prognosen for året.  

 

Når gjentatte bevilgninger og eventuelle andre tilleggsbevilgninger er tatt inn, fremgår det av 

årsberetningen at budsjettet på de tekniske prosjektene var på til sammen nesten kr 108 mill. 

Forbruket på de samme prosjektene var som nevnt på kr 44,9 mill. Merk at disse summene ikke 

fremgår av regnskapet, de må man manuelt regne seg frem til på bakgrunn av tallene i note 10 

til regnskapet13.  

 

Administrativ rapportering 

Tekniske tjenester har hatt følgende rutiner for rapportering (opplyst av tidligere teknisk sjef i 

samtaler 09.05.2012 og 19.09.2012, og kontorsjef i samtale 03.10.2012 og e-post 

04.10.2012): 

 

 Månedlige rapporter som ble sendt fra kontorsjef teknisk sektor til budsjettsjefen. Disse 

inneholder en kort beskrivelse av alle prosjekt, samt regnskapsførte kostnader knyttet til 

det enkelte prosjekt. Hvert kvartal ble disse rapportene i tillegg lagt frem for teknisk 

hovedutvalg. Rapportene har samme form og innhold som rapportene til teknisk utvalg, 

og signeres av teknisk sjef.   

 Ledermøte i tekniske tjenester ble som regel avholdt hver annen uke. På ledermøter 

skulle alle avvik meldes inn, både økonomisk, kvalitetsmessig og fremdriftsmessig. Det 

vil si at ikke alle prosjektene ble gjennomgått, bare de hvor prosjektleder meldte om 

                                           

13 Note 10 Investeringsregnskapet med finansiering og vedtak inkl. skjema 2B. Vi har tatt med de samme prosjektene 
som var med i 3. kvartalsrapport til teknisk utvalg.  
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avvik.  Kontorsjefen hadde ansvaret for den administrative oppfølgingen av prosjektene 

både på drift og økonomi etter innspill fra prosjektlederne.  

 Kontorsjef teknisk utarbeidet og leverte månedlig en rapport til økonomiavdelingen og 

alle prosjektlederne som viste de enkelte prosjekts budsjett, regnskapsførte kostnader 

og en prognose for hvilke kostnader som ville påløpe pr. måned resten av året. Denne 

rapporten ble brukt til likviditetsstyring i kommunen. Prognosetallene mottok 

kontorsjefen i månedlige møter med prosjektlederne. Denne rapporten inneholdt også 

gjentatte bevilgninger før de var formelt vedtatt.  

 Som nevnt tidligere under rapportering på prosjektperspektivet, ble hvert prosjekt 

rapportert på eget skjema Prosjektoppfølging tekniske tjenester i perioden juni-august 

2011. Bakgrunnen for dette var usikkerhet i forbindelse med noen prosjekter, spesielt 

gangbroa over Langvannet. Tilsvarende skjema er blitt videreført i rapporteringen for 

2012, etter behandling i kommunestyresak 004/12 om styring av investeringsprosjekter.  

 Det har ikke vært noe fast system for rapportering av investeringsprosjekter direkte til 

rådmannen, utover kvartalsrapportene til teknisk hovedutvalg. Teknisk sjef rapporterte 

til rådmannen når det var avvik. 
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3.3 Revisjonens vurdering av kommunens rapportering på 

investeringsprosjekter 

 

Rapportering på investeringsprosjekter har to formål. For det første å gi løpende tilbakemelding 

på prosjekters kostnad og fremdrift i forhold til vedtatt kostnadsramme for prosjektet 

(prosjektperspektivet). For det andre må kommunen ha rapportering mot årsbudsjettet, for å 

følge opp årets bevilgninger på investeringsprosjekter (årsperspektivet).   

 

Samlet er det revisjonens syn at budsjettpraksisen i Lørenskog til dels har vært uten realisme 

når det gjelder investeringsprosjektet. Manglede realisme i budsjettene sammen med et 

mangelfullt og utydelig rapporteringssystem er hovedårsaken til at overskridelser på 

investeringsprosjekter ved tekniske tjenester ikke har blitt oppdaget.  Revisjonens konklusjon 

er således at de folkevalgte ikke fikk informasjon som var egnet for å forutse overskridelser 

knyttet til investeringsprosjekter.  

 

Prosjektperspektivet 

Det har verken vært krav til eller praksis for å utarbeide rapporter som ivaretar 

prosjektperspektivet til politisk nivå i Lørenskog. På administrativt nivå har slik rapportering kun 

vært gjennomført i noen korte perioder. Dette innebærer at det ikke har vært utarbeidet 

regelmessige rapporter som viser status for prosjektet i forhold til prosjektets samlede 

kostnadsramme, fremdrift og prognoser frem til prosjektet er ferdigstilt ved tidligere tekniske 

tjenester før i 2012. Revisjonen mener at slik rapportering er svært sentral for å sikre 

betryggende internkontroll for investeringsprosjekter, noe som er rådmannens ansvar. Mangel 

på slik rapportering fremstår som en av flere viktige årsaker til at overskridelser ved 

investeringsprosjekter ved tekniske tjenester ikke blir oppdaget/meldt før hele eller tilnærmet 

hele bevilgningen er brukt opp.  

 

Når det gjelder sluttrapporter, som kan knyttes til prosjektperspektivet, har vi funnet at dette 

er utarbeidet for omtrent halvparten av de avsluttede prosjektene.  Etter revisjonens oppfatning 

er innholdet i sluttrapportene greit – de forteller litt om prosjektet og kostnader (riktignok ikke 

fullstendig regnskap som forutsatt i økonomireglementet). Dessuten sier alle rapportene noe om 

erfaringer/læring – og det er et viktig aspekt ved sluttrapporter. Det at sluttrapportene er tatt 

til orientering/etterretning ved politisk behandling, indikerer at også politikerne mener at disse 

dokumentene er tilstrekkelige.  
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Det som er svakheten er etter revisjonens vurdering at det ikke er utarbeidet sluttrapport for 

alle avsluttede prosjekter, noe som kunne bidratt til et økt fokus på den totale budsjettrammen 

og eventuelle kostnadsoverskridelser.  

 

Årsperspektivet 

Rapporteringen knyttet til investeringsprosjektene er rettet mot årsperspektivet, og har som 

mål å gi informasjon om forbruk mot årets budsjett. Revisjonen har sett at disse rapportene i 

hovedsak har vært levert kvartalsvis som forutsatt i økonomireglementet, og de har vært 

rapportert på det nivået som bevilgningen ble gitt. Selv om rapportene har vært avgitt i 

henhold til reglementet, mener revisjonen at det har vært store svakheter i innholdet i 

rapportene.  

 

I kvartalsrapportene til kommunestyret har det kun vært en opplisting av noen prosjekter med 

et beløp uten noe henvisning til prognoser eller budsjett. Først ved rapportering til tredje 

kvartal 2011 er rapporteringen til kommunestyret noe mer omfattende. Dette er ikke i tråd med 

økonomireglementets bestemmelser. Kommunestyret har heller ikke etterspurt bedre rapporter. 

 

Når det gjelder pliktige rapporter til miljø- og samferdselsutvalget/teknisk utvalg og på 

administrativt nivå er disse i all hovedsak utarbeidet regelmessig i tråd med 

økonomireglementets bestemmelser. Problemet med disse rapportene at de ikke er egnet til å 

gi relevant og tydelig informasjon om pågående investeringsprosjekter. Systemet har ikke vært 

egnet for å forutse avvik mellom budsjett og regnskap, slik at nødvendige tiltak kan settes inn i 

tide. For å forklare dette må en starte med å se på kommunens praksis for budsjettering av 

investeringsprosjektene. Vår gjennomgang viser at investeringsbudsjettet gjennomgående er 

urealistisk for investeringsprosjekter som pågår over flere år. For mange prosjekt legges hele 

budsjettet inn i årsbudsjettet flere år før prosjektet realiseres, for deretter å gjenta budsjettet i 

år etter år inntil budsjettet er brukt opp. Årsbudsjettet skal kun gjenspeile årets antatte 

forbruk, jf. kommunelovens krav til realisme i budsjettet. Hadde budsjettet vært fastsatt ut fra 

en reell vurdering av prosjektets fremdrift det enkelte år ville rapporteringen gitt informasjon 

om prosjekter som har en utvikling som ikke var planlagt. God rapportering krever at påløpte 

kostnader måles mot forventet utvikling av prosjektet det enkelte år. Det er da viktig at 

årsbudsjettet viser et realistisk anslag i forhold til prosjektets fremdrift.  Manglende realisme i 

årsbudsjettet er etter revisjonens syn den viktigste grunnen til at kommunens rapportering 

også svikter når det gjelder årsperspektivet.  

 

Når vi ser på den faktiske rapporteringen som er gjennomført er den ytterligere utydelig ved at 

det i all hovedsak kun er opprinnelig budsjett som ligger inne i rapporteringen gjennom året 

både til administrativt nivå og til teknisk utvalg. For 2010 ble gjentatte bevilgninger først lagt 

inn i kommunens budsjett ved rapporteringen for 3. kvartal, og for 2011 ble gjentatte 

bevilgninger først ved fjerde kvartal (regnskapsavslutningen). I rapportene gjennom året ligger 
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av den grunn budsjettet langt under både forbruk og prognoser. Av kommentardelen fremgår 

det riktignok at gjentatte bevilgninger ikke er lagt inn. Her gis også noe utfyllende informasjon 

om prosjektene. Når gjentatte bevilgninger ble lagt inn, øker budsjettet til et alt for høyt nivå.  

Kommunens praksis når det gjelder innlegging av budsjett forsterker revisjonens kritikk av 

rapporteringssystemet til kommunen.  Systemet gir etter revisjonens syn i liten grad grunnlag 

for at mottakeren av rapportene skal kunne stille kritiske spørsmål ved fremdrift og 

kostnadsutvikling for prosjektene.      

 

Revisjonen har også registrert en del andre forhold knyttet til budsjett og rapportering som vi 

ønsker å gjøre oppmerksom på: 

 

I tillegg til urealistisk årsbudsjett, har vi sett at mange av prosjektene har hatt behov for 

tilleggsbevilgninger. Dette indikerer at rammen som settes første gang for prosjektet er for lav, 

noe som bekreftes både av prosjektleder og tidligere teknisk sjef. Når et prosjekt vedtas 

igangsatt bør det etter revisjonens syn bevilges et beløp til prosjektering, for deretter å sende 

saken tilbake til de folkevalgte for endelig fastsettelse av budsjett. Alternativt kan man, for 

prosjekt der man har gode erfaringstall, anslå prosjektets totale ramme og fordele denne i 

handlingsplanen over de årene prosjektet skal realiseres. Økningen av rammen må uansett 

tilbake til beslutningstakerne så snart det er kjent at prosjektet ikke kan gjennomføres innen 

den rammen som er gitt.   

 

På grunn av feil som er gjort i beregningen av gjentatte bevilgninger, så viser vår gjennomgang 

også at to prosjekter har for høyt budsjett, vurdert opp mot de bevilgningene som er gitt for 

prosjektet. Dette gjelder Mailandveien der budsjettet etter våre beregninger er kr 3,3 mill. for 

høyt. Grunnen til dette er at administrasjonen har redusert forbruket på dette prosjektet i 2009 

med et tilskudd. Tilsvarende er kostnadene for Poststien redusert med kr 4,7 mill. i 2010, noe 

som medfører at gjentatte bevilgninger er fastsatt tilsvarende for høyt i 2011. Reelt sett var det 

ikke midler igjen på dette prosjektet ved inngangen av 2011. Revisjonen vil bemerke at tilskudd 

er en del av finansieringen av prosjekter som ikke har innvirkning på kostnadsrammen for 

prosjektet (samlet bevilgning). Praksisen vurderes som uheldig både fordi finansieringen av 

prosjektene blir feil og fordi det påvirker prosjektets kostnadsramme. Dette er nok et moment 

som bidrar til forvirring rundt både budsjettering og rapportering av investeringsprosjekter.  

 

Vi har også sett at det er ett prosjekt med overskridelse på kr 25 mill. der dette ikke er dekket 

inn gjennom tilleggsbevilgning. Dette gjelder K9710 Kabling 47 kv-linje. At det er mulig skyldes 

igjen etter revisjonen vurdering manglende realisme i investeringsbudsjettene over mange år, 

slik at det har vært mulig å benytte ”ledige” midler. Kommunen bør gå igjennom saken og finne 

inndekning for denne overskridelsen. 
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4 INTERNKONTROLL FOR INVESTERINGSPROSJEKTER  

 

4.1 Hvilke krav stilles til internkontroll for investeringsprosjekter? 

Her ser vi nærmere på om kommunen har etablert overordnede systemer og rutiner som sikrer 

tilfredsstillende internkontroll for investeringsprosjekter i egen organisasjon.  

 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll, 

jf. kommuneloven § 23 nr 2. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er å markere 

administrasjonssjefens ansvar for å etablere tilfredsstillende rutiner for å sikre seg slik 

kontroll14. Det er ikke gitt noen klare krav, føringer eller veiledere på hvordan kommunen skal 

etablere betryggende kontroll.  

 

Kommunal- og regionaldepartementet etablerte i 2009 en arbeidsgruppe for å se på hvordan 

kommunene kunne styrke egenkontrollen. Arbeidsgruppens rapport ga 85 tilrådinger for å 

styrke egenkontroll i kommunene. For denne gjennomgangen vil kapittel 8 Internkontroll til 

administrasjonssjefen brukes for å utlede revisjonskriterier, sammen med Cosomodellen og 

PwCs rapport om internkontroll i kommuner.15 

 

I denne gjennomgangen bruker vi PwC-rapportens definisjon på internkontroll:  

 

Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, 

gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og 

mangler i virksomhetens arbeidsprosesser. (Side 5) 

 

Ved tolking av kommunelovens § 23 nr 2 legger rapporten om 85 tilrådinger til grunn både et 

krav om prosess for å sikre kontroll, og et ansvar for å ha tilstrekkelig kontroll. Det innebærer 

at administrasjonssjefen skal etablere et system for å sikre betryggende kontroll, og teste at 

disse systemene virker.  

 

Av PwC-rapporten fremgår det videre at internkontroll har fokus på: 

 

- Formalisering og dokumenterte rutiner – i motsetning til sedvane og udokumenterte 

rutiner.  

                                           

14 Ot.prop.nr.70 (2002-2003), side 50. 
15 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane (2009), Internkontroll i kommuner (2009) og Et integrert 
rammeverk (1996). 
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- Systematisering, oppfølging og etterlevelse av kontrollsystemet – i motsetning til 

engangs- og ad hoc kontrollaktiviteter. 

- Risikovurderinger – i motsetning til tilfeldige og unødvendige kontrollaktiviteter.  

 

Det er en sammenheng mellom internkontroll og risiko. Risikovurderinger gjøres for å 

identifisere hendelser man vil unngå, for deretter å kunne iverksette nødvendige kontrolltiltak. 

En tilnærming til internkontroll som ikke er basert på risikovurdering gir fare for overdrevne 

kostnader til kontroll eller at kontrollen settes inn på feil sted.16 Arbeidsgruppen tilrår av den 

grunn at arbeidet med internkontroll i kommunene bør baseres på en risikoanalyse17.  

 

Videre mener arbeidsgruppen at kommunene bør arbeide for å styrke internkontrollen og øke 

formalisering og dokumentasjon av denne i egen organisasjon18. Mange kommuner 

gjennomfører en rekke kontrolltiltak som ikke er formalisert eller systematisert. Slik uformell 

kontroll har selvfølgelig betydning for kommunenes kontroll med virksomheten. I et 

internkontrollperspektiv fremstår likevel slike kontroller usystematiske og uformelle. 

Formalisering av internkontroll tjener flere hensikter. For det første vil en formalisering gjøre 

kommunen mindre personavhengig og dermed mindre sårbar for utskifting av nøkkelpersoner. 

For det andre gjør formalisering det lettere å se internkontrollen som et system som skal 

fungere som en helhet, fremfor en sum av enkeltstående kontrollmekanismer.19  

 

I tillegg er det viktig å ha et skriftliggjort og oppdatert system som regulerer roller og ansvar i 

organisasjonen. Hvem som har ansvar for kontroll bør fremgå av disse dokumentene20. Dette 

gjelder lederansvar, medarbeideransvar og ikke minst, oppgave- og ansvarsdeling mellom 

enheter i en organisasjon21. I tilråding 20 presiseres viktigheten av arbeidsdeling, altså at 

samme person ikke skal være ansvarlig for både aktiviteten og kontrollen av samme aktivitet. 

Her viser vi også til anerkjent teori på området som for eksempel Cosomodellen, som 

inneholder de samme elementene.  

 

Rapporten om de 85 tilrådingene sier også noe om internkontroll når det gjelder anskaffelser. 

Av tilråding 28 fremgår det at ansvar og roller i anskaffelsesprosessen må defineres tydelig. 

Videre bør kommunens retningslinjer skille mellom rammeavtaler, direkteanskaffelser og avrop 

på rammeavtaler, med beløpsgrenser22.  

 

Når det gjelder investeringsprosjekter er både selve anskaffelsen og videre oppfølging av 

anskaffelsen en viktig forutsetning for et vellykket resultat. Det er helt vanlig å bruke eksterne 

                                           

16 Se for eksempel pkt. 8.2 Omgrepet risiko i internkontrollsamanheng og 8.6 … men ein bør starte med ei 
risikovurdering i rapport fra arbeidsgruppen for styrket egenkontroll i kommunene. 
17 Tilråding 14 og 17 i rapport fra arbeidsgruppen for styrket egenkontroll i kommunene. 
18 Tilråding 12, 16 og 18 i rapport fra arbeidsgruppen for styrket egenkontroll i kommunene. 
19 PwCs rapport om internkontroll i kommuner, side 10. 
20 Tilråding 19 i rapport fra arbeidsgruppen for styrket egenkontroll i kommunene. 
21 PwCs rapport om internkontroll i kommuner, side 10.  
22 Tilråding 27 i rapport fra arbeidsgruppen for styrket egenkontroll i kommunene. 
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leverandører både når det gjelder planlegging av slike prosjekter og ved selve utførelsen av 

arbeidene. Arbeidsgruppen tilrår av den grunn at kommunen bør etablere et system for 

kontraktsoppfølging som også kan håndtere endringsmeldinger og tileggsarbeid. 

Arbeidsgruppen presiserer videre at dette er et område som bør ha særskilte krav til 

kontrollaktiviteter som reduserer risikoen til et akseptabelt nivå23. 

 

Ut fra redegjørelsen over settes følgende kriterier: 

 

 Roller og ansvar for investeringsprosjekter bør være definert i det administrative 

styringssystemet i Lørenskog kommune.  

 Det bør foreligge et internkontrollsystem som er basert på en risikovurdering for 

investeringer i Lørenskog kommune. Herunder bør det foreligge formaliserte og 

dokumenterte rutiner for sentrale områder, som legger til rette for nødvendig 

arbeidsdeling mellom aktivitet og kontroll. 

 Ansvar og roller i anskaffelsesprosessen må defineres tydelig. Kommunen bør videre ha 

et system for kontraktsoppfølging som gir tilfredsstillende kontroll med anskaffelsene i et 

prosjekt.  

  

                                           

23 Tilråding 31 i rapport fra arbeidsgruppen for styrket egenkontroll i kommunene. 
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4.2 Beskrivelse av kommunens internkontroll for 

investeringsprosjekter tekniske tjenester 

Gjennomgangen er rettet mot systemer og rutiner og praktiseringen av disse for tekniske 

tjenester. Vi vil først beskrive retningslinjer og systemer kommunen har etablert for å sikre 

betryggende kontroll, for deretter å belyse hvordan dette ble praktisert ved tekniske tjenester. 

  

4.2.1 Gjeldende retningslinjer og rutiner med relevans for 

internkontroll for investeringer   

Overordnede reglementer 

I delegasjonsreglementet som gjaldt til februar 201224, hadde rådmannen delegert myndighet 

til leder av den enkelte resultatenhet. Det fremgår videre av delegasjonen at rådmannen 

forutsetter at den enkelte enhetsleder selv vurderer behovet for videre delegering. Etter det 

revisjonen kjenner til har det ikke blitt gitt videre delegasjonsfullmakter ved tekniske tjenester 

utover det som er bestemt i økonomireglementet.  

 

Ifølge økonomireglementet om attestasjon og anvisning25, ligger anvisningsmyndigheten til 

rådmannen. I tillegg gis lederne av de resultatstyrte enhetene anvisningsmyndighet for 

ansvarsområder som ligger til den enkelte enhet, jf. pkt. 3.1. I Lørenskog er det 

kommunestyret som kan gi anvisningsmyndighet til andre navngitte personer, etter forslag fra 

rådmannen, jf. pkt. 3.2.  

 

I økonomireglementets del som omhandler økonomistyring av prosjekter26, er det et eget 

kapittel 2 Ansvarsforhold – organisering. Her fremgår det at enhetsleder har ansvar for å 

oppnevne en prosjektansvarlig. Den prosjektansvarlige har et generalansvar, og skal blant 

annet sørge for alle formaliteter i forbindelse med et prosjekt.  

 

Lørenskog kommune har hatt to reglement for anskaffelser i den perioden vår kontroll dekker. 

Reglementet som gjaldt frem til 2009 hadde en rekke bestemmelser som er rettet både mot 

anskaffelser i tilknytning til investeringer og oppfølging av slike anskaffelser. 

 

                                           

24 Politiske reglementer og delegeringer, mai 2010 (nytt delegeringsreglement ble vedtatt av kommunestyret 
08.02.2012). 
25 Reglement for attestasjon og anvisning (vedtatt av kommunestyret 07.03.2001).  
26 Interne retningslinjer for økonomistyring av prosjekter (gitt av rådmannen, 14.05.1997). 
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Nytt innkjøpsreglement27 ble vedtatt i mars 2009, og innkjøpshåndboka ble utarbeidet i 

desember 2009. Reglementet og innkjøpshåndboka skiller mellom de ulike 

konkurranseformene, og er tydelig når det gjelder ansvar og beløpsgrenser. Reglementet har 

bestemmelser om bruk av rammeavtaler og henviser til egne rutiner om hvordan avrop skal 

gjennomføres, jf. reglementets pkt 5.1. Innkjøpshåndboka gir ytterligere føringer for bruk av 

rammeavtaler. Av innkjøpshåndboka pkt. 4.3 fremgår det at anskaffelser skal godkjennes av 

den som har budsjettansvar. Avtaler skal signeres av den øverste leder for den anskaffende 

enheten. Dersom anskaffelsen gjennomføres av enhetsleder skal avtalen undertegnes av 

rådmannen, pkt. 4.4. 

 

Ifølge reglement for økonomistyring av prosjekter er prosjektansvarligs oppgaver knyttet til 

budsjettoppfølging på prosjektet å forestå alle bestillinger og attestere alle innkjøp på 

prosjektet. Alle bestillinger skal foretas skriftlig og alle bestillinger skal ha budsjettmessig 

dekning, jf. reglementets pkt. 3.2. Særskilt prosjektregnskap skal føres ved behov, jf. pkt. 3.3. 

 

Reglement for attestasjon og anvisning setter en rekke krav for fakturabehandling. De viktigste 

oppgavene til attestant er å påse at rutiner for innkjøp og bestilling er fulgt, at de foreskrevne 

bilag er tilstede, og at levering/arbeidet er utført i overensstemmelse med regningens 

pålydende. Videre skal den som attesterer kontrollere at enhetspriser, timepriser og utregning 

er riktig i henhold til anbud og at det finnes tilstrekkelig bevilgning på vedkommende formål, jf. 

reglementets pkt. 2.2. Anviser plikter å kontrollere at bilaget er i orden, at beløpet som anvises 

er riktig i forhold til kravet, at riktig konto er benyttet og at det er budsjettmessig dekning. 

Videre skal anviser ta stikkprøvekontroller, der hele innkjøpet etterprøves, jf. pkt. 3.6. 

Rådmannen skal orienteres før det anvises uten budsjettmessig dekning. Ved større 

overskridelser skal også ordfører eller leder for hovedutvalg orienteres, jf. reglementets pkt. 

3.7. Det fremgår av innkjøpshåndboka pkt. 10.2.9 at før faktura attesteres skal angivelse av 

pris, mengde være sjekket mot avtalevilkår, bestilling og faktisk leveranse. All kontakt med 

leverandør skal dokumenteres.  

 

Reglementene gir imidlertid ikke eksplisitte føringer på hvordan endringsmeldinger og 

tileggsarbeid skal håndteres, eller begrensninger knyttet til å godkjenne endringsmeldinger.  

 

I Reglement for intern kontroll28 vedrørende budsjett og regnskap er rådmannen gitt ansvar 

for å utarbeide spesifiserte rutiner for det daglige arbeidet. Rutinen skal være praktisk og enkel 

samtidig som den skal beskrive interne kontrolltiltak. Slike kontroller skal utføres periodisk av 

andre enn de som har ansvar for oppgaven, jf. reglementets pkt. 2.2. Rådmannen er videre 

ansvarlig for øvrige tiltak for å sikre en tilfredsstillende intern kontroll på det økonomiske 

området. Slike tiltak kan være intern oppfølging av budsjett/prognose, etteregning/kontroll av 

                                           

27 Innkjøpsreglement for Lørenskog kommune (vedtatt av kommunestyret 18.03.2009). 
28 Reglement for intern kontroll vedrørende budsjett og regnskap (vedtatt av kommunestyret 16.11.1994). 
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mottatte fakturaer og gjennomgang av innkjøpsforløpet av allerede attesterte fakturaer, jf. 

reglementets pkt. 3.1. 

 

Rutiner og retningslinjer ved tekniske tjenester 

Tekniske tjenester hadde ikke egne skriftlige rutiner eller prosedyrer for økonomisk oppfølging 

av investeringsprosjekter utover det som er utarbeidet sentralt for kommunen.  

 

Det foreligger ikke retningslinjer verken på sentralt hold eller ved tekniske tjenester som legger 

føringer for at det skal gjennomføres risikovurderinger ved utarbeidelse av det interne 

kontrollsystemet ved avdelingen.  

 

Revisjonen har fått en del dokumenter fra tidligere teknisk sjef som har betydning for roller og 

ansvar i tekniske tjenester. Dokumentene er blant annet:  

 

 I forbindelse med samlokaliseringen av tekniske tjenester i 2011 ble det utarbeidet en 

Faglig organisasjonsmodell. I denne klargjøres blant annet den faglige 

organisasjonsmodellen og rapporteringslinjer. Det fremgår at prosjektledere skal 

rapportere til prosjektsjefen, som igjen rapporterer til teknisk sjef.  

 Det er lagd en Ansvarsfordeling for utførelse av anlegg i egen regi som viser ansvar til 

anleggsleder, prosjektleder og byggeleder. Dokumentet er kortfattet og udatert.  

 Videre fremgår det noe ansvar/oppgaver av stillingsinstrukser/stillingsbeskrivelser og 

lignende, men mange av disse er usignerte/udaterte.  

 

4.2.2 Praktisering av gjeldende retningslinjer og rutiner  

Under gir vi en oppsummering av praksis knyttet til oppfølging og kontroll med 

investeringsprosjekt ved tekniske tjenester. Oppsummeringen bygger på de tre prosjektene vi 

har gjennomgått. (For mer utførlig beskrivelse av disse prosjektene viser vi til rapportens kap. 

5, 6 og 7) Videre har vi hatt samtaler med tidligere teknisk sjef (09.05.2012 og 19.09.2012), 

kontorsjef ved tekniske tjenester (03.10.2012) og prosjektleder for de undersøkte prosjektene 

(04.10.2012).  Siden beskrivelsen under blant annet bygger på gjennomgang av tre prosjekter, 

gjør vi oppmerksom på at den ikke nødvendigvis er dekkende for alle prosjekt som er 

gjennomført ved teknisk sektor. 

 

Det er rådmannen og sektorleder som har det formelle ansvaret for byggeprosjekter som 

gjennomføres i kommunene. Enhetsleder delegerer oppgaven med å gjennomføre prosjektet til 

prosjektleder, slik reglementet foreskriver. Tildeling av prosjektlederrollen gjøres på 

ledermøtene, tildelingen skjer ikke skriftlig. Prosjektleder har opplyst i samtale med revisjonen 

at han er inneforstått med både oppgaven og ansvaret som ligger til det å være prosjektleder. 
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Prosjektleders rolle er å følge opp alle sider av prosjektet, dvs. i forhold til bestilling og 

oppfølging av innleid bistand, formelle forhold som etterlevelse av krav i lov og forskrift, 

økonomioppfølging av prosjektet, attestere regninger og godkjenne endringsmeldinger. For de 

aller fleste prosjekter er prosjektansvarlig også byggeleder, det vil si den som følger opp 

arbeidet ute på byggeplassen. Prosjektleder fyller i slike tilfeller alle funksjoner knyttet til 

styring og oppfølging av prosjektet. 

 

Kontorsjef ved tekniske tjenester er gitt anvisningsrett, og det var hun som anviste regningene 

på investeringsprosjektene. Tidligere teknisk sjef var normalt ikke involvert i arbeidet med å 

godkjenne faktura for utbetaling. Tidligere teknisk sjef var etter det vi har fått opplyst i liten 

grad involvert i planleggingen og gjennomføringen av investeringsprosjekter. Dette var langt på 

vei gjensidig – prosjektansvarlig rådførte seg i liten grad med teknisk sjef. Tidligere teknisk sjef 

opplyste i faktamøte 28.02.2013 at han etterspurte informasjon om status og avvik i 

ledermøter, men at han normalt ikke etterprøvde status dersom avvik ikke ble varslet. 

Prosjektleder opplevde at det var lite oppfølging generelt, og at prognoser og lignende på 

prosjektene i liten grad var tema på ledermøtene.  

 

Prosjekteringsfasen utføres som regel av innleide konsulenter. Tekniske tjenester har 

rammeavtale med COWI AS for prosjektering av vei-, vann- og avløpsanlegg. Prosjektleder tar 

kontakt med aktuell kontaktperson fra COWI AS når kommunen har behov for bistand. Det 

utarbeides vanligvis ikke en skriftlig avtale med COWI AS verken om hva som skal gjøres eller 

omfang av bistanden. Vanlig prosedyre i tekniske tjenester for konsulentoppdragene var at det 

ble definert et prosjekt uten at det ble laget en klar spesifikasjon på tilbud eller avrop til 

konsulentene.  

 

Når det gjelder kontrahering av entreprenør gjennomføres dette vanligvis som en 

anbudskonkurranse. COWI AS utarbeider anbudsdokumenter, og en gruppe i kommunen 

vurderer innkomne tilbud. Vår gjennomgang av prosjektene gangbroa over Langvannet, 

Haneborg Allé og Kjennveien viser at det kun har vært gjennomført anbudskonkurranse når det 

gjelder Kjennveien. Protokollen for anskaffelsen er undertegnet av prosjektleder og teknisk sjef. 

Kontrakten vi har fått er undertegnet av entreprenør, men mangler underskrift fra Lørenskog 

kommune.  

 

Når det gjelder gangbroa over Langvannet og Haneborg Allé ble disse gjennomført ved bruk av 

en rammeavtale kommunen hadde med firmaet Abi Nor Utemiljø AS. For disse to prosjektene 

foreligger det ikke et skriftlig avrop eller bestilling på rammeavtalen. Når rammeavtaler ble 

brukt var det ikke tidligere vanlig å gjøre avrop på rammeavtaler ved tekniske tjenester. Det 

foreligger av den grunn ikke en skriftlig avtale mellom kommunen og entreprenør for disse to 

prosjektene. Prosjektleder har opplyst i samtale med revisjonen at det var han som tok 
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avgjørelsen om å bruke rammeavtalen med Abi Nor Utemiljø AS for disse to prosjektene. 

Årsaken var at det var tidspress for å få gjennomført disse prosjektene.  

 

Reglementene i Lørenskog pålegger prosjektansvarlig en rekke oppgaver i forbindelse 

oppfølging av kontrakt og med kontroll av faktura. Hvordan denne oppaven er ivaretatt er 

vanskelig å vurdere i ettertid i to av de prosjektene vi har vurdert. Dette har blant annet 

sammenheng med: 

 

 Det foreligger ikke kontrakt/avtale med prosjekterende i noen av prosjektene. 

 Kontrakt/avtale med entreprenør foreligger kun for Kjennveien. 

 Det foreligger en rekke faktura som helt eller delvis mangler spesifikasjoner på hva som 

er levert. Spesielt gjelder dette for prosjektene gangbroa over Langvannet og Haneborg 

Allé.  

 Endringsmeldinger er svakt dokumentert, videre er det mangler ved kommunens 

godkjenning av endringsmeldinger.  

 Det varierer fra prosjekt til prosjekt om særskilt byggeregnskap er ført og kvaliteten på 

disse.  

 Prosjektdokumentasjonen har vært vanskelig tilgjengelig og usystematisk arkivert.  

 

Kontorsjef ved tekniske tjenester anviste alle fakturaer knyttet til byggeprosjekter. Hun 

opplyser at hennes oppgave var å følge opp at fakturaen var belastet riktig konto og prosjekt, 

at det var tilstrekkelig budsjett og at det var riktig behandling av mva. Hun hadde verken 

kjennskap til prosjektene eller tilstrekkelig kunnskap om investeringsprosjekter til å foreta en 

materiell vurdering av innholdet i fakturaene. Etterkontroll av innkjøp/fakturaer ble ikke utført 

verken av anviser eller tidligere teknisk sjef.   

 

Både prosjektleder og tidligere teknisk sjef bekrefter i samtale med revisjonen at det var 

betydelige utfordringer knyttet til kapasitet og kompetanse i organisasjonen. 

Kapasitetsproblemer er forklart med økt aktivitet de siste årene, sykdom og reduksjon i stilling. 

Når det gjelder kompetanse peker prosjektleder særlig på at han savnet kompetanse/bistand til 

å imøtegå krav fra leverandørene.  
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4.3 Revisjonens vurdering av internkontroll for 

investeringsprosjekter av ved tekniske tjenester  

 

Reglementer og retningslinjer 

Etter vår vurdering har Lørenskog omfattende reglement som gir et godt utgangspunkt for 

økonomisk oppfølging av investeringsprosjekter. Spesielt har revisjonen merket seg at 

kommunen allerede i 1994 utarbeidet retningslinjer for internkontroll for budsjett/regnskap, der 

man nettopp fokuserer på kjernen i ethvert internkontrollsystem – nemlig arbeidsdeling og 

etterkontroll for områder med høy risiko. Stort sett inneholder kommunens reglementer de 

mest sentrale kravene vi har stilt opp i denne rapporten. 

 

En svakhet ved reglementene er at de er utarbeidet på ulike tidspunkter og at de til dels er 

overlappende og kan være vanskelig tilgjengelig. Revisjonen mener også at interne 

retningslinjer for økonomistyring av prosjekter gir prosjektleder for mange oppgaver i et 

prosjekt. Reelt sett får en person rollen som byggherre, prosjektleder og ofte byggeleder, 

bestiller, og er den som godkjenner endringsmeldinger og kontrollerer regningene. 

Arbeidsdeling er viktig for å ivareta god internkontroll. Kommunen blir også sårbar ved sykdom 

eller vakanser når så mange oppgaver legges til en person.  

 

Innkjøpsreglement m/innkjøpshåndboka fremstår etter revisjonens vurdering hensiktsmessig 

utarbeidet. Reglementet/håndboka kunne likevel vært mer tydelig når det gjelder bruk av 

rammeavtaler både på beløp og områder den kan anvendes på. Videre bør 

reglementet/håndboka gi regler for hvordan avrop/bestilling på slike avtaler skal gjøres, ikke 

bare vise til egne rutiner for dette. 

 

Oppfølging av investeringsprosjekt i ved tekniske tjenester   

De overordnede systemene i kommunen er etter vår vurdering etablert. Det er imidlertid mer 

uklart hvordan dette er tatt ned og har virket ved tekniske tjenester. Tekniske tjenester har 

ikke selv foretatt egne risikovurderinger for hvor de er mest utsatt for risiko.  

 

Når det gjelder roller og ansvar er det definert ved å gi prosjektleder oppgaven for å 

gjennomføre prosjektet. Rådmannen og teknisk sjef har likevel det formelle ansvaret. Det er 

kun myndighet, ikke ansvar, som kan delegeres. Det er også rådmannen som har det formelle 

ansvaret for å ha betryggende kontroll i hele organisasjonen, og dette ivaretas gjennom 

enhetslederne ved den enkelte avdeling.  
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Etter revisjonens vurdering har det vært flere svakheter ved prosjektoppfølging ved tekniske 

tjenester. Under følger de forholdene vi vil trekke frem som de viktigste. 

 

For de prosjektene vi har vurdert har arbeidsdeling og oppfølging fra overordnet vært 

mangelfull i alle faser av prosjektene. Det er prosjektleder som innehar alle roller i prosjektene, 

og som også innehar kunnskap om det enkelte prosjekt. Tidligere teknisk sjef har i liten grad 

fulgt opp prosjektene eller etterspurt rapporter eller annen informasjon om fremdrift og 

utvikling, dersom det ikke ble varslet om avvik. Det er heller ikke etablert ensartet 

arkivfunksjon for prosjektene, eller felles opplegg for oppfølging av prosjektene. Prosjektlederne 

har måttet håndtere dette selv etter hva de fant hensiktsmessig for det enkelte prosjekt. 

Manglende system og struktur gjør det vanskelig for andre å få innsyn i prosjektet. Som vi har 

påpekt over har ikke kommunen etablert et betryggende system for internkontroll når så mange 

roller legges på en person uten å sikre nødvendig arbeidsdeling. Dette forsterkes når tekniske 

tjenester heller ikke har hatt et system for etterkontroll, rapportering og konkret oppfølging av 

prosjektleder.  

 

Avtaler med kravspesifikasjon og fremdriftsplaner er viktige forutsetninger for å kunne følge 

opp et investeringsinvesteringsprosjekt. Tekniske tjenester har gjennomgående ikke inngått 

skriftlige avtaler for bistand til prosjektering av prosjektene. Dette skyldes at tekniske tjenester 

gjennomgående ikke har foretatt avrop ved bruk av rammeavtaler.  Av samme grunn foreligger 

det heller ikke skriftlige avtaler som regulerer pris, fremdrift og det arbeidet som skal gjøres 

med Abi Nor Utemiljø AS for gjennomføringen av broa over Langvannet og Haneborg Allé. Når 

arbeidsomfang og -art ikke er formalisert i en avtale, har kommunen et dårlig grunnlag for å 

følge opp leveransene fra leverandør.  

 

Når det ikke foreligger en skriftlig avtale mellom kommunen og leverandør i fem av de seks 

anskaffelsene vi har vurdert i denne gjennomgangen hadde tekniske tjenester heller ikke 

etablert en praksis som sikrer at før faktura attesteres skal angivelse av pris/mengde være 

sjekket mot avtalevilkår, bestilling og faktisk leveranse. Videre følges ikke kravet om at all 

kontakt med leverandør skal dokumenteres opp i praksis.   

 

Når det gjelder prosjektene broa over Langvannet og Haneborg Allé er faktura fra entreprenør 

godkjent uten tilfredsstillende dokumentasjon for hva som er levert. Enkelte fakturaer er helt 

uten noe form for underdokumentasjon. Revisjonen har vanskelig for å se at kommunen har 

hatt et grunnlag for å følge opp disse to prosjektene på en tilfredsstillende måte. For Kjennveien 

foreligger det kontrakt med entreprenør. Tilsvarende mangler ved dokumentasjon av faktura 

som i de to andre prosjektene er ikke registrert. For dette prosjektet hadde kommunen et bedre 

grunnlag for å følge opp prosjektet på. Revisjonen antar at Kjennveien representerer et mer 

typisk prosjekt ved tekniske tjenester.  

 



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

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

____________________________________________________________________________ 

INVESTERINGSPROSJEKTER – LØRENSKOG                                                                     33 

Anviser hadde verken bakgrunn eller tilstrekkelig kunnskap om det enkelte prosjekt å foreta en 

materiell vurdering av påløpte kostnader i prosjekter. Det er av den grunn heller ikke foretatt 

stikkprøvekontroller fra anviser slik kommunens egne reglementer foreskriver. Det er et 

lederansvar å sørge for å etablere kontrolltiltak som virker etter sin hensikt. Når anviser i liten 

grad har mulighet til å foreta en reell etterkontroll med økonomien i prosjektene burde det vært 

lagt opp til kompenserende tiltak. Basert på gjennomgangen av de tre prosjektene i kap. 5, 6 

og 7 mener revisjonen at verken attestant eller anviser i tilstrekkelig grad har fulgt opp sitt 

ansvar for å varsle om overskridelser på budsjettet. Regninger er videre akseptert og belastet 

kommunens regnskap uten budsjettmessig dekning.   

 

Samlet sett er det revisjonens vurdering at det har vært store svakheter ved den økonomiske 

oppfølgingen av prosjektene ved tekniske tjenester. Dette skyldes ikke mangel på overordende 

retningslinjer, men manglede reell arbeidsdeling, krav til rapportering og oppfølging fra 

overordnet. Videre viser vår gjennomgang vesentlige brudd på de retningslinjer som har vært 

gjeldende i Lørenskog. Det gjelder blant annet manglende avtaler med flere av kommunens 

leverandører, mangler ved fakturakontroll, og bruk av midler utover budsjett, uten at 

forholdene er varslet i tråd med gjeldende retningslinjer.  Det er et lederansvar å sørge for at 

rutiner og retningslinjer virker som forutsatt i organisasjonen. Dette fritar likevel ikke den 

enkelte ansatte fra å følge de retningslinjer som gjelder.  
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DEL C – GJENNOMGANG AV PROSJEKTENE  

 
Her går vi gjennom hvert av prosjektene og besvarer følgende fem problemstillinger: 

 
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? 

 

Problemstillingene blir besvart for hvert av prosjektene – gangbroa over Langvannet i kapittel 5, 

Haneborg Allé i kapittel 6 og Kjennveien i kapittel 7.  

 

Revisjonskriteriene er målestokken som legges til grunn for revisjonens vurderinger. Dette er 

krav som gjelder for alle tekniske prosjekter i Lørenskog. Kriteriene for gjennomgang av 

prosjektene er nærmere beskrevet i vedlegg 4. For øvrig blir kriteriene presentert der de 

kommer til anvendelse. 
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5 GANGBROA OVER LANGVANNET 

5.1 Oversikt over prosjektet 

Gangbroa over Langvannet ble vedtatt av kommunestyret i mai 2010. Gangbroa skulle både 

brukes ved fremføring av fjernvarmeanlegg mot Fjellhamar, og knytte sammen turveiene på 

begge sider av vannet. Prosjektet ble beregnet til en totalkostnad på kr 2,5 mill., hvorav 

kr 1 mill. skulle dekkes av Bio Varme Akershus AS. Tidlig i planperioden ble broens konstruksjon 

endret, fra en forholdsvis enkel trebro, til en konstruksjon der det også ble brukt stål.   

 

 

 

Entreprisearbeidene ble påbegynt ved begynnelsen av 2011, og skulle ferdigstilles høsten 2011. 

Ved årsskiftet 2011/2012 ble arbeidene stoppet grunnet vesentlige overskridelser på prosjektet.  

I februar 2012 fikk kommunestyret en sak der prosjektet ble anslått til å ende på kr 10,8 mill., 

forutsatt at gjenstående arbeider ble satt ut på anbud.  Pr. oktober 2012 var broa kommet på 

plass, og den ble offisielt åpnet i februar 2013.  

 

Totalt ble kostnaden for gangbroa over Langvannet kr 11,7 mill. inkl. mva. Kommunen har 

sendt et krav mot tidligere entreprenør på kr 1,9 mill. Kostnadene fordeler seg slik: 

 

Kostnad - frem til arbeidene ble stoppet Inkl mva 

Sum kostnad  6 905 172 

  Kostnad - etter nytt anbud Inkl mva 

Sum kostnad  4 764 311 

 

Gjennomgangen har hovedvekt på prosjektet frem til det ble stanset i desember 2011.   
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5.2 Forsvarlig utredning, politisk og administrativ behandling av 

prosjektet 

5.2.1 Revisjonskriterier  

I dette kapitelet besvares problemstillingene som er knyttet til politisk behandling av gangbroa 

over Langvannet. Dette gjelder både forsvarlig utredning før politisk behandling, og videre 

politisk og administrativ behandling av prosjektet.  

 

Kriteriene for forsvarlig utredning før politisk behandling er (se vedlegg 4 for nærmere 

beskrivelse av kriteriene):  

 

 Rådmannen skal sørge for at alle saker er forsvarlig utredet.  

 Utredningen må inneholde en vurdering av om de foreslåtte tiltakene er innenfor 

rammene av gjeldende regelverk på området.  

 Prosjektene skal utredes på en saklig og relevant måte, og for øvrig så omfattende og 

grundig som prosjektets kompleksitet tilsier ut fra tiltakets størrelse og betydning.  

 

Mens vi i kapittel 3 gikk gjennom den samlede rapporteringen av investeringsprosjekter for 

tekniske tjenester, vil vi her se på hvordan gangbroa over Langvannet er blitt rapportert til de 

folkevalgte og internt i administrasjonen. Kriteriene for dette er: 

 

 Det enkelte prosjekt skal rapporteres som forutsatt i kommunens retningslinjer, både 

administrativt og politisk – blant annet gjennom kvartalsrapporter, månedlige 

likviditetsrapporter og ledermøter.  

 Det skal lages regnskap og prognose for prosjektet minst hvert tertial, og dette skal 

inngå i enhetens kvartalsrapportering til rådmannen.  

 Politisk vedtatte rammer for prosjekter skal holdes. Rådmann og enhetsleder skal 

fremme politisk sak så snart det er kjent at det er fare for at kostnadsrammen for det 

enkelte prosjekt kan sprekke. 
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5.2.2 Forsvarlig utredning før politisk behandling?  

Gangbroa over Langvannet ble vedtatt av kommunestyret i mai 2010, sak 041/10. I 

saksfremlegget redegjorde rådmannen for det aktuelle regelverket på området – blant annet 

miljøhensyn og kommunedelplan for forvaltning av vassdrag. Vedlagt saken fulgte blant annet 

kart over trase/fjernvarme.  

 

I saken ble det nevnt at regelverket åpnet for å legge fjernvarmen i vassdraget, men 

rådmannen mente at dette ikke var et aktuelt alternativ. Opposisjonen frem et forslag om å be 

administrasjonen legge frem alternative forslag, da Bio Varme Akershus AS hadde utredet to 

alternativer som ikke ville medføre noen kostnader for Lørenskog kommune. Dette forslaget ble 

nedstemt, og kommunestyret vedtok rådmannens innstilling om å starte prosjekteringen av 

gangbroa.  

 

Når det gjelder kostnader, fremgår det av saksfremlegget at det forelå et kostnadsestimat på kr 

1,9 mill. fra COWI. Med et ”skjønnsmessig” tillegg på kr 0,6 mill. for prosjektering og vanskelige 

anleggsforhold ble estimatet for hele prosjektet kr 2,5 mill. Det ble forutsatt et anleggsbidrag 

fra Bio Varme Akershus AS på kr 1 mill. Kommunens andel ble således på kr 1,5 mill. I 

saksfremlegget tas det for så vidt et forbehold om sluttsummen:  

 

Med en kostnad på 2,5 mill. kroner og et anleggsbidrag fra BVA på 1 mill. kroner vil 

netto prosjektkostnad for Lørenskog kommune bli 1,5 mill. kroner. I utgangspunktet er 

det dette beløpet det søkes om til broprosjektet. 

 

Imidlertid fortsetter saksfremlegget slik: 

 

Pågående arbeid med turveien langs Langvannet er nå kommet over halvveis. Et estimat 

over kostnader for gjenstående arbeider indikerer at totalkostnadene vil holde seg 

innenfor budsjettet på 11,025 mill. kroner – i beste fall med et mindreforbruk på ca. 1 

mill. kroner. Dersom et slikt eventuelt mindreforbruk overføres til den foreslåtte 

gangbroen, vil behov for tilleggsfinansiering begrenses til 0,5 mill. kroner. 

 

Noe av det sentrale i dette saksfremlegget er kostnadsestimatet. Utgangspunktet er et 

kostnadsoverslag fra COWI som i saksfremlegget angis til kr 1,9 mill. I en rapport fra juridisk 

seksjon i Lørenskog kommune29 fremgår det at kostnadsestimatet ble sendt på e-post fra COWI 

13.04.2010. I denne e-posten fremgår det at COWI har anslått kostnadene på broa til 1,3-1,5 

mill. Det fremgår at kostnadene er anslått på grunnlag av grove konstruktive vurderinger…. 

                                           

29 Bro over Langvannet. Rapport fra juridisk seksjon, Lørenskog kommune, behandlet av formannskapet 28.03.2012 sak 
133/12. 
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Videre at: Kostnader til fjernvarmeledningen er ikke inkludert. Det er således noen forskjeller 

mellom det kostnadsoverslaget COWI oversendte, og det som ble referert i saksfremlegget til 

kommunestyret.  

 

COWI har opplyst i samtale med revisjonen 24.10.2012 at de ikke oppfattet at 

kostnadsoverslaget skulle brukes som grunnlag for politisk beslutning. Prosjektlederen opplyste 

i samtale 04.10.2012 at COWI fikk kort frist på å komme med kostnadsoverslaget, bare en dag 

eller to. Det finnes ingen skriftlig bestilling på kostnadsoverslaget.  

5.2.3 Revisjonens vurdering av forsvarlig utredning  

Når det gjelder kravet om saken var forsvarlig utredet da den ble lagt frem for kommunestyret 

første gang, vil revisjonen dele denne vurderingen i to – selve tiltaket, det å bygge brua, og 

kostnadsestimatet. 

 

I saksfremlegget er det redegjort for selve tiltaket, og det er også opplyst om ulike regelverk 

som gjelder på området. Andre alternativer er nevnt, men ikke særlig nøye utredet. Etter 

revisjonens vurdering er fremstillingen likevel både saklig og relevant. Videre valgte 

kommunestyret å nedstemme forslag om å få utredet ytterligere alternativer.   

 

Det springende punkt i vurderingen av hvorvidt saken var forsvarlig utredet, knytter seg til 

kostnadsestimatet.  

 

I ettertid fremstår det som klart at kostnadsestimatet var altfor lavt. Det vi skal vurdere her, er 

om rådmannens utredning var tilstrekkelig ut fra de forholdene som var kjent da den ble gjort. 

Å benytte COWI gir i utgangspunktet et godt grunnlag for kostnadsestimatet, det er et 

velrenommert firma. Imidlertid ble bestillingen av kostnadsanslaget gjort muntlig, og COWI har 

opplyst at de ikke visste at dette skulle brukes som grunnlag for politisk beslutning. 

Forutsetningene for hvor godt kostnadsanslaget skulle være, var derfor uklare. Etter vår 

vurdering er dette en av risikoene knyttet til at slike bestillinger foregår muntlig – det kan 

oppstå misforståelser og uklarheter. Det kan godt tenkes at prosjektleder faktisk opplyste at 

kostnadsoverslaget skulle brukes som grunnlag for politisk beslutning, uten at COWI oppfattet 

dette. En skriftlig bestilling bidrar til å rydde unna slike uklarheter. Det at informasjonen skulle 

brukes som grunnlag for kommunestyrets beslutning, burde ha bidratt til at administrasjonen la 

ekstra vekt på at dette ble riktig. Det er kommunestyret som er kommunens øverste organ, og 

det er derfor svært viktig at administrasjonen sørger for at den informasjonen som er grunnlag 

for kommunestyrets beslutninger er riktige. Revisjonen mener at så ikke har skjedd når det 

gjelder innhentingen av prisoverslaget på gangbroa. Den manglende skriftligheten gjør også at 

det blir vanskelig å gjøre en vurdering av om selve kostnadsoverslaget fra COWI var godt nok.  
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Videre var kostnadsanslaget fra COWI på kr 1,3-1,5 mill., mens det ble angitt kr 1,9 mill. i 

saksfremlegget. Muligens skulle dette påslaget ta opp i seg de forbeholdene som COWI ga, 

nemlig at dette var et grovt anslag og at kostnadene for fjernvarmen ikke var inkludert. 

Administrasjonen la selv på kr 0,6 mill. i anslåtte kostnader for prosjektering og vanskelige 

anleggsforhold. Andre risikovurderinger ble ikke gjort. 

 

Etter revisjonens vurdering var kostnadsestimatet på 2,5 mill. ikke forsvarlig utredet fra 

rådmannens side. Dette både fordi innhentingen av kostnadsoverslaget var for dårlig, og fordi 

selve kostnadsoverslaget verken var gjenstand for kvalitetssikring eller risikovurderinger.  

 

Det kan også settes spørsmålstegn ved om det lave kostnadsanslaget burde fått 

administrasjonen til å gjøre en nærmere vurdering. Det er ikke mange tekniske prosjekter som 

gjennomføres for kr 2,5 mill. – og dette beløpet skulle inkludere både entreprisekostnad, 

prosjektering og byggherrekostnader.  

 

Selv om rådmannen tar et slags forbehold i saksfremlegget om at dette er summen det søkes 

om ”i utgangspunktet”, så vil revisjonen bemerke at kommunestyrets vedtak er bindende og 

det budsjettet administrasjonen må forholde seg til.  
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5.2.4 Videre politisk/administrativ behandling av prosjektet  

 

Budsjettramme for gangbroa over Langvannet 

I kommunestyresaken i april 2010 bevilget kommunestyret kr 2,5 mill. til gangbroa, hvorav 

kr 1 mill. skulle finansieres ved tilskudd fra Bio Varme Akershus AS. I sak 006/12 fikk 

kommunestyret informasjon om at prosjektet i 2011 ble tilført kr 0,3 mill. ekstra til belysning. 

Dette tillegget har ikke vært politisk behandlet, så langt revisjonen kjenner til.  

 

Rapportering 

Etter at prosjektet ble vedtatt i kommunestyret i mai 2010 har det ikke vært noen særskilt sak til 

politisk nivå om gangbroa over Langvannet, før overskridelsene ble kjent og politisk behandlet i 

februar 2012.  

 

Når det gjelder rapportering til kommunestyret, er det som nevnt i rapportens pkt. 3.2.3 bare 

utvalgte prosjekter som er blitt listet opp i kvartalsrapportene. Gangbroa over Langvannet var 

ikke et av prosjektene som ble nevnt i kvartalsrapportene til kommunestyret som gjelder 2010 

og 2011. Om vi ser bort fra saker om gjentatt bevilgning, byggelånsrenter og kommunens 

årsregnskap, ble ikke gangbroa over Langvannet behandlet på nytt i kommunestyret før februar 

2012. 

 

Som beskrevet i rapporten fra juridisk seksjon i Lørenskog kommune, er prosjektet heller ikke 

blitt behandlet i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den manglende behandlingen 

av gangbroa i rådet har skjedd på tross av at dette stod som oppfølgingspunkt i nesten alle 

referatene fra ledermøter i perioden juni-desember 2010, hvor både tidligere teknisk sjef og 

prosjektleder deltok. 

 

I kvartalsrapportene til teknisk utvalg var gangbroa 

over Langvannet med fra 2. kvartal 2010. I teksten 

som omhandler dette prosjektet (se eksempel i 

tekstboks) opplyser administrasjonen at 

kommunestyret har bevilget kr 2,5 mill. til prosjektet, 

hvorav kr 1 mill. er anleggsbidrag, slik at 

nettokostnaden blir 1,5 mill. Denne opplysningen 

fremgår av alle kvartalsrapportene til og med 3. kvartal 

2011. I tillegg beskrives prosjektfremdriften kort. Det 

ble ikke rapportert om kostnadsoverskridelser eller 

forsinkelser i teksten for noen av kvartalsrapportene.  

Eksempel på tekst i kvartalsrapportene: 

Fra 3. kvartalsrapport 2011 (sak 025/11 i 

teknisk utvalg): 

K8521 Bro over Langvannet  

I forbindelse med fremføring av fjernvarme 

over Langvannet, har kommunestyret i 

møte 19. mai 2010 sak 041/10, bevilget 

2,5 mill. kr til gangbro over Langvannet. 

Nettokostnaden for Lørenskog kommune vil 

bli 1,5 mill. kr, da Bio Varme Akershus A/S 

vil betale et anleggsbidrag på 1 mill. kr. 

Prosjekteringen er ferdig, og arbeidene 

startet vinteren 2011 med ferdigstillelse i 

oktober 2011. Kommunestyret vedtok i 

møte 31. august sak 071/11 å gjenta 

bevilgning av 2,2 mill. kr i ubrukte midler 

fra 2010.   
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Disse tallene er blitt rapportert i kvartalsrapportene og i årsregnskapene: 

 

År Kvartal Budsjett Anvendt Restmidler  Prognose 

2010 2. 
 

2 133 -2 133 
 

2010 3. 1 500 000 11 996 1 488 004 140 000 

2010 Regnskap 2010 2 501 000 286 317 
  

2011 1.    451 225 -451 225 1 214 000 

2011 2. 
 

2 741 241 -2 741 241 2 500 000 

2011 3. 
 

2 781 248 -2 781 248 2 500 000 

2011 Regnskap 2011 2 308 00030 5 592 189     

 

I denne tabellen og de to neste tabellene har vi fetet ut tidspunktet der budsjettet var nådd, for 

at det skal være litt lettere å holde oversikt  

 

Vi ser at det var en voldsom økning i forbruket i siste kvartal 2011, uten at dette ble meldt i 

rapporten for 3. kvartal – da stod prognosen fortsatt på 2,5 mill. Budsjettet var dessuten ikke 

lagt inn i 3. kvartalsrapport, noe som gjorde det vanskelig å lese ut av rapporteringen at 

forbruket var for høyt.  

 

Kvartalsrapportene til teknisk utvalg og rapportene til budsjettsjefen har også gått til 

rådmannen. Daværende rådmann har opplyst til revisjonen at han først ble kjent med 

overskridelsene på gangbroa i desember 2011 (møte med rådmannen 27.03.2012).  

 

For å fastslå når det ble kjent at prosjektet gikk utover kostnadsrammene, må vi gå til den 

administrative rapporteringen. Som beskrevet i rapportens pkt. 3.2.3, var det i hovedsak tre 

typer administrativ rapportering i gamle tekniske tjenester – ledermøter, månedlig rapportering 

til økonomiavdeling/prosjektledere (likviditetsrapporter), og månedlig rapport til budsjettsjefen 

(som hvert kvartal ble lagt frem for teknisk utvalg).  

 

Ledermøtene baserte seg på såkalt avviksrapportering, slik at det var opp til prosjektlederne å 

si fra dersom det var avvik. I referat fra ledermøtene 2010 og 2011 er det ikke blitt rapportert 

noe om avvik på kostnad eller fremdrift for gangbroa over Langvannet.  

 

I likviditetsrapportene 2011 fremgikk følgende beløp for gangbroa over Langvannet (disse 

rapportene gikk til økonomiavdeling og til prosjektlederne): 

 

 

                                           

30 Budsjettet for 2011 består av gjentatt bevilgning kr 2 214 500 (kommunestyresak 071/11 i august 2011) og 
byggelånsrenter kr 93 000 (kommunestyresak 143/11 i desember 2011), til sammen kr 2 307 500. 
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Dato for rapport Påløpt Prognose 

28.02.2011 11 019 1 214 000 

31.03.2011 451 225 1 214 000 

30.04.2011 767 098 1 214 000 

31.05.2011 2 538 731 1 338 731 

30.06.2011 2 741 241 1 214 000 

31.07.2011 2 781 006 1 214 000 

31.08.2011 2 781 006 1 214 000 

30.09.2011 2 781 248 1 481 248 

31.10.2011 3 361 248 2 061 248 

30.11.2011 4 509 811 3 209 811 

31.12.2011 5 065 411 5 065 411 

 

Den månedlige rapporten til budsjettsjefen ble utarbeidet av kontorsjefen på teknisk, og 

underskrevet av tidligere teknisk sjef. Vi har gått gjennom rapportene for 2011. Foruten 

kvartalsrapportene, er det utarbeidet fire slike rapporter i 2011, alle signert av teknisk sjef og 

kontorsjef. I rapportene fremgår disse tallene: 

 

Dato Budsjett Anvendt Restmidler  Prognose 

30.04.2011 
 

767 098 -767 098 1 214 000 

31.05.2011 
 

2 538 731 -2 538 731 1 214 000 

31.08.2011 
 

2 781 006 -2 781 006 2 500 000 

30.11.2011 1 214 500 4 509 811 -3 295 311 5 000 000 

 

Det fremgår av rapport fra juridisk seksjon i Lørenskog kommune at det ble foretatt en 

gjennomgang av utbetalingene i april/mai 2011 etter at kontorsjefen varslet om at budsjett var 

nådd. Dette ble tatt opp i møter med tidligere teknisk sjef og prosjektleder. Det viste seg da at 

det var ført kostnader på gangbroa som gjaldt turveien rundt Langvannet. Dette ble det ryddet 

opp i, og det var da ikke lenger budsjettoverskridelser.31  

 

I tallene over fremgår det at påløpte kostnader overskred budsjettet rett etter opprydningen i 

april/mai 2011. Pr. 31.05.2011 var det påløpt kr 2,5 mill. – og i tillegg påløp det kr 0,3 mill. i 

2010. Samtidig var ikke prosjektet kommet særlig langt. Dette kunne konstateres ved selvsyn, 

ved at broa simpelthen ikke var på plass. Dessuten rapporterte prosjektleder i skjema for 

prosjektoppfølging så sent som 01.09.2011 (rutine som tidligere teknisk sjef innførte i perioden 

juni-september 2011, jf. pkt. 3.2.2) at graden av ferdigstillelse lå på ca. 25-40 %.  

 

Endringer i prosjektet 

Opprinnelig var gangbroa over Langvannet ment å være en enkel trekonstruksjon. I løpet av 

høsten 2010 valgte prosjektleder å gå over til en annen konstruksjon, der det også ble brukt 

stål. Det var et forslag fra landskapsarkitektene som var bakgrunnen for dette valget. (Opplyst 

                                           

31 Som tidligere nevnt var dette foranledningen til at teknisk sjef innførte prosjektrapportering fra sommeren 2011. 
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av prosjektleder 04.10.2012.) Landskapsarkitektfirmaet lagde en skisse datert (17.09.2010) 

over hvordan broa skulle se ut. Denne endringen ble ikke behandlet politisk.  

 

På bakgrunn av endringen lagde COWI blant annet en oversiktstegning av broa, datert 

28.10.2010. COWI oversendte et nytt kostnadsanslag på e-post til prosjektleder 02.12.2010, 

basert på de nye tegningene av broa. Dette kostnadsoverslaget var på kr 2,3-2,6 mill. uten 

mva. Anslaget gjaldt bare entreprisekostnad, altså ville prosjekteringskostnader og 

byggherrekostnader komme i tillegg. I e-posten gjør COWI oppmerksom på at på grunn av … 

vanskelig adkomst til byggeplassen og krevende montasje er det likevel en viss sannsynlighet 

for at kostnaden kan bli høyere. Det bør det tas hensyn til ved oppsett av et budsjett. 

 

Prosjektleder har opplyst at denne e-posten gikk ham ”hus forbi” (jf. rapport fra juridisk 

seksjon). Dette er også senere bekreftet av prosjektleder i samtale med revisjonen. Denne 

informasjonen ble således ikke videreformidlet, verken til tidligere teknisk sjef eller politisk.  

 

5.2.5 Revisjonens vurdering av politisk/administrativ behandling av 

gangbroa 

I økonomireglementet i Lørenskog settes det krav til at de politisk vedtatte rammene for 

prosjektet skal holdes. Det er kommunestyrets budsjettramme på kr 2,5 mill. som er den øvre 

kostnadsrammen på dette prosjektet. Det ble ”tilført” prosjektet kr 300 000 i 2011. Revisjonen 

vil peke på at det å tilføre midler administrativt ikke påvirker den politisk vedtatte 

budsjettrammen på et prosjekt.  

 

Det er mange tall å holde styr på når man går gjennom rapporteringen på dette prosjektet. Vi 

har satt opp dette i ulike tabeller, alt etter hvem disse tallene har blitt rapportert til – det vil si 

hvem som er blitt gjort kjent med tallene. Etter revisjonens vurdering, var det allerede i mai 

2011 klart at det var fare for overskridelser på dette prosjektet. Budsjettmidlene var brukt opp, 

og broa var ikke på plass.  

 

Det kan også argumenteres for at broa burde vært lagt frem til politisk behandling på nytt 

allerede høsten 2010, da valget om å gå over til stålkonstruksjon ble gjort. Etter revisjonens 

vurdering er det rimelig å anta at en såpass stor endring i konstruksjonen kunne medføre 

endringer i sluttkostnaden også. Etter revisjonens mening burde prosjektleder ha sørget for et 

nytt kostnadsoverslag, slik at det var mulig å vurdere om prosjektet kom til å gå utover de 

rammene som var satt av kommunestyret. Sånn sett er det etter revisjonens oppfatning 

selvfølgelig uheldig at prosjektleder ikke fanget opp det nye kostnadsoverslaget fra COWI, men 

langt fra avgjørende. Prosjektleder burde uansett på eget initiativ ha sørget for at det ble 

utarbeidet et grundig kostnadsestimat da konstruksjonen ble endret og fremlagt dette for 

politisk behandling.  



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

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

____________________________________________________________________________ 

46                                                                      INVESTERINGSPROSJEKTER – LØRENSKOG 

 

Det som er bekreftet fra tidligere tekniske tjenester er at praksisen for mange investeringer var 

at de ble satt i gang med et kostnadsanslag som ofte var for lavt grunnet for svake 

kostnadsberegninger, for deretter å få tilleggsbevilgninger ved behov uten at dette var et 

problem. Dette kan være grunnen til at heller ikke dette prosjektet ble fremmet for ny politisk 

behandling når forutsetningene ble endret. Revisjonen bemerker at prosjektet var omdiskutert 

da det ble vedtatt nettopp fordi det ble stilt spørsmål ved at kostnadene for prosjektet var så 

lave, og et mindretall ønsket saken ytterligere utredet. At prosjektet ikke ble fremlagt for ny 

politisk behandling vurderes av den grunn som uheldig uavhengig av årsak. 

 

Som økonomireglementet krever, er regnskap og prognose rapportert til rådmannen i 

kvartalsrapportene. Dette er de samme rapportene som har gått til teknisk utvalg. Etter 

revisjonens vurdering er rapporteringen til politisk nivå uoversiktlig, noe vi også har 

argumentert for i vurderingen av rapportering på et overordnet nivå i pkt. 3.3. Det er et 

problem at det ikke er lagt inn budsjett i rapporteringen – selv ikke i rapporten for 3. kvartal, 

etter at gjentatt bevilgning var behandlet. Prognosene har vært til liten hjelp i rapporteringen 

av dette prosjektet – teknisk utvalg fikk i den siste kvartalsrapporten opplyst at prognosen for 

prosjektet var på kr 2,5 mill., mens det ved utgangen av året var påløpt over kr 5 mill.  

 

Som vi har påpekt i kapittel 3 om rapportering, er det et ensidig fokus på årsperspektivet i 

rapporteringen av investeringsprosjekter. Selv om det var et lite beløp som påløp i 2010 på 

gangbroa (i underkant av kr 300 000), så ville det å se prosjektet som helhet gjort det enda 

tydeligere at budsjettet ikke ville bli overholdt. Det er viktig å ha klart for seg at det skal legges 

frem politisk sak ved fare for overskridelse – det er ikke tidsnok å gjøre det når overskridelsen 

er et faktum.  

 

Systemet med avviksrapportering i ledermøtene har i dette prosjektet ikke bidratt til at 

kostnadsoverskridelsene ble kjent på et tidlig tidspunkt. Likevel mener revisjonen at det må 

være opp til ledelsen å vurdere innhold og form på sine ledermøter, og selv vurdere om dette er 

et fora som er egnet for detaljert informasjon om de enkelte prosjekter. 

 

Det som ikke er opp til ledelsen å vurdere, er hvilken informasjon som skal tilflyte ulike aktører. 

Her har det etter revisjonens vurdering vært kjent for både prosjektleder og tidligere teknisk 

sjef at prosjektet kom til å gå utover budsjettet – lenge før dette ble rapportert til politikerne. 

De formelle rapporteringene som gikk til kommunens administrative ledelse har heller ikke 

bidratt til å gjøre overskridelsene kjent for rådmannen. Blant annet var prognosene urealistiske, 

og budsjettet for prosjektet ble lagt inn sent. Til sammen gjør dette at det er vanskelig å forstå 

at det vil bli overskridelser på prosjektet.  Rådmannen er likevel øverste ansvarlige for både 

overskridelser og rapporteringsform.  
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5.3 Offentlige anskaffelser – gangbroa over Langvannet 

5.3.1 Revisjonskriterier 

 

Når det gjelder etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser setter revisjonen opp 

følgende kriterier (se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av kriteriene): 

 

 Anskaffelsene i prosjektene 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  

 

For rammeavtaler stilles det i tillegg opp følgende kriterier: 

 

 Avropene på rammeavtalen må være innenfor rammeavtalens løpetid og innenfor de 

varer eller tjenester som avtalen dekker 

 Avrop skal være skriftlige og bør være arkivert  

 Summen av de avropene som er gjort innenfor en og samme rammeavtale må ikke i 

vesentlig grad overstige rammeavtalens verdi  

 

Vi har valgt å gå gjennom følgende anskaffelser: 

 

- Kommunens bestilling til COWI AS om prosjektering av gangbroa  

- Kommunens inngåelse av rammeavtale med Abi Nor Utemiljø AS  

- Kommunens bestilling til Abi Nor Utemiljø AS av arbeidet med gangbroa over 

Langvannet 

 

Revisjonenes vurderinger av om disse anskaffelsene er i tråd med regelverket for offentlige 

anskaffelser bygger på gjennomgang av kontrakter, konkurransegrunnlag, og protokoller. 

Revisjonen har også innhentet ytterligere opplysninger både skriftlig og i intervjuer med ansatte 

i kommunen. Vi har også lagt til grunn opplysninger som fremkommer i kommunens egen 

rapport om prosjektet utarbeidet av juridisk seksjon.  
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5.3.2 Bestilling til COWI AS om prosjektering av gangbroa  

Revisjonen vil i denne sammenheng kun behandle kommunens avrop (bestilling) til COWI AS 

om prosjektering av gangbroa, og behandler selve rammeavtalen mellom kommunen og 

COWI AS bare i den grad det har betydning for dette avropet.  

 

Så langt revisjonen har greid å bringe på det rene foreligger det ingen skriftlig bestilling eller 

skriftlig avtale fra kommunen til COWI AS om prosjektering av gangbroa. Det er imidlertid klart 

at COWI AS la frem et prisoverslag over entreprisekostnaden i e-post datert 13.04.2010 til 

kommunen. COWI AS har opplyst i samtale med revisjonen at de registrerte broa over 

Langvannet som prosjekt hos seg den 22.04.2010. Prosjekteringen av broa foregikk i hovedsak 

høsten 2010 og hele 2011. Samlet har COWI AS fakturert kr 1,4 mill. for prosjektering av broa 

før prosjektet ble stoppet ved årsskiftet 2011/2012. 

 

Kommunen inngikk rammeavtale med COWI AS om prosjekterings- og utredningstjenester med 

en varighet på to år fra 01.05.2007 til 01.05.2009. Avtalen inneholdt en opsjon om forlengelse i 

ett år. Denne opsjonen brukte kommunen og forlenget rammeavtalen til 01.05.2010, jf. brev av 

14.04.2009 fra kommunen til COWI AS.  

 

Totalverdi for avtalen er ikke oppgitt verken i kunngjøringen av anbudet, i 

konkurransegrunnlaget eller i selve avtalen. Det kommer frem i anskaffelsesprotokoll datert 

25.06.2007 at rammeavtalen hadde en totalverdi på kr 1,5 mill. Oversikt over kommunens 

totale kjøp fra COWI AS i perioden 2008-2010 viser følgende32:  

 

År  Ekskl. mva. Inkl. mva. 

2008 4 199 784 4 455 974 

2009 3 927 723 4 505 295 

2010 10 201 408 12 298 288 

Sum 18 328 914 21 259 557 

 

Da rammeavtalen utløp sto kommunen uten rammeavtale på dette området frem til ny 

konkurranse (kunngjort på Doffin 04.11.2010) og ny avtaleinngåelse med COWI AS. Den 

eksakte datoen for når den nye rammeavtalen løper fra er usikkert. I avtalen som revisjonen 

har fått tilgang til er datofeltet er påført mars 2011. Det er angitt i kontrakten at den skal gjelde 

i to år fra signering, med opsjon på forlengelse, dvs. til mars 2013.  

 

                                           

32 I kommunens regnskapssystem kan vi ikke skille ut hvor stor del av kjøpene som er gjort på bakgrunn av 
rammeavtalen, det er kommunens samlede kjøp fra COWI AS som fremkommer i tabellen. 
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5.3.3 Revisjonens vurdering av bestillingen til COWI AS 

En forutsetning for at kommunen kunne gi et oppdrag om prosjektering av gangbroa til COWI 

AS var at de hadde en gyldig rammeavtale med selskapet på det tidspunkt oppdraget ble gitt. 

Dette gjelder både i forhold til varigheten av rammeavtalen og at avtalens totale verdi ikke 

allerede var overskredet ved tidligere avrop.  

 

Når det gjelder spørsmålet om avropet var innenfor rammeavtalens varighet, lar det seg med 

sikkerhet ikke etterprøve siden Lørenskog kommune ikke gjorde skriftlig bestilling av 

prosjekteringsarbeidet med broa. Ut fra det faktum at COWI AS hadde registrert prosjektet hos 

seg 22.04.2010 er revisjonen under tvil kommet til at avropet ble gjort i løpet av april, og 

innenfor rammeavtalens varighet (til 01.05.2010) selv om prosjekteringen strakk seg utover 

høsten 2010, hele 2011 og litt ut i 2012. Det kan også stilles spørsmål ved at et avrop av denne 

størrelsesorden ble gjort så kort tid før rammeavtalen utløp, noe som kan være i strid med 

intensjonene i anskaffelsesregelverket.  

 

Videre er det som nevnt av betydning at kommunen ikke hadde brukt rammeavtalen i et slikt 

omfang at totalverdien av alle avropene allerede hadde gått vesentlig ut over rammeavtalens 

totalverdi. Siden kommunen ikke hadde utlyst kontrakten med en totalverdi slik regelverket 

krever er også dette vanskelig å etterprøve. Det kommer likevel frem i anskaffelsesprotokollen 

at rammeavtalen hadde en totalverdi på 1,5 mill., mens kommunen kjøpte for 21 mill. inkl. 

mva./18 mill. eks. mva. i perioden 2008-2010. Dersom vi legger til grunn at en stor del av 

dette stammer fra avrop på rammeavtalen, er dette etter revisjonens vurdering en så stor 

overskridelse av kostnadsrammen som var forutsatt for rammeavtalen, at det må anses som en 

vesentlig endring av kontakten. Rammeavtalen burde derfor etter revisjonens mening vært 

utlyst på nytt. På dette grunnlaget vurderer revisjonen saken slik at oppgaven med å 

prosjektere broa over Langvannet burde vært satt ut på eget anbud.  

 

For å kunne følge opp den enkelte kontrakt kommunen har med ulike leverandører bør avrop på 

rammeavtaler dokumenteres og arkiveres, særlig ved avrop av en slik størrelsesorden det er 

snakk om her. Dette er nødvendig for å sikre at kommunen får den ytelsen som er bestilt i det 

enkelte avrop, og for å kunne føre kontroll med fakturabehandlingen. Dessuten er dette 

nødvendig for å ha kontroll med at totalverdien på de avropene som er gjort på en og samme 

rammeavtale ikke går vesentlig ut over avtalens totalverdi, i tilfelle må man legge kontrakten ut 

på nytt anbud. Skriftlige avrop er dermed en viktig forutsetning for å sikre etterprøvbarhet og 

gjennomsiktighet av kommunens anskaffelser, jf. FOA § 3-1 nr. 7. I denne sammenheng er det 

også vært å merke seg at FOA § 4-1 bokstav a jf. § 4-2 bokstav f definerer offentlige kontrakter 

som avtaler som inngås skriftlig.   

 

Dette er dessuten et klart brudd med kommunens egne retningslinjer for økonomistyring av 

prosjekter, som slår fast at alle bestillinger skal være skriftlige.   



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

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

____________________________________________________________________________ 

50                                                                      INVESTERINGSPROSJEKTER – LØRENSKOG 

 

5.3.4 Inngåelse av rammeavtale med Abi Nor Utemiljø AS og 

bestillingen av arbeidet med gangbroa over Langvannet  

 

Revisjonen vil i denne sammenheng både behandle anskaffelsen av selve rammeavtalen med 

Abi Nor Utemiljø AS, og avropet på rammeavtalen om å forestå byggingen av gangbroa over 

Langvannet. Vi avgrenser mot å vurdere kommunens rammeavtale med Siv.ing. Trond 

Thorvaldsen AS som blant annet har bistått kommunen i anskaffelsen av rammeavtalen med 

Abi Nor Utemiljø AS.  

 

I 2007 gjennomførte Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS flere anbudskonkurranser for kommunen 

innen flere områder som sorterer under vedlikehold av eiendom. I den forbindelse ble det utlyst 

en åpen anbudskonkurranse med den hensikt å inngå rammeavtale med flere leverandører av 

asfalt-, grunn-, belegnings- og dreneringsarbeider. Det var ikke sagt noe i kunngjøringen om 

totalverdi av rammeavtalen, men i konkurransegrunnlaget ble det opplyst at for 2008 var det 

totalt budsjettert med kr 20 mill. for vedlikeholdsarbeider innenfor syv arbeidsområder, hvor ett 

av disse var asfaltarbeider m.m. Frist for å gi tilbud ble satt til 22.11.2007.  

 

Ifølge åpningsprotokollen datert 22.11.2007 kom det inn fire tilbud. Tilbyderne var Abi Nor 

Utemiljø AS, Løvold AS, PA entreprenør AS og ISS Facility Services AS. Tilbudene ble vurdert av 

Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS i en rapport til kommunen datert 20.12.2007. Der ble det 

konkludert med at Abi Nor Utemiljø AS og PA entreprenør AS ble avvist på grunn av manglende 

dokumentasjon på at de fylte kvalifikasjonskravene for videre deltakelse i konkurransen. De sto 

da igjen med to tilbud. I og med at ISS Facility Services AS ikke hadde levert et komplett 

tilbudsskjema ble deres tilbud forkastet. I rapporten ble det dermed trukket den konklusjon at 

… ikke tilstrekkelige tilbud til å sikre en effektiv konkurranse, og det er ikke mulig å inngå 

rammeavtale med flere leverandører som forutsatt. Det heter videre i rapporten: Kommunen 

står dermed fritt til å kunne ta kontakt med aktuelle leverandører for å inngå en rammeavtale. 

 

I etterkant gikk det brev til tilbyderne datert 13.12.2007 der de fikk følgende meldinger: 

 

- PA entreprenør AS og Abi Nor Utemiljø AS fikk melding om at tilbudet var avvist fordi de 

ikke fylte kvalifikasjonskravene 

- ISS Facility Services AS fikk melding om at de fylte kvalifikasjonskravene, men tilbudet 

ble avvist på grunn av feil i prisskjema, jf. FOA § 12-1 

- Løvold AS fikk melding om at konkurransen ble avlyst fordi de kun stod igjen med dette 

tilbud og en effektiv konkurranse ikke lot seg gjennomføre, jf. FOA § 13-1 
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Kommunen gikk likevel direkte til Abi Nor Utemiljø AS, og inngikk en rammeavtale innen asfalt-, 

grunn-, belegnings- og dreneringsarbeider datert 14.02.2008. Abi Nor Utemiljø AS var en av de 

leverandørene som ikke oppfylte kvalifikasjonskravene i den avlyste anbudsprosessen. 

Kommunen kan ikke, på forespørsel fra revisjonen, legge frem dokumentasjon på at denne nye 

anskaffelsen ble satt ut på anbud eller at den ble vurdert opp mot regelverket for offentlige 

anskaffelser overhodet. Det finnes heller ingen dokumentasjon fra kontraktsforhandlinger eller 

andre forarbeider før kontraktssignering.  

 

Avtalen varte til 31.12.2009 med opsjon på forlengelse i to år (med ett år av gangen). 

Rammeavtalen ble i brev fra kommunen av 05.11.2009 forlenget med ett år til 31.12.2010. 

Partene har oppfattet at avtalen ble muntlig forlenget til 01.01.2012, jf. rapport fra juridisk 

seksjon.  

 

Revisjonen har tatt ut samlet kjøp fra Abi Nor Utemiljø AS i perioden 2008-2011 fra regnskapet: 

 

År Ekskl. mva. Inkl. mva. 

2008 4 051 101 4 895 588 

2009 15 174 960 17 276 005 

2010 23 775 663 26 703 567 

2011 26 358 703 31 253 855 

Sum 69 360 428 80 129 015 

 

Kommunen gav Abi Nor Utemiljø AS oppdraget med å forestå byggingen broa over Langvannet. 

Oppdraget ble gjort som et avrop på rammeavtalen med firmaet. Kommunen har ingen skriftlig 

dokumentasjon på denne bestillingen. Ut fra opplysninger revisjonen har fått er det grunn til å 

tro at dette avropet ble gjort høsten 2010.  

5.3.5 Revisjonens vurdering av rammeavtalen med og bestilling til Abi 

Nor Utemiljø AS 

Revisjonen vil innledningsvis bemerke at dette er en vanskelig sak å gi en fullgod vurdering av, 

siden det er svært mangelfullt med skriftlig dokumentasjon. Når det er sagt er det likevel på det 

rene at denne saken har flere alvorlige svikt i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser.  

 

Når det gjelder inngåelsen av rammeavtalen med Abi Nor Utemiljø AS går revisjonen ikke 

nærmere inn på om konkurransen som ble avlyst i 2007 var riktig gjennomført frem til 

avlysningen, men nøyer seg med å konstatere at avlysningen etter vår vurdering var innenfor 

regelverkets rammer for når man kan avlyse en konkurranse, jf. FOA § 22-1.  

 

Etter avlysningen valgte kommunen å gå direkte til Abi Nor Utemiljø AS for å inngå en 

rammeavtale innenfor asfalt-, grunn-, belegnings- og dreneringsarbeider. Dette kan muligens 

ha sin bakgrunn i konklusjonene som ble trukket i rapporten som ble utarbeidet av Siv.ing. 
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Trond Thorvaldsen AS i forbindelse med konkurransen. Der heter det at kommunen, etter 

avlysningen, står fritt til å … ta kontakt med aktuelle leverandører for å inngå en rammeavtale. 

 

Revisjonen finner det likevel bemerkelsesverdig at kommunen velger å inngå rammeavtale 

direkte med Abi Nor Utemiljø AS, når de hadde en kvalifisert tilbyder i den avlyste 

konkurransen. Abi Nor Utemiljø AS på sin side var en av de to tilbyderne som ikke fylte 

kvalifikasjonskravene, og dermed ble diskvalifisert fra å kunne delta i den allerede avlyste 

konkurransen. I tillegg må det bemerkes at når konkurransen avlyses med den begrunnelsen at 

det kun var én kvalifisert tilbyder, og konkurransen kunne dermed ikke fylle intensjonen om å 

inngå rammeavtale med flere, må det ligge i dette at man ønsket en ny konkurranse med flere 

kvalifiserte tilbydere før man skulle inngå kontrakt med mer enn én.  

 

Revisjonen finner ingen holdepunkter for at regelverket kan tolkes slik at man etter en 

avlysning står fritt til å inngå kontrakt med dem man måtte ønske, uten noen form for 

konkurranse.  Revisjonen konkluderer derfor med at rammeavtalen kommunen inngikk med Abi 

Nor Utemiljø AS den 14.02.2008 etter vår vurdering var en ulovlig direkteanskaffelse, jf. LOA § 

5, 2. ledd og FOA § 3-1 1. ledd. 

 

Vi går så over til å drøfte nærmere kommunens avrop på rammeavtalen med Abi Nor Utemiljø 

AS om å bygge gangbroa over Langvannet. Etter revisjonens oppfatning er den overordnede 

problemstillingen om oppdraget, etter sin art, kunne falle inn under rammeavtalen kommunen 

hadde med Abi Nor Utemiljø AS. Saken reiser imidlertid også flere problemstillinger knyttet til 

kommunenes rutiner for avrop og oppfølging av rammeavtalen. Dette er forhold som langt på 

vei er parallelle med de problemstillingene som allerede er vurdert og beskrevet i drøftelsen 

over om hvordan kommunen har praktisert avrop og oppfølging av rammeavtalen med 

COWI AS. Det vil si manglende skriftlighet på avrop, at bruken av rammeavtalen med Abi Nor 

Utemiljø AS manglet en totalverdi og at man for denne avtalen kan slå fast at summen av 

avropene i vesentlig grad overskred totalverdien for rammeavtalen. Revisjonen nøyer seg derfor 

i denne omgang å vurdere om avropet var innenfor det kontrakten omfattet (kontraktens 

gjenstand).  

 

Kontrakten omfatter arbeider innen asfalt-, grunn-, belegnings- og dreneringsarbeider. 

Revisjonen finner ingen holdepunkter i kontrakten for at den kunne omfatte ansvaret for å 

forestå bygging av broer. Etter kontraktens ordlyd mener revisjonen at brobygging faller 

utenfor rammeavtalen med Abi Nor Utemiljø AS. Revisjonen vurderer det derfor slik at avropet 

på rammeavtalen er å anse som en vesentlig endring av avtalens innhold, og som dermed 

skulle vært behandlet som en ny egen anskaffelse som skulle vært satt ut på anbud.  

 

Oppsummert hefter det store mangler ved denne anskaffelsen, for det første ved at inngåelsen 

av rammeavtalen med Abi Nor Utemiljø AS var en ulovlig direkteanskaffelse. For det andre lå 
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arbeidet med å lage en bro utenfor den type arbeid rammeavtalen var inngått for. For det tredje 

var det samlede beløpet som er brukt på denne rammeavtalen langt utover det som lå til grunn 

ved inngåelsen av rammeavtalen. I tillegg er bestillingen/avropet ikke gjort skriftlig. Dette er 

både i strid med både loven og kommunens egne retningslinjer, og medfører vanskeligheter i 

oppfølging av entreprenøren når man ikke har en skriftlig bestilling. Samlet er bruddene ved 

både inngåelsen av rammeavtalen, den omfattende bruken av avtalen og anvendelsen av 

avtalen på dette prosjektet uten noe form for skriftlighet etter revisjonens syn kritikkverdig.   
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5.4 Planlegging og organisering av prosjektet gangbroa over 

Langvannet  

5.4.1 Kort om prosjektet 

Som det fremgår foran, er dette et prosjekt som ikke har vært gjennomført på ordinær måte. 

En ting er at kommunen ikke har fulgt anskaffelsesregelverket, men det foreligger ikke noen 

skriftlig bestilling på prosjektet i det hele tatt. De formelle rammene for et prosjekt, som for 

eksempel prosjektorganiseringen, fremdriftplan og kostnadsramme for prosjektet mangler. Uten 

skriftlig bestilling har ikke kommunen et grunnlag for å følge opp prosjektet, eller noe system 

for endringsmeldinger. Prosjektet har vært gjennomført på timebasis, noe som gjelder både 

byggearbeidet og prosjekteringen.  

 

Arbeidet med gangbroa kan deles inn i tre faser: 

 

- FASE 1 – Politisk vedtak, planlegging, prosjektering 

- FASE 2 – Støping av brokar, stålarbeid på verksted før montering, videre prosjektering 

- FASE 3 – Arbeidet fortsetter med ny prosjektleder/entreprenør, videre prosjektering. 

Montering av stål og limtredragere, rekkverk og ferdigstillelse av broa. 

 

I figuren under er fasene fremstilt på en tidslinje: 

 

 
 

Aktørene i prosjektet 

Foruten ”sideentreprisen” knyttet til utføring av arbeidet med fjernvarmen har prosjektet hatt 

følgende hovedaktører før arbeidet ble stanset: 

 

- Byggherre:    Lørenskog kommune 

- Prosjektleder:   Lørenskog kommune 

- Ansvarlig søker:   COWI AS 

- Ansvarlig prosjekterende:  COWI AS 

- Engasjert som entreprenør: Abi Nor Utemiljø AS 

- Underentreprenører til Abi Nor Utemiljø AS: 

Thomas Oraug (gravearbeid) 

  KS-vedtak mai 2010                                                       Stopp des. 2011          Broa på plass 

 vår 2010        vår 2011         jan. 2012      okt. 2012 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
 

Prosjektering høst 2010 – vår 2012 
 

Abi Nor m/underlev.  Ny leverandør 
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Bjørn Thore Løken (støpearbeid) 

NIM Stålbygg AS (stålarbeid) 

m.fl.  

- Ansvarlig utførende:  Sarpsborg Park & Anlegg AS 

 

Kommunen har bestilt arbeidet med gangbroa fra Abi Nor Utemiljø AS, og det er dette firmaet 

som har fakturert arbeidet med entreprisen. Abi Nor Utemiljø AS har i realiteten ikke utført mye 

av arbeidet, det er underentreprenører som i hovedsak har stått for selve jobben. Abi Nor 

Utemiljø AS var engasjert frem til arbeidet ble stanset i desember 2011. 

 

COWI AS har hatt jobben med å prosjektere broa. COWI har også hatt jobben med å utarbeide 

anbudsdokumentene da prosjektet skulle legges ut på anbud våren 2012. 

 

Etter stoppen i arbeidene desember 2011, ble restarbeidene lagt ut på anbud. Firma Implenia 

AS fikk jobben med å ferdigstille broa, og Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS ble engasjert som 

prosjektleder.  

 

5.4.2 Revisjonskriterier 

 

For problemstilling 6 om prosjektorganisering og planlegging av prosjektet har vi følgende 

kriterier (se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av kriteriene): 

 

 

 Prosjektansvarlig skal sørge for at det blir sammenstilt et teknisk design (gjennom en 

prosjekteringsfase) som er detaljert nok til at man kan bedømme risiko og utforme et 

budsjett med en antatt risiko.  

 Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen bør være klart definert og entydig nedfelt i 

styringsdokumentene for det enkelte prosjekt.  

 Prosjektorganisasjonen bør ha nødvendig kapasitet og kompetanse ut fra behovet i det 

enkelte investeringsprosjekt, og det bør jevnlig vurderes om organisasjonen fungerer 

som forutsatt. 

 Det bør foreligge fremdriftsplaner som inneholder milepæler, kostnadskalkyler, 

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

prosjektkalkylen bør vurderes. Det bør i den sammenheng gjennomføres en 

risikovurdering av prosjektet før byggestart. 

 Krav til kommunikasjon, fremdriftsrapportering og arkivering i enkeltprosjekter bør 

foreligge. 
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5.4.3 Planlegging av prosjektet og prosjektorganisasjon 

Dette kapitelet omhandler i hovedsak i fase 1 av prosjektet (politisk vedtak, planlegging, 

prosjektering):  

 

 

 

Detaljert planlegging 

Utover tekniske tegninger og grove kostnadsanslag foreligger det ikke detaljert planlegging av 

prosjektet gangbroa over Langvannet.  

 

Roller og ansvar 

Revisjonen har ikke sett noe skriftlig organisasjonskart eller definisjon av roller og ansvar som 

gjelder dette prosjektet utarbeidet av kommunen, utover de generelle rammene som er lagt i 

økonomireglementet, der prosjektansvarlig tildeles et ”generalansvar”. Prosjektleder opplyste i 

samtale med revisjonen at systemet i Lørenskog har vært slik at han har hatt ansvar for 

prosjektet ”fra a til å”. Også tidligere teknisk sjef har opplyst at alle er kjent med at 

prosjektleder har ansvar for budsjett, fremdrift og kvalitet (samtale 18.09.2012). Prosjektleder 

innehar med andre ord rollen som byggherre, prosjektleder og byggeleder. Tidligere teknisk sjef 

har ikke hatt noen rolle i prosjektet, eller gjennomført konkrete tiltak for å følge opp prosjektet.    

 

Vi har funnet noen SHA-planer (sikkerhet, helse, miljø) i prosjektleders filer33. Disse planene er 

utarbeidet av COWI AS. (Ansvaret for SHA ligger hos byggherren, dvs. hos kommunen selv.) I 

disse er det utarbeidet ufullstendige organisasjonskart. Samlet sett foreligger det ikke noen 

oversikt over aktørene i dette prosjektet. 

 

Abi Nor Utemiljø AS har vært engasjert som entreprenør, mens arbeidet er utført av 

underleverandører. Abi Nor Utemiljø AS har heller ikke hatt den formelle rollen som ansvarlig 

utførende, da selskapet ikke har slik kompetanse. Disse rollene tildeles ved at ansvarlig søker 

sender søknad til kommunen om igangsettelsestillatelse (IG) og kommunen godkjenner den 

utførende entreprenør og gir denne ansvarsrett for arbeidene. Den godkjente entreprenøren er 

da ansvarlig utførende og har konkrete ansvarsområder i henhold til plan- og bygningsloven og 

                                           

33 Prosjektleders filer er der prosjektleder har lagret informasjon om prosjektet elektronisk.  

 KS-vedtak mai 2010                                                       Stopp des. 2011          Broa på plass 

 vår 2010        vår 2011         jan. 2012      okt. 2012 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
 

Prosjektering høst 2010 – vår 2012 
 

Abi Nor m/underlev.  Ny leverandør 
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spesifikasjoner i byggesaksforskriften. Denne søknaden ble imidlertid sendt etter at arbeidene 

ble stoppet, slik at arbeidene med oppføring av brokar og produksjon av stål til selve broa var 

utført før formelle tillatelser forelå.  Dette beskriver vi nærmere i neste punkt om prosjektets 

gjennomføring (pkt. 5.5). 

 

Kapasitet og kompetanse 

Det er ikke noe som tyder på at tidligere enhet for tekniske tjenester gjorde noen vurderinger 

av om prosjektet hadde tilstrekkelig kapasitet og kompetanse ved tildeling av prosjektet. 

Prosjektleder skulle styre prosjektet i tillegg til mange andre oppgaver, og jobbet dessuten i 

redusert stilling (60 % fra mars 2011). Prosjektleder fortalte i samtale 04.10.2012 at han flere 

ganger ga uttrykk for at han hadde for mye å gjøre, uten at det skjedde vesentlige endringer i 

arbeidsomfanget. 

 

I ettertid ser han at prosjektet burde vært bedre styrt, og at han også burde vært tydeligere 

når det gjelder egen kapasitet. Prosjektleder peker også på at prosjektorganisasjonen ikke 

fungerte som forutsatt. Forutsetningene for prosjektet ble totalt endret ved prosjektleders 

avgjørelse om å gå over til en stålkonstruksjon på broa. Prosjektleders vurdering nå i ettertid er 

at Abi Nor Utemiljø AS ikke hadde tilstrekkelig kompetanse for en slik bro (opplyst av 

prosjektleder 04.10.2012). 

 

Det har heller ikke vært noen formell vurdering av om prosjektorganisasjonen fungerer som 

forutsatt, verken fra prosjektleders side eller fra tidligere teknisk sjef (opplyst av prosjektleder 

04.10.2012).  

 

Fremdriftsplaner, kostnadskalkyler og risikovurdering 

Det er ikke utarbeidet overordnet plan, fremdriftsplan eller lignende i dette prosjektet (jf. 

samtale med prosjektleder 04.10.2012).  

 

Det bør bemerkes at i mangel av fremdriftsplaner er det vanskelig å etterprøve fremdriften i 

prosjektet. Prosjektet hadde svak fremdrift sommer og høst 2011 og det ble satt på svært lite 

ressurser fra entreprenøren for å få brokarene ferdig slik at broa kunne ferdigstilles i 2011. 

Dette står i motsetning til det tidspress som tidligere er hevdet var årsaken til manglende 

kontrahering og planlegging av prosjektet. Prosjektleder har forklart at mye regn og høy 

vannstand sommeren 2011 gjorde arbeidet vanskelig. Videre hastet det ikke lenger å ferdigstille 

prosjektet på grunn av at fjernvarmeselskapet fikk problemer med grunneiere.  

 

Som omtalt tidligere har det foreligget to kostnadsoverslag for dette prosjektet. I det 

opprinnelige kostnadsanslaget fra COWI, som ble brukt som grunnlag for det kostnadsestimatet 

politikerne fikk seg forelagt i mai 2010, opplyste COWI at dette var anslått på grunnlag av 
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grove konstruktive vurderinger…., samt at kostnadene til fjernvarmeledningene ikke var 

inkludert.  

 

Høsten 2010 ble de opprinnelige forutsetningene for prosjektet endret, idet det ble lagt til grunn 

at det skulle være en bro konstruert med stål/tre i stedet for en trebro. COWI AS oversendte 

som tidligere nevnt et nytt kostnadsanslag for entreprisekostnad på kr 2,3-2,6 mill. uten mva. 

til prosjektleder i desember 2010. Prosjektleder har riktignok opplyst at denne e-posten gikk 

ham hus forbi, slik at denne informasjonen ikke var kjent i kommunens organisasjon. Vi mener 

at vi likevel bør nevne dette, da det er uttrykk for de vurderinger som er gjort av en av 

hovedaktørene i løpet av prosjektet. I e-posten gjorde COWI AS oppmerksom på noen 

risikomomenter, og mente at på grunn av … vanskelig adkomst til byggeplassen og krevende 

montasje er det likevel en viss sannsynlighet for at kostnaden kan bli høyere. Det bør det tas 

hensyn til ved oppsett av et budsjett.  

 

Utover dette har ikke revisjonen sett noen risikovurderinger. Vi har sett at COWI AS har 

utarbeidet og oversendt SHA-planer og noen risiko- og sårbarhetsanalyser som ligger lagret i 

prosjektleders ”Mail”-mappe. Vi har ikke noe grunnlag for å vurdere hvordan disse har vært 

anvendt i prosjektorganisasjonen. I forbindelse med planlegging av gangbroa har vi ikke funnet 

noen betraktninger knyttet til ivaretakelse av miljøkrav og identifisering av miljørisiko34.  

  

Ikke for noen av kostnadsanslagene er det blitt anslått kostnader for hele prosjektet – begge 

disse gjelder kun entreprisekostnad. Ingen hos kommunen, verken prosjektleder eller noen 

andre, har heller bedt om et slikt anslag når det gjelder kostnader til prosjektering så langt 

revisjonen kjenner til.  

 

Videre vil vi presisere at dette dreier seg om kostnadsanslag – ikke kalkyler. Kostnadsanslagene 

er gitt uten å spesifisere nærmere hvordan kostnadene er anslått.  

 

I notat til revisjonen 09.11.2012 kommenterer COWI AS prisoverslaget på mellom 2,3 og 2,6 

mill. (kun entreprisekostnader) for Langvannet bro gitt den 02.12.2010. COWI AS mener 

anslaget var realistisk, med den usikkerhet som vil være på et så tidlig stadium i prosessen. Her 

viser også COWI AS til lignende prosjekter.  

 

Kommunikasjon, rapportering og arkivering 

Det har ikke vært formelle krav til kommunikasjon, fremdriftsrapportering og arkivering i dette 

prosjektet. Det har ikke vert formelle byggemøter og rapporteringen besto av at de som hadde 

roller i prosjektet snakket sammen underveis. Prosjektleder fulgte opp entreprenør ved å være 

tilstede på byggeplassen og snakker med dem. Når det gjelder rapportering oppover i 

                                           

34 Det er tidligere utarbeidet en egen rapport over Biologisk mangfold i ferskvann i Lørenskog kommune 2004-2005 som 
angir at Langvannet har enkelte sjeldne og sårbare planter.    
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organisasjonen, viser vi til det som er nevnt tidligere (avviksrapportering i ledermøter, 

rapportering til kontorsjef i månedlige møter). 

 

I arbeidet med å samle informasjon fra dette prosjektet har revisjonen sett at det har vært lite 

systematikk i arkiveringen av prosjektet. Vi har måttet henvende oss til ulike deler av 

organisasjonen for å få tak i dokumentasjon. Prosjektleders dokumentasjon har vi fått som 

elektroniske filer. En stor del av dokumentasjonen ligger i en mappe som er merket ”Mail”, og 

er ikke systematisert. Dette gjelder blant annet dokumentasjon som SHA-planer, referat fra 

prosjekteringsmøter og tegninger fra COWI AS. 

 

5.4.4 Revisjonens vurdering av planlegging og prosjektorganisasjon 

Etter revisjonens vurdering har ikke dette prosjektet hatt en formalisert organisasjon. Helt 

grunnleggende dokumenter som kontrakt, fremdriftsplaner og kostnadskalkyler mangler. Det er 

også uklart hvilken rolle entreprenøren har hatt i prosjektet. Reelt sett er det hovedsaklig 

underentreprenører som har utført arbeid med gangbroa.  

 

Prosjektleder som er oppnevnt for prosjektet innehar rollen som byggherre, prosjektleder og 

byggeleder. Det har således ikke vært noe form for rolledeling i dette prosjektet. Dette 

medfører at det er en og samme person som både tar beslutninger i prosjektet og som følger 

opp prosjektet. Det er heller ikke noe som tyder på at tidligere teknisk sjef har vært involvert i 

beslutninger eller foretatt nærmere oppfølging av prosjektet. Etter revisjonens vurdering er 

prosjektleders rolle tydelig nok. Problemet er at han er gitt ulike roller som bør fordeles mellom 

flere, for å sikre god styring samlet for prosjektet. 

 

Det er revisjonens klare inntrykk at det ikke har vært noen form for vurdering av om prosjektet 

hadde nødvendig kapasitet og kompetanse, verken i prosjektets innledende fase eller underveis 

i prosjektet. Tekniske tjenester hadde kapasitetsproblemer allerede før dette prosjektet ble 

vedtatt igangsatt, ved sykdom og reduserte stillinger og et stort antall prosjekter som allerede 

var igangsatt. Videre ble det engasjert en entreprenør som ikke har formell kompetanse til å 

gjennomføre prosjektet. Svakhetene ved prosjektets kapasitet og kompetanse ble ytterligere 

forsterket ved at prosjektet skulle gjennomføres som en hastesak. Risikovurdering av prosjektet 

før byggestart ble heller ikke utført. Etter revisjonens syn ville en risikovurdering av prosjektet 

synliggjort at prosjektet hadde store utfordringer knyttet til kapasitet og kompetanse. 

Revisjonen vil også bemerke at å bygge en bro over et vann er et mer komplisert prosjekt enn 

det som vanligvis blir utført innenfor vei-, vann- og avløpsområdet.  

 

På samme måte som at prosjektet mangler fremdriftsplaner, kostnadskalkyler og en formalisert 

organisasjon, har det heller ikke vært etablert formelle kommunikasjons- og 

rapporteringskanaler i prosjektet. Det meste har skjedd muntlig. Videre er det ikke etablert et 
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system for arkivering i prosjektet. Dette medfører at det er svært vanskelig å få oversikt over 

prosjektet i ettertid. Når det ikke er et system for oppbevaring av prosjektdokumentasjon, 

medfører det en risiko for at viktig dokumentasjon blir vanskelig å finne tilbake til. Etter vårt 

syn bør et arkivsystem være lett å finne frem i og relevant informasjon må være tilgjengelig og 

arkivert på samme sted. Dette er også viktig fordi det kan bli behov for å gå tilbake i 

prosjektdokumentasjonen i forbindelse med reklamasjoner og tvistesaker.  
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5.5 Styring og oppfølging i gjennomføringsfasen av gangbroa over 

Langvannet 

5.5.1 Revisjonskriterier 

For problemstilling 7 om styring og oppfølging i gjennomføringen av gangbroa over Langvannet 

har vi følgende kriterier (se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av kriteriene):  

 

 Alle nødvendige søknader og tillatelser skal innhentes. 

 Ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) påligger byggherren og må ivaretas.  

 Entreprenøren bør følges opp for å sikre at kontraktsbetingelsene overholdes både når 

det gjelder pris og kvalitet. 

 Det skal foreligge gode rutiner for varsling, godkjenning og rapportering av 

endringsmeldinger.  

 Prosjektets samlede økonomi, fremdrift og kvalitet bør følges opp og vurderes, basert på 

regelmessig oppfølging, skriftlig rapportering og annen dokumentasjon. Blant annet skal 

prosjektleder utarbeide prosjektregnskap. 

 Kommunen bør sørge for at entreprenøren stiller sikkerhet i henhold til vanlig 

bransjestandard. Dette gjelder 10 % sikkerhet av kontraktssummen. I tillegg bør det kun 

betales for 90 % av verdiskapningen som er tilført eller utført på byggeplassen. 

Faktagjennomgangen er delt inn i følgende punkter: 

 

- Søknader/tillatelser 

- Oppfølging av prosjektet – økonomi fase 1 og 2 

- Oppfølging av prosjektet – økonomi fase 3, sluttføring av prosjektet   

- Oppfølging av prosjektet – kvalitet, fase 1/2 og fase 3 

 

Gjennomgangen har hovedvekt på fase 2, men vi kommenterer også sluttføringen av prosjektet 

(fase 3).  

 

 

 KS-vedtak mai 2010                                                       Stopp des. 2011          Broa på plass 

 vår 2010        vår 2011         jan. 2012      okt. 2012 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
 

Prosjektering høst 2010 – vår 2012 
 

Abi Nor m/underlev.  Ny leverandør 
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5.5.2 Søknader/tillatelser  

I dette prosjektet er det krav til at det ble gitt rammetillatelse og igangsettelsestillatelse (IG) 

før arbeidene begynte.  

 

Noe av det som skal avklares i forbindelse med de formelle tillatelsene er å tildele aktørene 

ansvar etter faste roller: tiltakshaver, søker, prosjekterende og utførende, jf. 

byggesaksforskriften kapittel 12. Videre skal det søkes om ansvarsrett for de involverte 

aktørene i forbindelse med igangsettelsestillatelsen. Ansvarsrett er viktig for å sikre at et 

selskap har tilstrekkelig erfaring og kompetanse for å kunne utføre et arbeid. Dette skal 

dokumenteres overfor kommunen før ansvarsrett blir gitt. Selskapet skal fremlegge at de har et 

styringssystem som ivaretar de krav til arbeidet som gjelder før, under og etter byggingen. 

Dette har som regel form av kontrollplaner, fremdriftsplaner, sjekklister, avfallsplaner, rutiner 

for «Som-bygget» dokumentasjon osv. Ansvarsretten deles inn i tre tiltaksklasser, og for dette 

prosjektet krever kommunen at ansvarlig utfører har følgende tiltaksklasser: 

 

- Grunnarbeider, landkar og brofundament   - tiltaksklasse 1 

- Betongarbeider, landkar og brufundament - tiltaksklasse 2 

- Utførelse av komplett bru, montering av stål og tre - tiltaksklasse 3 

 

I prosjektet gangbroa over Langvannet foreligger det Søknad om tillatelse til tiltak – 

Rammetillatelse. Denne ble sendt 05.01.2011, og her fremgår det at kommunen er tiltakshaver 

(byggherre) og at COWI har rollen som ansvarlig søker i prosjektet. 

 

Igangsettelsestillatelse (IG) forelå først 01.02.2012. Da hadde arbeidene pågått siden våren 

2011, og var stoppet grunnet overskridelse av budsjettet. Rollene som ansvarlig prosjekterende 

og ansvarlig utførende ble først formelt tildelt i forbindelse med at IG ble gitt. Store deler av 

arbeidene er således gjennomført uten at disse formelle rammene var på plass. Revisjonen har 

heller ikke funnet annen dokumentasjon på at den engasjerte entreprenøren Abi Nor Utemiljø 

AS hadde den kunnskap, erfaring eller kvalitetssikrings-/HMS-systemer som kreves for å bygge 

broa. Et søk på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet35, viser at Abi Nor Utemiljø AS har 

sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 for utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming.  

 

Da igangsettelsestillatelsen ble gitt, hadde ikke Abi Nor Utemiljø AS noen formell rolle som 

ansvarlig entreprenør. Abi Nor Utemiljø AS søkte heller ikke om slik ansvarsrett.  Kommunen 

tildelte ansvarsrett til: 

 

                                           

35 http://www.dibk.no/. Revisjonens søk er gjennomført 08.01.2013.   

http://www.dibk.no/
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COWI AS hevdet i møte 24.10.2012 at det var kommunen som tok avgjørelsen om at arbeidet 

ble igangsatt uten IG. COWI AS opplyste videre at de i forbindelse med søknad om 

igangsettelse satte krav om at brokonstruksjonen skulle utføres av noen med tiltaksklasse 3. 

(Entreprenøren Abi Nor Utemiljø AS hadde tiltaksklasse 1.) COWI tok dette opp med 

prosjektleder og Thomas Oraug (underentreprenør til Abi Nor Utemiljø AS). Sarpsborg Park & 

Anlegg AS ble da engasjert i prosjektet gjennom Thomas Oraug og de hadde tiltaksklasse 3.  

 

Bjørn Thore Løken hadde ikke sentral godkjenning og måtte søke kommunen om å få 

ansvarsrett for å utføre betongarbeidene. Dette ble gitt av kommunen den 01.02.2012. 

Søknaden fra Løken var datert 15.01.2012.  Arbeidene som det ble søkt om var da utført for 

flere måneder siden.  Søknaden inneholdt ikke dokumentasjon på at Løken hadde 

tilfredsstillende styringssystem.     

  

Nye arbeider: Prosjektet ble lyst ut på DOFFIN den 16.04.2012 og ble startet opp igjen med ny 

entreprenør. Igangsettelsestillatelse ble gitt av kommunen 04.07.2012 til: 

 

 

 

Kommunen utstedte ferdigattest for gangbroa over Langvannet 10.12.2012. Dokumentasjonen 

som ble levert av COWI AS ved søknad om ferdigattest er gitt som egenerklæring.  
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5.5.3 Oppfølging av prosjektet – økonomi fase 1 og 2 

Her beskrives oppfølgingen av prosjektet slik den var før prosjektet ble stanset (fase 1 og 2). 

En del av den økonomiske oppfølgingen av prosjektet – dvs. rapporteringen – har vi behandlet 

under politisk/administrativ oppfølging. 

 

I hovedtrekk var følgende arbeid utført og 

tilført byggeplass før arbeidet med broa 

ble stanset: Prosjektering av gangbroa 

utført av COWI AS. Videre var brokar på 

begge sider av Langvannet ferdig, med 

unntak av sprengverksfundamentet 

(fundament for ståldragere) som ble 

bygget i fase 3. Bildet viser prosjektets 

status da det ble stoppet. I tillegg til 

arbeid som var tilført byggeplassen, var 

materiale til selve broa bestilt, og stålkonstruksjonen var produsert. 

 

Økonomisk oversikt for prosjektet frem til arbeidet ble stoppet: 

 

Fase 1 og 2 Eks mva Inkl mva 

Entreprisekostnad fase 1 og 2, hovedsakelig Abi Nor 
Utemiljø AS      4 456 579       4 895 462  

Prosjektering fase 1 og 2 og noe byggeledelse COWI AS      1 687 879       1 704 079  
Byggherrekostnad, prosjektledelse og byggeledelse og 
arkitekt    270 755       305 631  

Sum kostnad fase 1 og 2     6 415  213       6 905 172  

 

 
   

Entreprisekostnad 

Samlet entreprisekostnad for oppføring av gangbroa var på kr 4,5 mill. eks. mva. da prosjektet 

ble stoppet. Som tidligere påpekt fikk Abi Nor Utemiljø AS oppgaven med å bygge broa, men 

det foreligger ikke en avtale om dette oppdraget. Reelt sett er det også underleverandører av 

Abi Nor Utemiljø AS som utførte arbeidet. 

 

Siden sentrale dokumenter som kontrakt, milepælplaner, prosjektregnskap og møtereferater 

ikke var utarbeidet i fase 1 og 2, har revisjonen ikke noe grunnlag for å foreta en vurdering av 

den økonomiske oppfølgingen av entreprenør. Vår gjennomgang av kostnadene i prosjektet 

viste også at mange av fakturaene var mangelfullt dokumentert. Det foreligger heller ikke noe i 

det materialet vi har hatt tilgang til som tyder på at det har vært stilt spørsmål ved de 

fakturaene som kommunen har mottatt, med unntak av i et tilfelle der prosjektleder ba om 

ytterligere dokumentasjon. 
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Siden prosjektet mangler sentrale styringsdokumenter og fordi det ikke foreligger systematisert 

oppfølging av prosjektet, har det vært nødvendig å foreta en fullstendig gjennomgang av 

kostnadene for utført arbeid og hvordan dette er dokumentert.   

 

Vi beskriver først arbeidet med brokarene, det vil si det arbeidet som var tilført byggepassen 

da arbeidet stanset. Deretter beskriver vi innkjøp av materiell og bearbeiding av stål til broen, 

dette arbeidet var ikke tilført byggepassen da arbeidet ble stoppet. Samlet hadde kommunen 

betalt 0,9 mill. eks. mva. for brokarene og 3,6 mill. eks. mva. for materiell og stålarbeid da 

arbeidene ble stoppet.  

 

I tillegg har revisjonen fått gjennomført en taksering av det arbeidet som var tilført byggeplass 

da arbeidet ble stoppet. Taksten (gjort sommeren 2012) vurderte verdien tilført byggeplassen 

til kr 2 540 869 eks. mva. Taksten inkluderer prosjektering av broa, byggadministrative 

kostnader og brokar på begge sider av Langvannet.  

 

Arbeidene med brokarene 

Fakturaer fra Abi Nor Utemiljø AS som gjelder de to brokarene beløper seg samlet til i 

underkant av kr 750 000, noe som ligger innenfor takstens vurdering. Det er videre utført en 

del mindre arbeid ved årsskiftet 2011/2012 som beløpsmessig utgjorde ca. kr 150 000, som 

hovedsakelig har tilknytning til brokarene. Abi Nor Utemiljø AS har fakturert brokarene etter et 

tilbud de hevder de leverte 31.03.2011. Det har ikke vært mulig å fremskaffe tilbudet. 

Fakturaene refererer til tilbudet og er ikke spesifisert ut over dette. Det er derfor vanskelig å 

vurdere arbeidene med brokarene. Kostnadene for betongarbeidene er kontrollberegnet i 

ettertid av innleid bistand fra Antaris AS som mener at denne kostnaden kan forsvares. Det er 

ikke levert inn målebrev eller annen oppmåling fra Abi Nor Utemiljø AS. Revisjonen har heller 

ikke funnet annen dokumentasjon i form av pakksedler/materiallister/mannskapsoversikter som 

gjør at kostnadene kan verifiseres på annen måte36.   

 

Materiell og bearbeiding av stålkonstruksjon 

Det er uklart hva slags avtale/bestilling som er gitt til Abi Nor Utemiljø AS når det gjelder 

bygging av selve broa (dragere/dekke/rekkverk/bæresystem). I hovedsak har dette begrenset 

seg til materiellbestillinger av hovedbæring for broa i form av limtredragere og ståldragere (inkl. 

stål). Materiell og bearbeiding av stålkonstruksjon til selve broa var ikke tilført byggeplassen da 

arbeidet ble stoppet. Samlet hadde kommunen betalt kr 3 620 000 eks. mva. for dette arbeidet.  

Alle fakturaene er svakt eller mangelfullt dokumentert og er oppgitt med runde summer, både 

fra Abi Nor Utemiljø AS til kommunen og fra underleverandør til Abi Nor Utemiljø AS. Vi har ikke 

sett noe som tyder på at kommunen har stilt spørsmål ved disse fakturaene.  

                                           

36 Eksempelvis krever byggherreforskriften § 15 at det føres oversikt over mannskap: Som ledd i koordineringen skal 
det føres en oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og 
kontrolleres daglig.  
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Tabellen under gir en oversikt over disse fakturaene fra entreprenør. Oversikten viser også hva 

som er viderefakturert fra underleverandørene der vi har hatt informasjon om dette. 

 

 

 Leverandør Fakturadato Kostnad eks mva 
Faktura fra 

underleverandør 

A Abi Nor Utemiljø AS 30.08.2011 1 000 000 900 000 

B Abi Nor Utemiljø AS 27.09.2011 580 000 Usikkert 

C Abi Nor Utemiljø AS 31.10.2011 550 000  Trolig 500 000 

D Abi Nor Utemiljø AS 18.11.2011 250 000 230 000 

E Abi Nor Utemiljø AS 18.11.2011 790 000 770 000 

F NIM STÅLBYGG Jan-mars 2012 450 000 Direkte faktura 

     3 620 000  

 
 

Under gir vi noen kommentarer til disse fakturaene: 

 
 Faktura A; er en a konto faktura, hovedsakelig limtredragere og stål til bro. Det er 

underentreprenør Oraug som har utført bestillingen av materiell på oppdrag fra COWI 

AS, jf. e-post datert 08.04.2011. Det foreligger ikke dokumentasjon på hva Oraug har 

betalt for dette.   

 Faktura B og E; er timearbeid stålkonstruksjon, timelister fra underleverandør NIM 

Stålbygg AS foreligger. Legger man timelistene til grunn gir dette en timepris på 

henholdsvis kr 1 273 pr. time og 1 350 pr. time. Det er underentreprenør Oraug som 

skriver under på timelistene til NIM Stålbygg AS, og fakturerer Abi Nor Utemiljø AS. 

Generelt virker det som om stålarbeidene har blitt fakturert med høye timepriser og 

påslag. 

 Faktura C; er en a konto faktura, med rund sum uten noe form for dokumentasjon. 

Prosjektleder skal ha bedt om mer dokumentasjon ifølge egen forklaring, jf. rapport fra 

juridisk seksjon. Slik dokumentasjon ble ikke levert. Fakturaen ble betalt da 

prosjektleder hadde ferie. Vi har ikke kunne identifisere hva denne fakturaen gjelder.  

Den kan være knyttet til a konto stålarbeid fakturert fra T. Oraug den 17.10.2011. 

Faktura fra underleverandør er ikke nærmere dokumentert. 

 Faktura D; gjelder betaling for ansvarsrett Sarpsborg Park & Anlegg AS. Det er ikke 

vanlig at oppdragsgiver betaler for ansvarsrett som den som påtar seg oppdraget skal 

ha37.  Av underdokumentasjon ser vi at underentreprenør Oraug også er mellomledd her. 

Hva Oraug betalte for denne ansvarsretten er uklart. Denne ansvarsretten har heller ikke 

kommet til anvendelse da prosjektet er sluttført med andre aktører.   

                                           

37 Sarpsborg Park & Anlegg AS har opplyst på tlf den 10.01.2013 at de tok seg betalt for å gå inn i prosjektet og ta på 
seg ansvaret. Det ble inngått en skriftlig avtale mellom Thomas Oraug og Sarpsborg Park og Anlegg AS. Revisjonen er 
ikke kjent med om og i tilfelle hvem som har gitt Thomas Oraug jobben med å bygge broa (noen han og hans firma ikke 
kunne eller hadde mulighet til å utføre). 
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 Faktura F; fra NIM Stålbygg AS er forskudd arbeid på rekkverk uten noe form for 

dokumentasjon eller avtale. Dette arbeidet var bestilt før prosjektet ble stoppet. 

 

Samlet sett fremstår disse fakturaene som svært dårlig dokumentert både med hensyn til hva 

som er gjort, hva som er bestilt, og til hvilken kvalitet.  

 

Det er også grunn til å bemerke at materialbestillingen av bæresystemet til broa, limtre- og 

ståldragere, er gjort av en underleverandør av Abi Nor Utemiljø AS. Dette er fakturert med 

påslag videre til Abi Nor Utemiljø AS som igjen har tatt påslag når det har fakturert kommunen. 

T. Oraug driver et enkeltmannsforetak som ikke har ansvarsrett eller normal virksomhet innen 

brobygging (dette er en maskinentreprenør). Kostnaden for disse materialene er vesentlige for 

prosjektet. Det er grunn til å anta at kommunen selv hadde oppnådd en langt lavere kostnad 

ved å anskaffe materialet selv, eventuelt at hovedentreprenøren hadde foretatt bestillingen (der 

det er avtalt 7 % påslag). Slik dette er gjort blir det påslag på påslag uten noe form for kontroll 

med hva som faktisk er betalt for materialene som er kjøpt inn. (Se eksempel i tekstboks.)  

 

Kommunen har betalt en høy timepris for arbeidet fra NIM Stålbygg 

AS. Også her er det samme underentreprenør som er et mellomledd. 

Tilsvarende som for anskaffelser av materiell fremstår dette som et 

fordyrende mellomledd. Når NIM Stålbygg AS fakturerer kommunen 

direkte er timeprisen kr 475, noe som er langt lavere enn det som 

kommunen er fakturert med når faktureringen går via Oraug og Abi 

Nor Utemiljø AS. 

 

Økonomisk sikkerhet 

I henhold til rammeavtalen med Abi Nor Utemiljø AS pkt. 11 skal ikke entreprenøren stille 

økonomisk sikkerhet. Siden det ikke foreligger en bestilling på rammeavtalen er det ikke avtalt 

noe annet om økonomisk sikkerhet mellom partene. Som beskrevet i kriteriene (se vedlegg 4) 

er det vanlig praksis i bransjen for denne type arbeider at entreprenøren stiller 10 % av 

kontraktssummen som sikkerhet i utførelsesfasen (reduseres til 3 % for de første 3 årene av 

reklamasjonsperioden). For broa over Langvannet er det ikke stilt sikkerhet for feil og mangler 

som oppdages i en eventuell garantiperiode. Videre er det vanlig praksis at det kun betales for 

90 % av verdiskapningen som er tilført eller utført på byggeplassen (se kriteriene i vedlegg 4). 

For gangbroa over Langvannet har kommunen ikke holdt igjen noe av betalingen under 

utførelse av arbeidet.  

 

Prosjektering og prosjektadministrative kostnader  

COWI AS har vært ansvarlig prosjekterende. Det foreligger som tidligere nevnt ikke noe 

bestilling/avtale på det arbeidet COWI AS skulle utføre. Samlet er det påløpt kostnader til 

prosjektering på kr 1,4 mill. og i underkant av 0,3 mill. for byggeledelse før prosjektet ble 

Eksempel:  

Vi har undersøkt kjøp av 4 

stk. stålbjelker nærmere. 

Thomas Oraug har fakturert 

a konto kr 350 000 for 4 

stk. HE 400B stålbjelker til 

Abi Nor Utemiljø AS 

Katalogpris fra leverandør er 

ca. kr 200 000. A konto-

beløpet virker høyt.  
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stanset.  Fakturaene fra COWI AS er dokumentert med 

tidsforbruk. I det materialet vi har hatt tilgjengelig har vi 

ikke funnet noe som tyder på at kommunen har stilt 

spørsmål ved COWIs bruk av tid på dette prosjektet. 

COWI AS har på sin side heller ikke varslet kommunen 

om at prosjekteringskostnadene ved gangbroa ville bli 

høye. Både takstmann og innleid bistand fra Antaris AS 

stiller spørsmål ved omfanget av det arbeidet COWI AS 

har utført når det gjelder prosjektering har vært høyt.  

 

Både taksten og oppsummering fra Antaris AS’ 38peker på 

at COWI AS ikke har blitt styrt i særlig grad av 

prosjektleder. Det har vært mye direkte kontakt mellom prosjekterende og entreprenør 

/underentreprenører i prosjektet. Dette kan være en av årsakene til at det er gått mye tid til 

tegningsrevisjoner. Det foreligger blant annet mange revisjoner av tegningene og prosjektering 

har foregått fortløpende uten at det har blitt foretatt en designfrys med avstemning mot 

kostnadsoverslaget (se eksempel i tekstboks).  

 

COWI AS avviser i et notat datert den 09.11.2012 til revisjonen at kostnader til prosjektering 

ble høyt. De viser bl.a. til lignende prosjekter der timeforbruket er på omtrent samme nivå.  

 

COWI AS ble engasjert som byggeleder i årsskiftet 2011/2012. Oppdraget som byggeleder ble 

videreført da prosjektet ble ferdigstilt med ny entreprenør. 

 

Byggherrekostnad m.m. 

Prosjektet har også blitt belastet med noe interne prosjektadministrative kostnader, som samlet 

utgjør ca. kr 270 000 i fase 1 og 2. Av dette utgjør byggherrekostnader knyttet til 

prosjektledelse og annen oppfølging av prosjektet i fase 1 og 2 i underkant av kr 100 000, noe 

som utgjør ca. 150 timer39.  En samlet kostnad med ca. kr 100 000 for prosjektledelse, 

byggeledere40 og annen oppfølging for å følge opp bygging av en bro som er et relativt 

komplisert anlegg fremstår som svært lavt. Dette kan indikere at det ikke har vært 

tilstrekkelige kapasitet til å følge opp prosjektet, noe som også er påpekt av de som var 

involvert i prosjektet.  

 

                                           

38 Antaris er innleid av NRD for å bistå i denne gjennomgangen. 
39 Vi har da lagt til grunn en timepris på kr 600. 
40 Frem til COWI overtok denne rollen ved årsskifte 2011-2012.  

Eksempel:  

7 av 7 konstruksjonstegninger ble 

revidert og sendt ut på nytt under en 

måned etter at de kom ut som 

godkjente arbeidstegninger. Blant annet 

kan man se at tegning for landkar akse 

1 (vest) ble ferdig 17.01.2011 og 

godkjent med evt. kommentarer den 

25.02.2011. Den ble så sendt ut for å 

bygges etter med revisjon a. To til tre 

uker etter kom tegningen ut på nytt, nå 

med revisjon b. Produksjonen var ikke 

startet og det burde normalt ikke vært 

behov for nye tegninger, med mindre 

prosjekteringen ikke var ferdig når 

tegningene ble sendt ut i revisjon a. 
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5.5.4 Oppfølging av prosjektet – økonomi fase 3, sluttføring av 

prosjektet   

Arbeidet utført i fase 3 gjelder hovedsakelig montering og ferdigstilling av bro, og avslutning av 

gjenstående arbeid på fundament. Figuren under vises en fremstilling hvor de ulike delene 

hører til på broa: 

 

 

 

 

Det er innhentet anbud for gjenstående arbeid. Implenia AS fikk oppdraget. Siv.ing. Trond 

Thorvaldsen AS har vært prosjektleder og COWI AS har hatt rollen som byggeleder. Revisjonen 

har ikke foretatt en grundig vurdering av sluttføringen av prosjektet. Vi har sett at sentrale 

dokumenter og systemer for slik oppfølging er på plass. Videre er fakturaer fra tidligere 

leverandører avvist, eller det er satt krav til ytterligere dokumentasjon. 

 

Oppfølging av tidligere entreprenør 

Det er sendt varsel om regresskrav til Abi Nor Utemiljø AS, første gang den 24.02.2012. 

Varselet var knyttet til feilproduksjon av utført brokonstruksjon. Nytt varsel om regress er sendt 

den 27.08.2012. I varselet heter det:  

 

Lørenskog kommune varsler herved om at påløpte kostnader i forbindelse med utbedring 

av vestre brofundament vil bli krevet refundert. Det er pr. dato ikke levert noen form for 

sjekklister eller annen dokumentasjon for utførte anleggsarbeider for gjeldende 

operasjon, verken fra Abi Nor Utemiljø AS eller deres underentreprenører. 

 

Lørenskog kommune kommer tilbake til regressbeløpets størrelse når alle kostnader er 

kjent.  

 

 
 

 

 

Fund. for sprengverk 
Brukar 

bru 

limtredrager 

ståldrager 
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Abi Nor Utemiljø AS er også i møte med Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS den 13.02.2013 bedt om 

å fremlegge sluttfaktura og annen nødvendig informasjon. Frist for å levere sluttoppgjør med 

nødvendig dokumentasjon ble satt til 01.03.2013. Det ble levert et sluttoppgjør som ikke var 

tilfredsstillende dokumentert.  

  

Lørenskog kommune har satt opp sluttoppgjør, med et krav om at Abi Nor Utemiljø AS skylder 

kommunen kr 1,9 mill. Sluttoppgjøret er datert den 11.04.2013.    

 

Følgende kreves refundert: 

 

For mye fakturert iht. verdivurdering        1 385 923  

Ubenyttet ansvarsrett           250 000  

Forsiktig estimat regresskrav fra byggherre           312 000  

Abi Nor skylder kommunen         1 947 923  

 

I sluttoppgjøret påpekes det også at det i møter med Abi Nor Utemiljø AS er etterlyst 

dokumentasjon på utført arbeider som sjekklister på oppfølging av fundamenter under vann, 

armering i fundamentene og betongkvalitet i fundamentene, uten at det foreligger noe form for 

skriftlig dokumentasjon. 

    

Kostnader for å sluttføre gangbroa 

Antatt sluttkostnad for å ferdigstille gangbroa er kr 4,8 mill. Under gir vi oppsummering av 

prosjektets kostnader i fase 341. Tallene er inkl. mva. Vi har ikke foretatt nærmere vurdering av 

disse kostnadene, utover at det nå er etablert et apparat for oppfølging. Vi har registrert at det 

er COWI AS i rollen som byggeleder som godkjenner endringsmeldinger. Det bør være klare 

retningslinjer både når det gjelder beløp og hvem som kan godkjenne endringer.  

 

  Anvist faktura     Ant.sluttkost. 

Kontotekst / entreprise Avdrag Tillegg Totalt   

          

Entreprisekostnader  1 870 947 0 1 870 947 2 363 963 

Oml. av kabler og luftstrekk 1 780 0 1 780   

Veibelysning                              34 612 0 34 612   

Strømforsyning 35 000 0 35 000   

Prosjektering   624 942 0 624 942 1 410 350 

Prosjektadm./byggeledelse 429 232 0 429 232 850 341 

Endringer/uforutsett, ca. 10 % 0 0 0 -2 931 

Byggherre 118 828   118 828 142 588 

TOTALKOSTNAD 3 115 341 0 3 115 341 4 764 311 

  

                                           

41 Tallene er hentet fra skyggeregnskap hos Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS datert mars 2013.   
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5.5.5 Oppfølging av prosjektet – kvalitet 

Oppfølging i fase 1 og 2 

Prosjektleder har opplyst at det ikke var formelle byggemøter i dette prosjektet i fase 1 og 2.  

Rapporteringen besto av at de som hadde roller i prosjektet snakket sammen underveis. 

Prosjektleder fulgte opp entreprenøren ved å være tilstede på byggeplassen. Han har ikke hatt 

praksis for å dokumentere dette med bilder/annen informasjon. (Opplyst av prosjektleder 

04.10.2012.) Derimot har det vært prosjekteringsmøter høsten 2010, opplyst fra COWI AS i 

møte 24.10.2012. COWI AS har ført referat fra disse møtene, og en del av referatene er å finne 

i den tidligere nevnte ”Mail”-mappen i prosjektleders filer. 

 

Det er laget SHA-planer (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for prosjektet av COWI AS slik at 

byggherreforskriften er oppfylt. 

 

Det er ikke utarbeidet beskrivelse der kravene til utførelse og dokumentasjon var nedfelt for 

betong- og stålarbeidene i fase 1 og 2. COWI AS opplyser at de skrev inn krav til utførelse og 

materiell på tegningene (telefonsamtale med COWI AS 12.03.2013).  

 

Revisjonen har ikke funnet noe som tyder på at Abi Nor AS har laget og fulgt en egen 

kvalitetsplan for sine arbeider og oppfølging av sine underleverandører som ble gjort før 

byggestopp i desember 2011. Det er heller ikke funnet egne kvalitets-/kontrollplaner fra 

underleverandørene. Kommunen mottok heller ikke dokumentasjon på kvaliteten på arbeidene i 

den perioden da arbeidene ble utført. 

 

I forbindelse med ferdigattest fremgår av e-post fra COWI AS den 20.03.2013 at 

samsvarserklæringer42 foreligger på alle ansvarsområder bortsett fra for betongarbeidene. Når 

det gjelder oppfølging av stålarbeidene på verksted, betong og øvrige arbeider på byggeplassen 

viser COWI AS til at dette er et ansvar som pålå kommunen og ikke COWI AS som ansvarlig 

prosjekterende og ansvarlig søker. 

 

Når det gjelder oppfølging av produksjonen av ståldelene til broen er det også grunn til å 

bemerke at ansvaret for oppfølging av kvalitet blir komplisert når først Abi Nor Utemiljø AS 

bruker en underleverandør (Thomas Oraug) for å følge opp stålarbeidet. Den samme 

underentreprenøren setter bort bearbeidingen av ståldelene til en annen underentreprenør (NIM 

Stålbygg AS). Oraug har ikke ansvarsrett eller dokumentert fagkunnskap til å følge opp denne 

underleverandøren. Underleverandøren (NIM Stålbygg AS) for stålarbeidene har heller ikke 

ansvarsrett for brobygging. Sarpsborg Park og Anlegg AS ble tatt inn i prosjekt helt på slutten 

av fase 2 for å montere broen. Sarpsborg Park og Anlegg AS hadde ansvarsrett, men hadde 

                                           

42 Skriftlig bekreftelse på at ansvarlig utførende har utført tiltaket innenfor sitt ansvarsområde i overensstemmelse med 
produksjonsunderlaget, krav til utførelse og tillatelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. 
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ingen historie i prosjektet eller muligheter til å påvirke/kontrollere den kvaliteten på arbeider 

som allerede var utført.  

 

I forbindelse med stoppen i arbeidene desember 2011, ble det startet med formelle 

byggemøter. Byggemøte nr. 1 ble avholdt 07.12.2011. 

 

Oppfølging og kontroller etter at prosjektet ble stoppet 

I forbindelse med oppstart med ny entreprenør for fase 3 ble Thorvaldsen engasjert for å bistå 

prosjektet med prosjektledelse. For å sikre at kvaliteten på det som var produsert i fase 1 og 2 

var tilstrekkelig ble det gjort en gjennomgang av det arbeidet som var gjort i tidligere faser. 

Følgende tiltak er gjennomført: 

  

 For å sikre at delene til broen passet slik at man ikke skulle få problemer med selve 

montasjen av broen ble det utført en prøvemontering av hele broen hos NIM Stålbygg 

AS. (Opplyst fra Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS) 

 Det er videre gjort kvalitetssikring av brokar øst, noe som medførte at deler av arbeidet 

måtte utbedres. 

 COWI AS har gjennomført en etterkontroll av stålkvaliteten som er brukt i broa og 

bekreftet at den leverte stålkvaliteten er tilfredsstillende (e-post den 05.04.2013 fra 

COWI AS til Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS).  

 Samsvarserklæring og FDV-dokumentasjon for betong/armering, er etterspurt fra COWI 

AS. 

 Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS har også gjentatte ganger etterspurt mer dokumentasjon 

på utførte arbeider fra Abi Nor Utemiljø AS, uten at dette er mottatt. 

 

Kontrollen som er utført i ettertid av arbeider som er gjort i tidligere faser, har bidratt til å 

underbygge at broen har tilfredsstillende kvalitet. Dette har også vært med å øke 

sluttkostnaden for prosjektet. 

   

For arbeid utført i fase 3 (hovedsakelig montering av bro, og avslutning av gjenstående arbeid 

på fundament) er det et helt annet regime når det gjelder oppfølging og dokumentasjon. Det 

ser ut til at det har vært en god og tett oppfølging fra kommunens prosjekt- og byggeledelse 

når det gjelder arbeidene i den siste fasen.   
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5.5.6 Revisjonens vurdering av gjennomføring av gangbroa over 

Langvannet  

Samlet viser gjennomgangen store svakheter ved gjennomføring av prosjektet gangbroa over 

Langvannet. Dette gjelder både feil og mangler ved søknader om godkjennelse for 

igangsettelsestillatelse og mangelfull oppfølging og kontroll i selve gjennomføringsfasen.  

 

Når der gjelder den økonomiske oppfølgingen er svakhetene såpass omfattende at revisjonen 

mener at dette har ført til at kommunen er blitt belastet med unødige kostnader for arbeidet 

som var utført frem til prosjektet ble stoppet og satt ut på anbud.  

 

Vi stiller også spørsmål rundt de rutinene som entreprenøren i fase 1 og 2 hadde for å 

dokumentere at kvaliteten på arbeid med brukar og stålkonstruksjonen har hatt tilfredsstillende 

kvalitet, og kommunens oppfølging av dette. Det er videre på det rene at deler av arbeidet med 

broa er utført av leverandører som ikke oppfyller formelle kvalifikasjonskrav. 

 

Etter at arbeidet med gangbroa ble stoppet har kommunen gjennomført flere tiltak for å 

avhjelpe de svakhetene som er beskrevet over. Etter revisjonens vurdering var dette et helt 

nødvendig grep for å sluttføre prosjektet. Det er blant annet gjort en rekke tiltak for å 

dokumentere kvaliteten på arbeidet som er utført, og videre er det fremsatt et krav mot Abi Nor 

Utemiljø AS på kr 1,9 mill. i forbindelse med sluttoppgjør for gangbroa. 

 

Selve monteringen av gangbroa er utført etter at prosjektet ble stoppet og ny 

anbudskonkurranse ble gjennomført. I denne fasen av prosjektet er oppfølgings- og 

kontrollsystem etablert, og nødvendige tillatelser på plass.  

 

Det største svakheten ved gjennomføringen av dette prosjektet før arbeidene ble stoppet er 

knyttet til kompetanse hos entreprenør og kommunens egen oppfølging av prosjektet. Under 

blir dette utdypet nærmere. 

 

Kompetanse hos utførende entreprenør og underentreprenører  

Abi Nor Utemiljø AS som ble engasjert for å gjennomføre prosjektet gangbroa over Langvannet 

hadde ikke nødvendig kompetanse for å bygge en bro. (Abi Nor Utemiljø AS har sentral 

godkjenning i tiltaksklasse 1 for utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming). Det er 

underentreprenører av Abi Nor Utemiljø AS som hovedsaklig har utført arbeidene på broen. Det 

er i utgangspunkt ikke noe galt i å bruke underleverandører ved utførelsen av et prosjekt 

dersom entreprenøren som påtar seg oppdraget, har nødvendig kompetanse og 

kvalitetssikringssystem for å følge opp leveransene fra underleverandørene. Vi har ingen 
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dokumentasjon som tyder på at Abi Nor Utemiljø AS hadde slik kompetanse, eller om 

underleverandørene faktisk er fulgt opp.  

 

Det er videre på det rene at det ikke ble søkt om igangsettelsestillatelse før deler av arbeidene 

med gangbroa var utført. Abi Nor Utemiljø AS har ikke ansvarsrett for arbeidene med brokarene 

og arbeidet ble utført av en underleverandør som heller ikke hadde ansvarsrett da arbeidene ble 

utført. Når det gjelder stålkonstruksjonen er dette utført av NIM Stålbygg AS, og fulgt opp av 

maskinentreprenør Oraug, begge underleverandører av Abi Nor Utemiljø AS. Verken Abi Nor 

Utemiljø AS eller Thomas Oraug har den formelle kompetansen som kreves for å følge opp 

stålkonstruksjonen for en bro. Da søknad om ansvarsrett ble sendt var de vesentligste delene 

av konstruksjonen av broen utført. I etterkant ble Sarpsborg Park & Anlegg AS oppført som 

utførende entreprenør. Disse fikk imidlertid ikke utført noe arbeid før prosjektet ble stoppet.    

 

Dersom kommunen ikke hadde startet opp arbeidene før igangsettelsestillatelse var gitt ville 

antagelig Abi Nor Utemiljø AS ikke vært aktuell som entreprenør. De ville også vært uaktuelle 

som leverandør om kontrakten i første omgang hadde vært satt ut på anbud, se pkt. 5.2 i 

rapporten. Disse to omstendighetene får dermed avgjørende konsekvenser for gjennomføringen 

av hele prosjektet. Revisjonens vurdering er at arbeidene ikke skulle ikke vært igangsatt med 

de aktørene som var engasjert for å gjennomføre prosjektet. 

 

Revisjonen vi presisere at det er Lørenskog kommune som tiltakshaver (byggherre) som har 

ansvar for at tiltaket blir utført i samsvar med lov, forskrift, planer, vedtekter og andre 

myndighetskrav, jf. byggesaksforskriften § 12-1. Dette ansvaret har kommunen ikke oppfylt. 

 

Revisjonen vil videre slå fast at COWI AS er ansvarlig søker og har ansvar for rammetillatelse, 

igangsettingstillatelse og formaliteter knyttet til dette, jf. byggesaksforskriften § 12-2. Ansvarlig 

søker (COWI AS) burde ha reagert på dette forholdet da en av deres oppgaver er å søke om 

igangsettelsestillatelse.  

 

Oppfølging av økonomi og kvalitet  

I utgangspunktet er det en svært vanskelig oppgave å følge opp et investeringsprosjekt som 

ikke har overordnete styringsdokumenter som kontrakt, fremdriftsplaner, milepælsplaner, 

detaljerte budsjetter eller lignende. Etter revisjonens vurdering sviktet da også oppfølgingen av 

prosjektet både når det gjelder økonomi og kvalitet før prosjektet blir stoppet. Det blir ikke stilt 

spørsmålet ved faktura fra entreprenør. Det blir heller ikke krevd nødvendig og lovpålagt 

dokumentasjon som viser at leverandørene hadde tilfredsstillende kvalitetssystem. Annen 

dokumentasjon på kvaliteten av de arbeidene som ble utført foreligger heller ikke fra 

leverandørenes side. Som påpekt over er det i ettertid gjort flere tiltak for å både sikre og 

dokumentere broas kvalitet.         

 



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

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

____________________________________________________________________________ 

INVESTERINGSPROSJEKTER – LØRENSKOG                                                                     75 

Det er revisjonens vurdering at det er et lederansvar å tilrettelegge for, og følge opp at 

kommunen har kontroll med sine investeringsprosjekt. I dette ansvaret ligger også å sikre 

tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i prosjektorganisasjonen. Det er revisjonen klare inntrykk 

at dette prosjektet ikke har hatt nødvendig kapasitet og kompetanse. Selv om prosjektleder var 

presset på tid, og tekniske tjenester i liten grad hadde etablert et system for prosjektoppfølging 

må han likevel ta sin del av ansvaret for svakhetene ved gjennomføringen av dette prosjektet. 

Spesielt gjelder dette å engasjere Abi Nor Utemiljø AS som entreprenør for å stå for byggingen 

av broen uten noen form skriftlig kontrakt og uten den kompetanse som er nødvendig for et 

slikt prosjekt.  Men igjen er det ledelsen (tidligere teknisk sjef og rådmann) som har det 

overordnede ansvaret. 

 

Etter revisjonens vurdering er det uheldig at kommunen ikke har krevd nødvendig 

sikkerhetstilling fra entreprenør, både underveis i byggeperioden og for garantiperioden for 

arbeid som ble utført før prosjektet ble stoppet. Dette gjør at kommunen ikke har mulighet til å 

holde igjen penger som følge av eventuelt mangelfullt arbeide eller manglende dokumentasjon 

på kvalitet eller tidligere overfakturering hos Abi Nor Utemiljø AS.  

 

Det er også uheldig at kommunen ikke har bedt om prisoverslag på selve prosjekteringen, og at 

COWI AS i stor grad har kunnet definere sine oppgaver selv. Dette kan ha sammenheng med at 

kommunen ikke hadde kapasitet til å ivareta sine oppgaver som byggherre og prosjektleder, og 

at COWI AS har forsøkt å avhjelpe dette. Siden prosjekteringskostnadene var en stor andel av 

kostnaden for prosjektet, kan det også stilles spørsmål ved om COWI uoppfordret burde ha 

informert om dette. Selv om COWI ikke har hatt noen plikt til å legge frem prisoverslag på 

prosjekteringen, fremstår det som dårlig ivaretakelse Lørenskog kommune som kunde at de 

ikke har gjort det.  

 

 

  



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

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

____________________________________________________________________________ 

76                                                                      INVESTERINGSPROSJEKTER – LØRENSKOG 
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6 HANEBORG ALLÉ VA/VEI  

 

6.1 Oversikt over prosjektet 

Prosjektet ble vedtatt i 2008, og omfatter fortau langs Haneborg Allé, samt rehabilitering av 

vann og avløp (VA). Samlet budsjett for prosjektet var på kr 9,9 mill. 

 

Prosjektet er sammensatt av to deler – rehabilitering av VA og gangvei/fortau/lys. Det første 

hører til selvkostområdene, mens veidelen av prosjektet ble vedtatt på bakgrunn av et 

innbyggerinitiativ. Budsjett- og regnskapsmessig har prosjektet hatt to ulike prosjektnummer. I 

gjennomføringen av prosjektet er det blitt behandlet som ett prosjekt.  

 

Reguleringsarbeidet startet opp høsten 2008, mens selve byggearbeidet startet opp i mai 2011. 

Anleggsarbeidene ble stanset opp ved årsskiftet 2011/2012, da det ble antatt at budsjettet for 

prosjektet var brukt opp (jf. sak 087/12 til kommunestyret i juni 2012). På det tidspunktet var 

VA-arbeidene utført og grøftene gjenfylt, mens arbeidene med fortau gjenstod.  

 

Etter kommunestyrets behandling ble det engasjert ny entreprenør for å ferdigstille arbeidet. 

Prosjektet er nesten ferdig, men det er noen gjenstående arbeider som planlegges å 

gjennomføres våren 2013. 

 

Totalt er kostnaden for Haneborg Allé anslått til 18,6 mill inkl. mva. før sluttoppgjøret er endelig 

avgjort. I sluttoppgjør mot tidligere entreprenør har kommunen fremsatt et krav på kr 3,1 mill. 

Entreprenør har fremmet et krav i sitt sluttoppgjør på kr 0,9 mill. mot kommunen.   

 

Kostnadene fordeler seg slik: 

 

Kostnader– frem til arbeidene ble stoppet  Inkl. mva. 

Sum kostnad fase 1 og 2     11 154 739 

 

Kostnader– etter nytt anbud    Inkl. mva. 

Anslått kostnad fase 3         7 474 652 

 

 

Hoveddelen av overskridelsene gjelder veidelen av prosjektet. Gjennomgangen har hovedvekt 

på prosjektet frem til det ble stanset i ved årsskiftet 2011/2012. 
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6.2 Forsvarlig utredning, politisk og administrativ behandling av 

prosjektet 

6.2.1 Revisjonskriterier  

I dette kapitelet besvares problemstillingene som er knyttet til politisk behandling av Haneborg 

Allé VA/vei. Dette gjelder både forsvarlig utredning før politisk behandling, og videre politisk og 

administrativ behandling av prosjektet.  

 

Kriteriene for forsvarlig utredning før politisk behandling er (se vedlegg 4 for nærmere 

beskrivelse av kriteriene):  

 

 Rådmannen skal sørge for at alle saker er forsvarlig utredet.  

 Utredningen må inneholde en vurdering av om de foreslåtte tiltakene er innenfor 

rammene av gjeldende regelverk på området.  

 Prosjektene skal utredes på en saklig og relevant måte, og for øvrig så omfattende og 

grundig som prosjektets kompleksitet tilsier ut fra tiltakets størrelse og betydning.  

 

Mens vi i kapittel 3 gikk gjennom den samlede rapporteringen av investeringsprosjekter for 

tekniske tjenester, vil vi her se på hvordan Haneborg Allé VA/vei er blitt rapportert til de 

folkevalgte og internt i administrasjonen. Kriteriene for dette er: 

 

 Det enkelte prosjekt skal rapporteres som forutsatt i kommunens retningslinjer, både 

administrativt og politisk – blant annet gjennom kvartalsrapporter, månedlige 

likviditetsrapporter og ledermøter.  

 Det skal lages regnskap og prognose for prosjektet minst hvert tertial, og dette skal 

inngå i enhetens kvartalsrapportering til rådmannen.  

 Politisk vedtatte rammer for prosjekter skal holdes. Rådmann og enhetsleder skal 

fremme politisk sak så snart det er kjent at det er fare for at kostnadsrammen for det 

enkelte prosjekt kan sprekke. 
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6.2.2 Forsvarlig utredning før politisk behandling?  

Som nevnt i kriteriene har rådmannen ansvar for at alle saker er forsvarlig utredet, blant annet 

om de tiltakene som foreslås er innenfor gjeldende regelverk. Ellers skal prosjektene utredes på 

en saklig og relevant måte – hvor omfattende utredningen skal være vil avhenge av prosjektets 

kompleksitet, størrelse og betydning. For å finne frem til hvordan dette prosjektet har vært 

utredet, går vi her gjennom hvilken informasjon som ble presentert for politikerne da det ble 

lagt frem.  

 

Utgangspunket for dette prosjektet er et innbyggerinitiativ fra 2006 om å anlegge fortau i 

Haneborg Allé. Dette ble behandlet i 2008, først i miljø- og samferdselsutvalget (sak 013/08 

den 06.03.2008) og deretter i kommunestyret (sak 037/08 den 07.05.2008). I saksfremlegget 

ble det redegjort for blant annet innholdet i innbyggerinitiativet, og tidligere budsjettbehandling. 

Når det gjelder selve tiltaket, ble det beskrevet slik: 

 

I gjeldende reguleringsplan for området er det regulert gangvei langs østsiden av 

Haneborg Alle fra Haneborgveien til Odins vei og fortau videre oppover til Fridtjof 

Nansens vei. Reguleringsplanen ble vedtatt den 31.10.1983. Ved gjennomføring av 

planen må det erverves grunn på begge sider av eksisterende vei for å få plass til 

gangveien/fortauet. Samtidig må eksisterende luftstrekk med master og veilys fjernes og 

erstattes med nytt. Dersom nødvendig grunnerverv ikke kan gjennomføres etter 

minnelige avtaler med berørte grunneiere, er reguleringsplanen for gammel (eldre enn 

10 år) og må vedtas på nytt i kommunestyret for å kunne brukes som hjemmelsgrunnlag 

ved ekspropriasjon. Kostnadene ved anlegg av gangvei og fortau er kalkulert til 2,4 mill. 

kr. 

 

Kommunestyret vedtok at prosjektet skulle innpasses i økonomiplanen for 2009-2012, og ba 

samtidig om at det snarest skulle bli utarbeidet en ajourført reguleringsplan for gangvei og 

fortau langs Haneborg Allé.  

 

Budsjettramme for Haneborg Allé VA/vei  

Budsjettet for Haneborg Allé VA/vei ble vedtatt i løpet av 2008 og 2009. VA-delen av prosjektet 

ble vedtatt i 2008 i kommunestyrets behandling av budsjettet for 2009 med kr 7 mill. Budsjett 

for veidelen ble vedtatt av både kommunestyret og miljø- og samferdselsutvalget i løpet av 

2008 og 2009 med til sammen kr 2,856 mill.  

 

Budsjettet er vedtatt i følgende saker:  
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Budsjettet er også blitt behandlet i kommunestyret i forbindelse med gjentatte bevilgninger og 

byggelånsrenter i løpet av perioden. Dette utgjør bare mindre justeringer i den samlede 

budsjettrammen.43  

 

I forbindelse med budsjettvedtakene ble det også gitt noe informasjon til politikerne om 

prosjektet. Da miljø- og samferdselsutvalget behandlet budsjettet for tekniske tjenester i sitt 

møte 11.12.2008 (sak 068/08), var veidelen av prosjektet presentert slik:  

 

Det er i løpet av våren 2008 vedtatt at reguleringsplanen for gang-/sykkelvei/fortau 

langs Haneborg Allé fornyes våren 2009. Dette medfører at forhandlinger med 

grunneiere om minnelig avtale for grunnavståelse forsøkes løst før sommeren 2009. 

Dersom grunnavståelsen aksepteres, kan anleggsarbeidene starte etter ferien 2009. Kr 

1.356.000 som er vedtatt bevilget til MS-utvalgets disposisjon (KS-sak 078/08), samt kr 

200.000 av tekniske tjenesters overskudd fra 2007 (MS-sak 058/08) vil bli søkt overført 

fra 2008 til 2009 og tillagt prosjektet. 

 

Når det gjelder VA-delen av prosjektet, så ble dette lagt inn som en linje i administrasjonens 

saksfremlegg til årsbudsjett44 uten at prosjektet ble beskrevet nærmere. I det detaljerte 

budsjettforslaget for tekniske tjenester som miljø- og samferdselsutvalget behandlet i sak 

068/08 i ble også VA-delen av prosjektet beskrevet: 

 

K8340 VA-anlegg i Haneborg Allé. Kostnad kr 7.000.000 

Omfatter ny vannledning og separering av fellesledning for avløp med nye ledninger for 

spillvann/overvann i Haneborg Allé over en strekning på ca. 440 m. Tiltaket vil være med 

på å bedre situasjonen i forhold til problemet med mye overvann ved kraftig regnvær. 

 

Utover dette har ikke revisjonen sett at det har vært noen utredning av prosjektet som er blitt 

gitt til politikerne.  

                                           

43 Kommunestyret tilleggsbevilget kr 10,3 mill. i sak 087/12, slik at den samlede budsjettrammen da ble på kr 20,2 mill. 
44 Se s. 125 i administrasjonens saksfremlegg til årsbudsjett 2009 (sak 100/08).  

Dato Utvalg Saknr./navn
K8340 (VA-

delen)

K8502 (vei-

delen)

03.09.2008 Kommunestyret
078/08 Haneborgveien - refusjon gang- og sykkelveg: rettelse 

av feilpostering/budsjettendring
1 356 000

06.11.2008
Miljø- og 

samferdselsutvalget

058/08 Disponering av overskudd 2007 og bruk av midler stilt 

til MS-utvalgets disposisjon - tekniske tjenester
200 000

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

- administrasjonens saksframlegg
7 000 000

11.12.2008
Miljø- og 

samferdselsutvalget
068/08 Budsjett 2009 - tekniske tjenester 800 000

17.12.2009
Miljø- og 

samferdselsutvalget
077/09 Budsjett 2010 - tekniske tjenester 500 000

Sum budsjett pr. prosjektnr. 7 000 000 2 856 000

Sum budsjett Haneborg allé VA/vei 9 856 000
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Når det gjelder hvilke vurderinger/kostnadsanslag som er gjort administrativt, så har revisjonen 

som tidligere nevnt fått opplyst i samtaler med tidligere teknisk sjef og prosjektleder at de 

oppfattet det slik at det ikke var så strenge krav til første kostnadsanslag. 

 

6.2.3 Revisjonens vurdering av forsvarlig utredning  

 

Da veidelen av prosjektet ble lagt frem for kommunestyret i sak 037/08 ble det redegjort for 

bakgrunnen for tiltaket, hva som skulle gjøres samt for at det kunne bli behov for endringer i 

reguleringsplanen. VA-delen av prosjektet ble beskrevet kort i forbindelse med 

budsjettbehandlingen. Det fremgikk hva som skulle gjøres, hvilke forbedringer som kunne 

forventes av tiltaket og hvor lang strekning dette gjaldt. Etter revisjonens mening er dette en 

tilstrekkelig beskrivelse av innholdet i prosjektet, siden det å anlegge fortau og sanere VA-

anlegg er et ganske vanlig prosjekt i kommunen. 

 

Når det gjelder kostnadsanslag, så er dette så langt revisjonen kjenner til basert på 

erfaringstall. For VA-delen ble det opplyst at det var ca. 440 meter som skulle utbedres. Med en 

budsjettramme på kr 7 mill. gir dette en meterpris på ca. kr 16 000. Ut fra de vurderinger 

revisjonen har innhentet, er dette en meterpris som ligger i øvre del av hva det er vanlig å 

beregne for slike arbeider.  

 

For veidelen fremgår det ikke hvordan prisoverslaget på kr 2,4 mill. er beregnet, slik at det er 

vanskelig å vurdere om dette var et rimelig anslag.  
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6.2.4 Videre politisk/administrativ behandling av prosjektet  

I rapporteringen fra vedtaket om igangsettelse var gjort, er Haneborg Allé VA/vei blitt 

rapportert på to prosjektnumre – VA-delen som eget prosjekt (K8340), og veidelen som en del 

av ”trafikksikringspotten” (K8502).  

 

Når det gjelder veidelen av prosjektet, så har dette inngått som en del av rapporteringen på 

hele prosjekt K8502 Trafikksikring. Tallene som gjelder de ulike prosjektene som denne 

”potten” innbefattet, er ikke blitt rapportert for enkeltprosjektene. Å gå gjennom tallene som er 

blitt rapportert for denne potten, gir derfor ikke noen informasjon som kan være nyttig for å 

forstå helheten i prosjektet Haneborg Allé VA/vei. For veidelen har vi derfor bare gått gjennom 

tekstdelen i kvartalsrapportene til hovedutvalg teknisk, der prosjektene presenteres hver for 

seg. For øvrig går vi gjennom politisk og administrativ rapportering for VA-delen, K8340.  

 

Politisk rapportering 

Etter at budsjettvedtakene var gjennomført, har det ikke vært særskilt politisk sak om 

Haneborg Allé før i juni 2012, da det ble lagt frem statusrapport nr. 1 og søkt om 

tilleggsbevilgning. 

 

Som tidligere nevnt var det bare utvalgte prosjekter som er blitt listet opp i kvartalsrapportene 

til kommunestyret, og Haneborg Allé har ikke vært et av de utvalgte prosjektene. Unntaket er 

3. kvartalsrapport til kommunestyret (sak 133/11), hvor det rapporteres at Haneborg Allé VA 

har et budsjett på kr 6 985 000, mens forbruket var på kr 2 750 000.  

 

I kvartalsrapportene til teknisk utvalg var Haneborg Allé VA med fra 1. kvartal 2009. I teksten 

som omhandler dette prosjektet, opplyser administrasjonen blant annet at prosjektet skal 

legges ut på anbud sammen med veidelen. Da prosjektet kom i gang, ble det også rapportert 

om fremdriften. Følgende tall er blitt rapportert for VA-delen av prosjektet i kvartalsrapportene 

og årsregnskapene: 
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Vi ser at hoveddelen av kostnadene påløp i 2011, og at kostnadene endte omtrent der 

prognosen lå. 

 

Når det gjelder veidelen av prosjektet, så er dette som nevnt blitt rapportert som en del av hele 

prosjektet K8502 Trafikksikring, slik at tallene ikke gir noen informasjon som forteller noe om 

eventuelle overskridelser på de ulike prosjektene som lå i denne potten. I tekstdelen av 

kvartalsrapporten, så presenteres de ulike veiprosjektene hver for seg. For Haneborg Allé 

opplyser administrasjonen her om at dette skal legges ut på anbud sammen med VA-delen. Det 

opplyses også om utviklingen i reguleringsarbeidet og om arbeidet med avtaler med grunneiere.  

 

Administrativ rapportering 

Som tidligere beskrevet var det i hovedsak tre typer administrativ rapportering i gamle tekniske 

tjenester – ledermøter, månedlig rapportering til økonomiavdeling/prosjektledere 

(likviditetsrapporter), og månedlig rapport til budsjettsjefen (som hvert kvartal ble lagt frem for 

teknisk utvalg). Også i disse rapporteres tallene for trafikksikringspotten samlet, slik at de ikke 

forteller noe om utviklingen i de ulike prosjektene som ligger inne her. 

 

Ledermøtene baserte seg på såkalt avviksrapportering, slik at det var opp til prosjektlederne å 

si fra dersom det var avvik. I referat fra ledermøtene i perioden 2008-2011 er det ikke blitt 

rapportert noe om avvik på kostnad eller fremdrift for Haneborg Allé VA/vei, eller for 

trafikksikringspotten. 

 

Den månedlige rapporten til budsjettsjefen ble utarbeidet av kontorsjefen på teknisk, og 

underskrevet av tidligere teknisk sjef. Som nevnt under gangbroa så er det utarbeidet fire slike 

rapporter i 2011 foruten kvartalsrapportene, alle signert av teknisk sjef og kontorsjef. I 

rapportene fremgår disse tallene for Haneborg Allé VA (K8340): 

 

K8340

År Kvartal Budsjett Anvendt Restmidler Prognose

2009 1. 7 000 000 19 150 6 980 850

2009 2. 7 000 000 22 811 6 977 189

2009 3. kvartal 7 000 000 20 842 6 979 158 -4 979 158

2009 Regnskap 2009 7 000 000 20 842

2010 1. 

2010 2. 

2010 3. 6 984 500 0 6 984 500 1 000 000

2010 Regnskap 2010 6 985 000 0

2011 1. 0 6 895 000

2011 2. 1 957 -1 957 6 895 000

2011 3. 2 753 581 -2 753 581 6 895 000

2011 Regnskap 2011 7 042 000 6 395 003



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

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

____________________________________________________________________________ 

84                                                                      INVESTERINGSPROSJEKTER – LØRENSKOG 

Dato Budsjett Anvendt Restmidler Prognose 

30.04.2011   0   6 895 000 

31.05.2011 

 
0 

 
6 895 000 

31.08.2011 

 
2 749 352 -2 749 352 6 895 000 

30.11.2011 6 984 500 2 813 843 4 170 657 3 500 000 
 

 

I likviditetsrapportene, som gikk til økonomiavdeling og til prosjektlederne, framgikk det heller 

ikke noe informasjon som kunne gi signaler om merforbruk.  

 

Revisjonen har funnet skjema for prosjektoppfølging (rutine som tidligere teknisk sjef innførte i 

perioden juni-september 2011) som prosjektleder har fylt ut 05.07.2011, ett for VA-delen og ett 

for vei-delen. For VA-delen fremgår det at budsjettet er på kr 6 985 000, og prognosen for 

sluttkostnad det samme. Ferdigstillelsesgraden er ca. 20 %, og det er ikke påløpt kostnader. 

For vei-delen er bruttobudsjettet oppgitt til å vare kr 4 056 000, her er det lagt til kr 1 200 000 

i tilskudd (fra Aksjon skolevei). Ifølge dette skjemaet er ikke vei-delen påbegynt, men det er 

påløpt kr 1 638 491. I kommentarene i skjemaet opplyser prosjektleder at noen av kostnadene 

skal over på VA-delen. Dette skjemaet er det eneste hvor vi har sett at vei-delen på Haneborg 

Allé er blitt rapportert for seg selv, og ikke som en del av K8502 Trafikksikring.  

 

6.2.5 Revisjonens vurdering av politisk/administrativ behandling av 

Haneborg Allé VA/vei  

 

Når det gjelder rapportering og politisk behandling av investeringsprosjekter, så setter 

kommunens retningslinjer en rekke krav – det skal rapporteres i kvartalsrapporter og 

månedlige likviditetsrapporter. Enheten skal rapportere regnskap og prognose for hvert prosjekt 

i kvartalsrapporteringen til rådmannen. Disse retningslinene er for så vidt blitt fulgt for 

Haneborg Allé VA/vei. Problemet er at det er en utfordring å følge rapporteringen, siden 

prosjektet ligger på to steder hvorav den ene rapporteres som en stor pott (K8502 

Trafikksikring).  

 

Det er ikke noe i kvartalsrapportene, likviditetsrapportene eller rapportene til budsjettsjefen 

som tilsier at det blir overskridelser på VA-delen av dette prosjektet, og det ble heller ikke 

vesentlige overskridelser på VA delen. Som nevnt innledningsvis gjelder hoveddelen av 

overskridelsene veidelen av prosjektet, og denne er bare blitt rapportert som del av K8502, 

både politisk og administrativt.  

 

Vi har fått opplyst at Lørenskog kommune ønsker å gå bort fra det å legge deler av prosjekter 

inn under andre ”potter”. Dette mener revisjonen er fornuftig. 
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Kommunens retningslinjer setter krav til at politisk vedtatte rammer for prosjekter skal holdes, 

og rådmann og enhetsleder skal fremme politisk sak så snart det er kjent at det er fare for at 

kostnadsrammen på det enkelte prosjekt kan sprekke. Når innholdet i rapporteringen er såpass 

uoversiktlig, er det også uklart når det kunne forutses at prosjektet kom til å gå utover de 

vedtatte rammene.  

 

Et annet stort avvik i dette prosjektet er at entreprisearbeidene ikke ble lagt ut på anbud (se 

neste kapittel om offentlige anskaffelser). Administrasjonen har opplyst i tekstdelen av 

kvartalsrapportene at prosjektet skulle legges ut på anbud, uten å rapportere om at dette ikke 

ble gjennomført. Revisjonen mener at det var rimelig for politikerne å kunne gå ut fra at 

prosjektet var lagt ut på anbud.  
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6.3 Offentlige anskaffelser – Haneborg Allé VA/vei 

6.3.1 Revisjonskriterier 

 

Når det gjelder etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser setter revisjonen opp 

følgende kriterier (se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av kriteriene): 

 

 Anskaffelsene i prosjektene 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  

 

For rammeavtaler stilles det i tillegg opp følgende kriterier: 

 

 Avropene på rammeavtalen må være innenfor rammeavtalens løpetid og innenfor de 

varer eller tjenester som avtalen dekker 

 Avrop skal være skriftlige og bør være arkivert  

 Summen av de avropene som er gjort innenfor en og samme rammeavtale må ikke i 

vesentlig grad overstige rammeavtalens verdi  

 

Vi har valgt å gå gjennom følgende anskaffelser: 

 

- Kommunens bestilling til COWI AS om prosjektering av Haneborg Allé VA/vei 

- Kommunens bestilling til Abi Nor Utemiljø AS av arbeidet med Haneborg Allé VA/vei 

 

Når det gjelder inngåelse av rammeavtale med Abi Nor Utemiljø AS, viser vi til gjennomgangen 

av gangbroa, der revisjonen vurderer dette til å være en ulovlig direkteanskaffelse. Vi går ikke 

gjennom anskaffelsen av de avsluttende arbeidene, etter at prosjektet ble stoppet. 

 

Det som blir sagt nedenfor bygger på det vi har funnet av skriftlig dokumentasjon i 

prosjektdokumentasjonen, samt intervju med prosjektleder og med COWI AS. 

 



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

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

____________________________________________________________________________ 

INVESTERINGSPROSJEKTER – LØRENSKOG                                                                     87 

6.3.2 Bestilling til COWI AS om prosjektering av Haneborg Allé VA/vei 

Revisjonen ser her på kommunens avrop (bestilling) til COWI AS om prosjektering av Haneborg 

Allé VA/vei, og behandler rammeavtalen mellom COWI AS og kommunene bare i den grad det 

har betydning for dette avropet (som for gangbroa). 

 

Tilsvarende som for gangbroa er det ikke gjort avrop på rammeavtaler med COWI AS for 

prosjektering av dette prosjektet, jf. samtaler med prosjektleder og COWI AS. 

 

Siden det ikke foreligger skriftlig bestilling for prosjektering av prosjektet er det uklart når 

bestillingen fant sted. COWI AS har opplyst at de deltok på det første møtet om Haneborg Allé i 

februar 2008, noe som er før prosjektet ble politisk vedtatt. Dette stemmer overens med at vi 

har funnet fakturaer fra COWI AS fra denne tiden. Selve bestillingen av prosjekteringen har 

prosjektleder opplyst fant sted på begynnelsen av 2009 – dvs. etter at budsjettet for prosjektet 

var politisk vedtatt. Ifølge fakturaene fra COWI AS var selskapet allerede engasjert sen høst 

2008.  

 

Kommunen hadde rammeavtale med COWI AS, og denne rammeavtalen gjaldt for perioden 

01.05.2007 til 01.05.2010, jf. gjennomgangen i pkt. 6.3.1.  

 

Som det fremgår i denne rapportens pkt. 5.3.2, hadde kommunen kjøpt for ca. kr 4,5 mill. inkl. 

mva. fra COWI AS i løpet av 2008. I anskaffelsesprotokollen fremgikk det at rammeavtalen 

hadde en totalverdi på kr 1,5 mill.  

6.3.3 Revisjonens vurdering av bestillingen til COWI AS  

Som nevnt under pkt. 6.3.2 var det en forutsetning for at kommunen kunne gi oppdraget med 

prosjektering av Haneborg Allé VA/vei til COWI AS, at de hadde en gyldig rammeavtale hva 

gjelder både varighet og at avtalens totale verdi ikke allerede var overskredet. Spørsmålet om 

når avropet ble gjort er usikkert, siden det ikke finnes skriftlig bestilling.  Vi legger til grunn at 

COWI AS ble engasjert høsten 2008, siden prosjektet er belastet med kostnader fra COWI AS i 

slutten av 2008. Avropet er da innefor rammeavtales varighet (01.05.2007 til 01.05.2010). 

 

Etter revisjonens vurdering var rammeavtalens totalverdi overskredet i løpet av 2008, og 

rammeavtalen burde vært utlyst på nytt, jf. beskrivelse under gangbroa. Som vi har beskrevet 

over fikk COWI AS trolig oppdraget i slutten av 2008, og totalverdien av rammeavtalen var da 

mest sannsynlig overskredet.  

 

Også her vil vi påpeke at avrop på rammeavtaler bør dokumenteres og arkiveres, blant annet 

for å sikre at kommunen får det som er bestilt, og for å kunne føre kontroll med fakturaene. Det 

er dessuten klare retningslinjer i kommunen for at avrop skal være skriftlige.  
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6.3.4 Bestilling til Abi Nor Utemiljø AS av arbeidet med Haneborg Allé 

VA/vei 

Her vil vi bare se på selv avropet på rammeavtalen med Abi Nor Utemiljø AS. Rammeavtalen 

behandles her bare i den grad den har betydning for bestilling av arbeidet med Haneborg Allé. 

 

Her har kommunen også gitt oppdraget til Abi Nor Utemiljø AS uten en forutgående 

konkurranse.  

 

For dette prosjektet ble det utarbeidet et anbudsgrunnlag fra COWI AS, som er datert 

08.01.2010. I anbudsgrunnlaget ble prosjektet beskrevet, og det ble også angitt mengder for 

ulike deler av prosjektet. I påvente av grunnavståelse ble ikke prosjektet lagt ut på anbud.  I 

oktober 2010 oversendte COWI AS på nytt tegninger og anbudsgrunnlag datert den 08.01.2010 

til prosjektleder. Prosjektleder har opplyst i samtale at planen da var å legge ut prosjektet på 

anbud. Han valgte likevel å gå direkte til Abi Nor Utemiljø AS med oppdraget. Årsaken til dette 

var at kommunen hadde søkt Statens veivesen om midler for trygg vei og veilys. For å få slike 

midler, må prosjektet være ferdig innen 15. nov. samme år (dvs. 2011). Fordi 

grunneieravståelsene tok lang tid, mente prosjektleder at de ikke fikk tid til å legge prosjektet 

ut på anbud. Han har videre opplyst at bestillingen gikk til Abi Nor Utemiljø AS i begynnelsen av 

2011. 

 

Heller ikke for dette prosjektet ble det inngått en skriftlig kontrakt mellom kommunen og Abi 

Nor Utemiljø AS. Dette selv om det foreligger et anbudsgrunnlag som ville vært et godt 

grunnlag for en kontrakt mellom kommunen og Abi Nor Utemiljø AS. I anbudsgrunnlaget 

beskrives en rekke krav til entreprenør knyttet til kvalitet, levering, dokumentasjon og kontroll, 

som er helt sentrale for et investeringsprosjekt med en ramme på kr 10 mill. Dette ble likevel 

ikke brukt.  

 

Prosjektleder har opplyst at han på bakgrunn av mengdeberegningene i anbudsgrunnlaget fra 

COWI AS lagde et excel-ark med oversikt over hva som skulle leveres fra Abi Nor Utemiljø AS. 

Revisjonen har funnet en oversendelse til Abi Nor Utemiljø AS 26.01.2011 i prosjektleders e-

poster, der dette regnearket ble sendt over. Vi legger derfor til grunn at bestillingen til Abi Nor 

Utemiljø AS ble gjort på dette tidspunktet. I dette regnearket er entreprisearbeidet beregnet til 

en verdi på kr 8,1 mill.  

6.3.5 Revisjonenes vurdering av bestillingen til Abi Nor Utemiljø AS 

For at kommunen kunne gi oppdraget med byggearbeidet på Haneborg Allé VA/vei til Abi Nor 

Utemiljø AS, måtte de ha en gyldig rammeavtale med selskapet da oppdraget ble gitt. Dette 

gjelder både rammeavtalens varighet, at avtalens totale verdi ikke tidligere var overskredet og 

at rammeavtalen gjelder for denne type oppdrag. 
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Som beskrevet i pkt. 5.3.4 gjaldt rammeavtalen med Abi Nor Utemiljø AS fra 14.02.2008-

31.12.2009, og ble skriftlig forlenget til 31.12.2010. Partene har oppfattet at avtalen ble 

muntlig forlenget til 01.01.2012. Revisjonen mener at det ikke er tilstrekkelig med muntlig 

forlenging av avtalen, og da ligger avropet på Haneborg Allé VA/vei utenfor rammeavtalens 

varighet.  

 

Hvorvidt oppdraget ligger innenfor den type tjenester som rammeavtalen dekker, er et 

vurderingsspørsmål. Rammeavtalen dekker asfalt-, grunn-, belegnings- og dreneringsarbeider. 

Det er ikke holdepunkter i den avtalen som foreligger at den omfatter sanering av VA-anlegg, 

eller å anlegge av fortau. Etter revisjonens mening er vann og avløp mer spesifikke tjenester, 

som ikke dekkes av denne avtalen. Dette støttes også av at firma Abi Nor Utemiljø AS kun har 

tiltaksklasse 1, mens arbeider for vann og avløp ofte krever tiltaksklasse 2. I beste fall kunne 

noe av arbeidet på vei vært omfattet av avtalen. Revisjonen stiller også spørsmål ved om 

rammeavtalen i det hele tatt kan anvendes på et investeringsprosjekt av denne størrelsen.   

 

Uansett om oppdraget falt inn under rammeavtalens varighet og gjenstand, så var summen av 

avropene på rammeavtalen allerede så høye (jf. tabell i pkt. 5.2.4), at de i vesentlig grad 

overskred totalverdien for rammeavtalen. På denne bakgrunn alene skulle prosjektet vært lagt 

ut på anbud. Med bakgrunn i ovennevnte vurderes også denne anskaffelsen som er ulovlig 

direkteanskaffelse.  

 

Når kommunen likevel valgte å benytte seg av rammeavtalen med Abi Nor Utemiljø AS, ble det 

ikke utarbeidet en avtale/kontrakt mellom partene. Etter revisjonens vurdering er det vanskelig 

å forstå at kommunen ikke ser behovet for en avtale som regulerer at såpass stort prosjekt. 

COWI AS har sågar utarbeidet et anbudsgrunnlag som enkelt kunne vært en del av en slik 

avtale.  
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6.4 Planlegging og organisering av Haneborg Allé VA/vei  

6.4.1 Kort om prosjektet  

 

Arbeidet med prosjektet kan deles inn i følgende faser: 

 

- FASE 1 – Politisk vedtak, planlegging (inkl. grunneieravståelse og reguleringsplan), 

prosjektering 

- FASE 2 – Anleggsarbeidet gjennomføres (VA), vei/fortau er påbegynt, prosjektering 

fortsetter (i hovedsak mot grunneiere) 

- FASE 3 – Arbeidet fortsetter med ny entreprenør, ferdigstillelse av fortau m.m.  

 

Fremstilt på en tidslinje ser dette slik ut: 

 

 

 

Aktørene i prosjektet 

Hovedaktørene i dette prosjektet har vært: 

- Byggherre:   Lørenskog kommune 

- Prosjektleder:   Lørenskog kommune 

- Prosjektering:   COWI AS  

- Entreprenør:   Abi Nor Utemiljø AS  

- Underentreprenører til Abi Nor Utemiljø AS:  

Thomas Oraug  

Bjørn Thore Løken 

Rørleggertjenesten Spydeberg AS 

- ”Kabelaktører”:   Hafslund m.fl. 

 

Som for gangbroa er arbeidet bestilt fra Abi Nor Utemiljø AS, som har fakturert byggearbeidet, 

mens mye av arbeidet er utført av underentreprenører.   

 

Etter at prosjektet ble stanset ved årsskiftet 2011/2012, fikk COWI AS rollen som byggeleder. 

Fra mars/april 2012 kom Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS inn som prosjektleder. Arbeidet med de 

 KS-vedtak mai/des. 2008                                                                    Stopp 2011/2012 

 2008                                vår 2011                                      Ferdig vår 2013 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
 

Prosjektering 2009  Videre prosjektering 
 

Abi Nor m/underlev.  Ny leverandør 
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gjenstående byggearbeidene ble tildelt Terje Hansen AS, som kommunen har rammeavtale 

med.  

 

6.4.2 Revisjonskriterier 

For problemstilling 6 om prosjektorganisering og planlegging av prosjektet har vi følgende 

kriterier (se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av kriteriene): 

 

 

 Prosjektansvarlig skal sørge for at det blir sammenstilt et teknisk design (gjennom en 

prosjekteringsfase) som er detaljert nok til at man kan bedømme risiko og utforme et 

budsjett med en antatt risiko.  

 Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen bør være klart definert og entydig nedfelt i 

styringsdokumentene for det enkelte prosjekt.  

 Prosjektorganisasjonen bør ha nødvendig kapasitet og kompetanse ut fra behovet i det 

enkelte investeringsprosjekt, og det bør jevnlig vurderes om organisasjonen fungerer 

som forutsatt. 

 Det bør foreligge fremdriftsplaner som inneholder milepæler, kostnadskalkyler, 

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

prosjektkalkylen bør vurderes. Det bør i den sammenheng gjennomføres en 

risikovurdering av prosjektet før byggestart. 

 Krav til kommunikasjon, fremdriftsrapportering og arkivering i enkeltprosjekter bør 

foreligge. 

 

6.4.3 Planlegging av prosjektet og prosjektorganisasjon  

Her er vi i hovedsak i fase 1 av prosjektet (politisk vedtak, planlegging (inkl. grunneieravståelse 

og reguleringsplan) og prosjektering): 

 

 

 

 

 KS-vedtak mai/des. 2008                                                                    Stopp 2011/2012 

 2008                                vår 2011                                      Ferdig vår 2013 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
 

Prosjektering 2009  Videre prosjektering 
 

Abi Nor m/underlev.  Ny leverandør 
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Detaljert planlegging 

Som beskrevet i kriteriene er det behov for at man utarbeider mer detaljert planlegging i denne 

fasen: 

 

- Teknisk beskrivelse av arbeidsomfang inkl. detaljprosjektering 

- Framdriftsplan (mer raffinert)  

- Budsjettoverslag (mer raffinert)  

- Eventuelle forbehold, usikkerhetsmomenter, spes knyttet til framdrift og budsjett 

(risikovurdering). 

  

I dette prosjektet ba kommunestyret dessuten om at det skulle bli utarbeidet en ajourført 

reguleringsplan for gangvei og fortau langs Haneborg Allé da prosjektet første gang ble vedtatt i 

mai 2008 (sak 037/08). Dette fordi det var behov for en ny reguleringsplan for å kunne bruke 

den som hjemmelsgrunnlag ved ekspropriasjon. Arbeidet med ny reguleringsplan for Haneborg 

Allé ble igangsatt høsten 2008 (annonsert november 2008). Reguleringsplanen ble vedtatt av 

kommunestyret i møte 02.09.2009, sak 071/09. 

 

Det revisjonen kjenner til av overordnede styringsdokumenter i dette prosjektet, er 

anbudsdokumentene som COWI AS utarbeidet. Anbudsgrunnlaget inkluderte tilbudstegninger 

og teknisk beskrivelse, og var ferdigstilt 08.01.2010. Prosjektleder har opplyst at dette 

dokumentet var grunnlaget for det excelarket som han utarbeidet og oversendte til Abi Nor 

Utemiljø AS. 

 

Prosjektleder har opplyst i samtale 04.10.2012 at arbeider som skulle utføres i henhold til 

avtaler om grunnavståelser ikke var innarbeidet i prosjektet, fordi avtalene tok veldig lang tid å 

få til. I ettertid mener prosjektleder at planene skulle vært justert i etterkant av avtalene med 

grunneierne. 

 

COWI AS har opplyst i samtale 24.10.2012 at de ikke har utarbeidet arbeidstegninger for 

prosjektet. Tilbudstegninger er ikke kontrollert eller kvalitetssikret på samme måte som 

arbeidstegninger. COWI AS ba kommunen bestille/lage kvalitetssikrede arbeidstegninger i e-

post til prosjektleder 30.05.2011. 

 

Roller og ansvar 

Revisjonen har ikke sett noe organisasjonskart eller definisjon av roller og ansvar for dette 

prosjektet utover det som følger av de generelle rammene som er lagt i økonomireglementet. 

Tilsvarende som for gangbroa innehar prosjektleder rollen som byggherre, prosjektleder og 

byggeleder. Tidligere teknisk sjef har ikke hatt noe rolle i prosjektet, eller gjennomført konkrete 

tiltak for å følge opp prosjektet.    
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Det foreligger heller ikke noen SHA-planer (sikkerhet, helse, miljø). Ansvaret for SHA ligger hos 

byggherren. Det er krevende å få oversikt over hvilke aktører som har vært aktive i dette 

prosjektet, siden det ikke finnes skriftlig avtale, organisasjonskart, SHA-plan eller andre 

oversiktsdokumenter der dette står.  

 

Kapasitet og kompetanse 

Det er ikke noe som tyder på at tekniske tjenester gjorde noen vurderinger av om prosjektet 

hadde tilstrekkelig kapasitet og kompetanse da de ble tildelt prosjektet.  Det har heller ikke 

vært foretatt vurdering av entreprenørens kompetanse og kapasitet. Det er for eksempel ingen 

byggesaksbehandling av dette prosjektet (se neste pkt.), hvor ansvarlig søker, utfører m.m. 

fremgår.  

 

Videre har det ikke vært noen formell vurdering av om prosjektorganisasjonen fungerer som 

forutsatt underveis i prosjektet heller. Prosjektleder har opplyst i samtale (04.10.2012) med 

revisjonen at i utgangspunktet var planfasen god nok. Arbeidet med grunnavståelsene tok 

lenger tid enn forutsatt, og planene skulle vært justert i etterkant.  

 

Fremdriftsplaner, kostnadskalkyler og risikovurdering 

Som for gangbroa hadde ikke prosjektleder overordnet plan, fremdriftsplan eller lignende i dette 

prosjektet (jf. samtale med prosjektleder 04.10.2012). Revisjonen har heller ikke sett at det er 

gjort noen risikovurderinger knyttet til dette prosjektet. 

 

De eneste kostnadsoverslagene revisjonen kjenner til, er de som ble lagt frem for politikerne da 

prosjektet ble vedtatt i 2008. COWI AS har ikke utarbeidet kostnadskalkyler for dette 

prosjektet, jf. e-post 26.10.2012. 

 

Som tidligere nevnt utarbeidet prosjektleder et excel-ark ved bestillingen til Abi Nor Utemiljø 

AS, med detaljert angivelse av hva som skulle leveres.  

 

Kommunikasjon, rapportering og arkivering 

Som for gangbroa har det ikke vært formelle krav til kommunikasjon, fremdriftsrapportering og 

arkivering i dette prosjektet.  Rapportering oppover i organisasjonen er beskrevet tidligere og 

besto av avviksrapportering i ledermøter, rapportering til kontorsjef i månedlige møter. 

 

Det finnes referat fra oppstartsmøte (udatert, antagelig mai 2011) og fra byggemøte nr. 1 den 

19.05.2011. Utover dette har vi ikke sett noen møtereferater for prosjektet.  

 

I prosjektleders filer ligger mye av dokumentasjonen i mappe for e-post. 
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6.4.4 Revisjonens vurdering av planlegging og organisering av 

Haneborg Allé VA/vei 

 

Organiseringen av dette prosjektet er omtrent som for gangbroa, noe som innebærer at det 

meste av formell struktur mangler. Også her mangler helt grunnleggende dokumenter som 

kontrakt, fremdriftsplaner og kostnadskalkyle. Det har heller ikke vært etablert formell 

kommunikasjon og rapporteringskanaler i prosjektet. Videre er det ikke etablert et system for 

arkivering i prosjektet. Også for dette prosjektet har samme person rollen som byggherre, 

prosjektleder og byggeleder uten noe form for arbeidsdeling, eller oppfølging fra overordnet. 

Det er også uklart hvilken rolle entreprenør har hatt i prosjektet. Reelt sett er det hovedsaklig 

underentreprenører som har utført arbeidet med Haneborg Allé.    

 

Konsekvensen av manglende formell organisering er først og fremst at prosjektet mangler helt 

sentrale styringsdokumenter. Manglende struktur, arbeidsdeling og dokumentasjon medfører 

også et det er vanskelig for andre å få innsikt i prosjektet, noe som blant annet medfører at det 

har vært krevende å få oversikt over prosjektet i ettertid. 

 

Det har ikke har vært noe form for vurdering av om prosjektet har nødvendig kapasitet og 

kompetanse, verken i prosjektets innledende fase eller underveis i prosjektet. Risikovurdering 

av prosjektet før byggestart ble heller ikke utført. Etter revisjonens syn ville en risikovurdering 

av prosjektet synliggjort at prosjektet hadde utfordringer spesielt knyttet til kapasitet. 

Haneborg Allé er helt ordinært prosjekt ved tekniske tjenester, og vi legger til grunn at tekniske 

tjenester hadde lang erfaring og god kompetanse til å planlegge og gjennomføre et slikt 

prosjekt. Vi vil imidlertid bemerke at kommunen engasjerte en entreprenør der det kan stilles 

spørsmål ved om de har formell kompetanse til å gjennomføre prosjektet.  
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6.5 Styring og oppfølging i gjennomføringsfasen Haneborg Allé 

VA/vei 

6.5.1 Revisjonskriterier 

For problemstilling 7 om styring og oppfølging i gjennomføringen av Haneborg Allé VA/vei har vi 

følgende kriterier (se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av kriteriene):  

 

 Alle nødvendige søknader og tillatelser skal innhentes. 

 Ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) påligger byggherren og må ivaretas.  

 Entreprenøren bør følges opp for å sikre at kontraktsbetingelsene overholdes både når 

det gjelder pris og kvalitet. 

 Det skal foreligge gode rutiner for varsling, godkjenning og rapportering av 

endringsmeldinger.  

 Prosjektets samlede økonomi, fremdrift og kvalitet bør følges opp og vurderes, basert på 

regelmessig oppfølging, skriftlig rapportering og annen dokumentasjon. Blant annet skal 

prosjektleder utarbeide prosjektregnskap. 

 Kommunen bør sørge for at entreprenøren stiller sikkerhet i henhold til vanlig 

bransjestandard. Dette gjelder 10 % sikkerhet av kontraktssummen. I tillegg bør det kun 

betales for 90 % av verdiskapningen som er tilført eller utført på byggeplassen. 

Faktagjennomgangen er delt inn i følgende punkter: 

 

- Søknader/tillatelser 

- Oppfølging av prosjektet – økonomi fase 1 og 2 

- Oppfølging av prosjektet – økonomi fase 3, sluttføring av prosjektet   

- Oppfølging av prosjektet – kvalitet 

 

Her går vi i hovedsak gjennom fase 2. Anleggsarbeid VA var da ferdigstilt og arbeidet på 

vei/fortau og støttemurer var påbegynt. Vi vil også kort kommentere sluttføringen av prosjektet 

(fase 3).  

 

 

 KS-vedtak mai/des. 2008                                                                    Stopp 2011/2012 

 2008                                vår 2011                                      Ferdig vår 2013 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
 

Prosjektering 2009  Videre prosjektering 
 

Abi Nor m/underlev.  Ny leverandør 
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6.5.2 Søknader/tillatelser 

For prosjektet Haneborg Allé finnes det ikke byggesaksmappe i kommunen, slik at det ikke er 

levert søknad om rammetillatelse eller igangsettelsestillatelse for verken vei- eller VA-delen. I 

henhold til byggesaksforskriften kan noen tiltak unntas fra kravene i plan- og 

bygningslovgivningen, jf. § 4-3. VA-anlegg er ikke omfattet av unntaksbestemmelsen. 

Kommunale veianlegg kan unntas fra saksbehandling mv. dersom tiltaket er detaljert avklart i 

gjeldende reguleringsplan, jf. byggesaksforskriften § 4-3 første ledd bokstav a.  

 

Som beskrevet i kapitlet om gangbroa (pkt. 5.5.2), så er et av forholdene som skal avklares i 

forbindelse med formelle tillatelser å søke om ansvarsrett for de involverte aktørene. 

Ansvarsretten bidrar til å sikre at et selskap har tilstrekkelig erfaring og kompetanse for å 

kunne gjøre jobben, og deles inn i tre tiltaksklasser. Siden det ikke er søkt om tillatelser, så vet 

vi ikke hvilken tiltaksklasse kommunen krevde for dette prosjektet. Men går vi til beskrivelsen 

av prosjektet utarbeidet av COWI AS 08.01.2010, som lå til grunn for bestillingen til Abi Nor 

Utemiljø AS, så ble det i denne satt krav til at utfører skulle ha tiltaksklasse 3. Revisjonen 

kjenner til at det ikke er uvanlig å nøye seg med tiltaksklasse 2 for denne type prosjekter.  

 

Ser vi på de involverte aktørene i dette prosjektet, så har de sentral godkjenning i følgende 

tiltaksklasser og fagområder45: 

 

Firma Sentral 
godkjenning: 

   

 Funksjon Fagområde Tiltaksklasse Gyldig til 

COWI AS* 
 

Prosjektering Overordnet ansvar for 
prosjektering (bygning, 

anlegg eller konstruksjon, 

tekniske installasjoner) 

3 26.01.2022 
 

 Prosjektering Utearealer og 

landskapsutforming 

3 26.01.2022 

 

 Prosjektering Vannforsynings-, avløps- 
og fjernvarmeanlegg 

3 26.01.2022 
 

Abi Nor Utemiljø AS Utførelse Grunnarbeid og 

landskapsutforming 

1 19.12.2014 

Thomas Oraug Utførelse Grunnarbeid og 

landskapsutforming 

2 21.02.2015 

Bjørn Thore Løken Ingen sentral 
godkjenning 

   

Rørleggertjenesten 

Spydeberg AS 

Prosjektering Sanitær-, varme- og 

slukkeinstallasjoner 

1 17.02.2015 

 Utførelse Sanitær-, varme- og 

slukkeinstallasjoner 

2 17.02.2015 

     

* COWI er godkjent innen 22 godkjenningsområder, vi har bare tatt med noen utvalgte her.  

 

 

                                           

45 Hentet fra hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet http://www.dibk.no/ 20.02.2013.  

http://www.dibk.no/
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6.5.3 Oppfølging av prosjektet – økonomi fase 1 og 2 

Overordnet økonomisk oppfølging av prosjektet – dvs. rapporteringen – har vi behandlet under 

politisk/administrativ oppfølging. Her beskrives de økonomiske sidene av prosjektet slik den var 

før prosjektet ble stanset.  

 

Som påpekt tidligere mangler sentrale styringsdokumenter som kontrakt og milepælplaner for 

fase 1 og 2 også for dette prosjektet. Det er heller ikke ført prosjektregnskap. Det foreligger ett 

referat fra et oppstartsmøte og ett ordinært byggemøte, begge helt i begynnelsen av prosjektet. 

Utover dette har vi ikke funnet annen dokumentasjon på hvordan prosjektet er fulgt opp. Også 

for dette prosjektet har det vært nødvendig å foreta en fullstendig gjennomgang av kostnadene 

for utført arbeid og hvordan dette er dokumentert.   

 

I kommunens regnskap er VA-delen ført på ett prosjektnr, mens kostnader på veidelen er lagt 

på prosjekt for trafikksikring, sammen med flere andre tiltak46. Det har i tillegg vært mange 

omposteringer og kreditnotaer som er ført inn og ut fra regnskapet. Det har medført at det har 

vært krevende å få oversikt over økonomien i dette prosjektet 

   

Økonomisk oversikt for prosjektet i fase 1 og 2 (det skilles ikke mellom VA og vei) 

Fase 1 og 2 kostnader Ekskl. mva. Inkl. mva. 

A-konto faktura - Abi Nor Utemiljø AS     7 471 180    9 273 554 

Tillegg og endringer - Abi Nor Utemiljø AS            426 193 528 117 

Sum entreprisekostnader Abi Nor Utemiljø AS     7 897 373     9 801 671 

Diverse mindre kostnader fra ulike leverandører        235 664       287 557 

Prosjektering fase 1 og 2 COWI AS og noe byggeledelse 777 336               792 585*                 

Byggherrekostnad, gebyrer og lignende.    286 328        286 328 

Sum kostnad fase 1 og 2     9 196 681   11 154 739  

*Det er en mindre feil ved mva som er rettet i fase 3 
   

Entreprisekostnader 

Samlet var kommunens regnskap belastet med entreprisekostnader på kr 7,9 mill. ekskl. mva. 

da arbeidet med Haneborg Allé ble stoppet. 

 

Tilsvarende som for gangbroa ble det ikke utarbeidet kontrakt mellom kommunen og 

entreprenøren. For dette prosjektet utarbeidet COWI AS et anbudsgrunnlag med formål å 

gjennomføre en anbudskonkurranse. Konkurransen ble som vi har beskrevet tidligere ikke 

gjennomført. Med bakgrunn i anbudsgrunnlaget utarbeidet prosjektleder et detaljert excelark 

som angir arbeidet som skal utføres, der både pris og mengde oppgis pr. oppgave. Dette ble 

oversendt Abi Nor Utemiljø AS i januar 2011. Ut fra e-poster mellom kommunen og Abi Nor 

Utemiljø AS ser det ut til at det har vært en dialog om innholdet i excelarket. Det foreligger flere 

                                           

46 Det er gitt eget aktivitetsnummer for hvert tiltak. 
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versjoner av dette excelarket, uten at det har vært mulig å definere hvilket som til slutt ble 

gjeldende. Arbeidet startet opp i april 2011.  

 

Vår gjennomgang av kostnadene i prosjektet tar utgangspunkt i excelarket som ble utarbeidet 

med bakgrunn i anbudsgrunnlaget fra COWI AS. COWI AS er et velrenommert firma med lang 

erfaring i knyttet til prosjektering av slike prosjekter. Vi mener av den grunn at excelarket er et 

godt anslag for hva som skulle utføres, og legger til grunn at prisene som er oppgitt i dette 

skulle gjelde.  

 

A-konto fakturering  

Følgende fakturaer fra entreprenør er belastet kommunens regnskap i denne perioden, to på VA 

og en på vei. 

Faktura datert 30.06.2011 eks mva              2 424 383  VA 

Faktura datert 15.10.2011 eks mva              3 549 243  VA 

Faktura datert 30.12.2011 eks mva 
 

          1 497 554  Vei 

Sum fakturert              7 471 180  

  

Vi kommenterer først de to fakturaene på VA-området, samlet kr 5 973 626. 

 

Faktura datert den 30.06.2011 inneholder kun et a-konto beløp på kr 2 424 38347 uten noen 

nærmere form for dokumentasjon eller henvisninger. Vi har ikke funnet noe som tyder på at det 

er stilt spørsmål ved fakturaen. I prosjektleders elektroniske mappe finner vi imidlertid en 

utgave av regnearket som angir utført arbeid sommeren 2011. Her fremkommer en langt lavere 

sum. Det er ikke angitt hvem som har fylt ut dette regnearket, eller om dette er relevant for 

denne fakturaen. 

 

Når det gjelder faktura datert den 15.10.2011 på kr 3 549 243 er denne dokumentert ved at 

excelarket som var utarbeidet er fylt ut i forhold til utført arbeid. I dette excelarket 

fremkommer det også hvilke arbeider som lå til grunn for faktureringen den 30.06.2011.   

Revisjonen har gått gjennom excelarket for å identifisere poster med avvik, for deretter å se om 

avvik er dokumentert og undergitt nødvendig kontroll. Tabellen under viser hvor stor del av 

fakturert beløp som er i tråd med avtalt pris og mengde og hvor stor del som avviker fra dette. 

Det er også fakturert for noen tillegg som er listet opp i regnearket. 

 

Sum fakturert VA 30.06.2011 og 15.10.2011                  5 973 626  

Avvik fra avtalt pris  
 

 1 164 560  
  Tillegg tatt med i regneark 

 
    483 758  

  Sum tillegg og avvik 
 

 1 648 318  
  Fakturert i tråd med avtalt pris og mengde              4 325 308 

 

                                           

47 I denne fakturaen er det korrigert for tidligere utbetalt forskudd.  
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Det ser ut som avvikene fra avtalt pris på kr 1 164 560 hovedsakelig skyldes at det er fakturert 

for samme arbeid både i juni og oktober. Dette ser vi ved at de fleste avvikene er identisk med 

fakturert beløp i juni. Excelarket inneholder ikke informasjon om at mengden har økt for disse 

postene. Unntaket er sprengningsarbeid, der excelarket viser at mengden er økt fra 200 til 878 

m3. Det foreligger ikke målebrev som dokumenterer økt mengde her. Prosjektleder har i 

samtale med revisjonen 04.10.2012 opplyst at det var behov for vesentlig mer 

sprengningsarbeid enn planlagt på grunn av mer fjell enn antatt. Vi har ikke funnet noe som 

tyder på at det er stilt spørsmål ved disse avvikene fra kommunens side. 

 

Tilleggsarbeidene som utgjør kr 483 758 er ført opp til slutt i regnearket, uten noen forklaring.  

For tilleggsarbeid vedrørende rørlegger vises det til et vedlegg som ikke foreligger. Felles for 

disse tilleggene er at det ikke foreligger endringsmeldinger. Vi har heller ikke funnet 

dokumentasjon på at det er stilt spørsmål ved disse kostnadene. 

 

Den siste fakturaen vedrører vei datert den 30.11.2011 er på kr 1 497 554. Ifølge 

fakturateksten er det utført arbeid på fortau og vegbelysning, ihht. vedlagte excelark. 

Excelarket var ikke vedlagt fakturaen. I prosjektledes filer fant vi et excelark som sammenfaller 

med denne fakturaen. Vi har gått igjennom excelarket for å se om det er avvik knyttet til pris 

og mengde i forhold til det som er fakturert. Også her er det flere poster som allerede var 

fakturert i juni eller oktober, og beløpsmessig utgjør dette kr 275 000. Videre avviker flere 

poster når det gjelder mengde, men her er det vanskelig å anslå avvikene eksakt. Det er ikke 

noe som tyder på at dette er oppdaget ved kommunens fakturakontroll. 

 

Det er ikke prosjektleder som har attestert på denne fakturaen, men en merkantilansatt ved 

tekniske tjenester. Det er også uklart om de som har godkjent fakturaen hadde tilgang til 

regnearket. Uansett ville det vært svært vanskelig og arbeidskrevende for en annen enn 

prosjektleder å gjennomføre en fakturakontroll i det systemet som var etablert.  

 

Tillegg, endringer og avviste fakturaer  

Samlet er prosjektet belastet med kr 426 193 i tillegg og endringer, utover det som er 

kommentert under a-konto fakturaer.  

 

Det har vært 9 endringsmeldinger (nummerert fra 2-10) i dette prosjektet, 5 av disse er 

akseptert. Det er sparsomt med informasjon på de endringsmeldingene som foreligger. Det 

fremgår heller ikke av endringsmeldingene at de er godkjent og signert fra prosjektleders side. 

Fire av endringsmeldingene angir i noen grad hva som er utført. Disse dreier seg kun om 

mindre beløp. I endringsmelding nummer 5 vises det til et vedlegg som ikke foreligger. Beløpet 

som det varsles om er på kr 250 112. Faktura for disse endringene inneholder ikke opplysninger 

ut over det som fremkom i endringsmeldingene. 
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I tillegg til godkjente endringsmeldinger er prosjektet belastet med utbedring til asfaltering av 

parkeringsplass foran kirken, som må anses som et tillegg. Det fremgår ikke hvem som har 

bestilt dette og hvorfor dette er belastet Haneborg Allé. 

 

Endringsmelding 7-9 er avvist. Ifølge en e-post fra prosjektleder til byggeleder engasjert fra 

COWI AS var disse avvist før COWI AS overtok som byggeleder.  

 

Utover i 2012 kom det i tillegg en rekke fakturaer fra entreprenør. Arbeidet var da stoppet i 

påvente av tilleggsbevilgning. Samlet er kommunen fakturert for kr 3,6 mill. knyttet til disse 

kravene. Samtlige krav er avvist i påvente av tilfredsstillende dokumentasjon. Prosjektet var da 

overført til prosjektkontoret ved ny teknisk avdeling og ekstern prosjektleder og byggeleder var 

engasjert. 

 

Noen av disse fakturaene er knyttet til endringsmelding 7-9, andre er a-kontonotaer med 

henvising til excelarket, mens noen krav bare er fakturert uten henvisning til tilleggsbestilling 

eller endringsmelding. De fleste av disse kravene er også kreditert fra entreprenør. En del av de 

fakturaene som er kreditert er likevel sendt på nytt fra leverandørens side, noen med et lavere 

beløp.  

 

Økonomisk sikkerhet 

Tilsvarende som for broa over Langvannet er det ikke stilt sikkerhet for feil og mangler som 

oppdages i en eventuell garantiperiode. Kommunen her heller ikke holdt igjen noe av betalingen 

under utførelse av arbeidet. Gjennomgangen over viser tvert imot at kommunen har betalt for 

mye i forhold til utført arbeid.  

 

Prosjektering og prosjektadministrative kostnader 

COWI AS har hatt oppgaven med å prosjektere dette prosjektet. Tilsvarende som for gangbroa 

foreligger det ikke noe avrop på rammeavtalen med COWI AS for det arbeidet som er utført i 

fase 1 og 2. COWI AS har i disse fasene av prosjektet hovedsakelig prosjektert prosjektet, 

herunder utarbeidet anbudsgrunnlag for utlysning av prosjektet. Tabellen under viser samlet 

fakturert beløp fra COWI AS for dette arbeidet i perioden 2008-2011.  

 

Kostnad prosjektering 
 

2008 2009 2010 2011 

535 960       165 706        196 209          97 012          77 032  

 

 

Arbeidet med prosjektering har strukket seg over lang tid, noe som skyldes arbeidet med 

grunnavståelse, samt behov for tiltak mot en del av eiendommene med tilknytning til Haneborg 

Allé. Dersom man tar utgangspunkt i kostnadsrammen for prosjektet før tilleggsbevilgningen på 

kr 10,3 mill., utgjør kostnadene til prosjektering ca. 5 % av prosjektets ramme, noe som ligger 
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innenfor normalt forbruk. Vi ser også i dette prosjektet at COWI AS har en mer aktiv rolle opp 

mot entreprenør og underleverandører enn det som er vanlig for prosjekterende. 

 

Prosjektet er belastet med byggherrekostnader knyttet til prosjektledelse og annen oppfølging 

av prosjektet fase 1 og 2 med kr 126 459 og ulike gebyrer med kr 159 869, samlet kr 286 328.  

En samlet kostnad med ca. kr 120 000 for prosjektledelse, byggeledere og annen oppfølging for 

et prosjekt som ved utgangen av 2011 hadde pågått i mer enn tre år fremstår som svært lavt 

dersom dette er riktig. Legger man til grunn en timepris på kr 600, utgjør dette ca. 200 timer 

noe som under 10 timer i mnd. Dette indikerer at det ikke har vært tilstrekkelig kapasitet til å 

følge opp prosjektet. Prosjektleder har opplyst i samtale med revisjonen 04.10.2012 at 

prosjektet ble godt fulgt opp på selve byggeplassen. De prosjektadministrative sidene hadde 

ikke like stort fokus. 

 

I overgangsfasen mellom prosjektets fase 2 og 348 ble COWI AS engasjert som byggeleder, 

videre ble Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS engasjert som prosjektleder. I denne overgangsfasen 

av prosjektet påløp hovedsakelig kostnader knyttet til å få oversikt over økonomi og utført 

arbeid, herunder kvalitetssikring og oppfølging av krav fra tidligere entreprenør. Samlede 

kostnader i denne perioden beløper seg til i underkant av kr 250 000 for prosjekt- og 

byggeledelse.  

 

6.5.4 Oppfølging av prosjektet – økonomi fase 3, sluttføring av 

prosjektet 

 

Kostnader for å sluttføre Haneborg Allé  

Tabellen under viser kostnader i fase 3. Tallene er hentet fra Thorvaldsens skyggeregnskap fra 

april 2013, og er inkl. mva.  

 

Kontotekst / entreprise Avdrag Tillegg Totalt 

    
Entreprisekostnader 2 474 430 2 355 247 4 829 677 

Veibelysning                              330 244 0 330 244 

Strømforsyning 58 492 0 58 492 

Prosjektering 354 007 0 354 007 

Prosjektadm./byggeledelse 759 446 0 759 446 

Byggherre 191 963 44 370 236 333 

MVA 
  

906 453 

TOTALKOSTNAD 4 168 582 2 399 617 7 474 652 

 

                                           

48 Fra årsskiftet 2011/2012 og frem til sommeren 2012.  



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

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

____________________________________________________________________________ 

102                                                                      INVESTERINGSPROSJEKTER – LØRENSKOG 

På samme måte som for gangbroa har ikke revisjonen foretatt en grundig vurdering av 

sluttfasen i dette prosjektet. Vi ser at det er kommet på plass en prosjektorganisasjon som har 

mulighet for å følge opp prosjektet på en tilfredsstillende måte. Kostnader til videre 

prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse beløper seg til samlet ca. kr 1,1 mill. Kostnaden 

til prosjektledelse er også i denne perioden delvis knyttet til opprydding og avklaringer med 

tidligere entreprenør. Kostnadsbildet på disse postene viser at det krever ressurser for å følge 

opp et investeringsprosjekt, og ikke minst at opprydningsarbeid tar tid og koster penger.  

 

Sluttoppgjør og regresskrav mot tidligere entreprenør 

I brev datert den 29.06.2012 varslet Lørenskog kommune Abi Nor Utemiljø AS om regress. 

Kravet er rettet mot påløpte kostnader i forbindelse med kontroll av nedlagte vann- og 

avløpsledninger, oppretting av feil type kantstein og sikring av tidligere anleggsarbeid. En TV-

gjennomgang av VA-anlegget viste vesentlige feil og det er gjennomført to reparasjoner på 

rørtraséen i ettertid. I brevet er det satt krav til at Abi Nor Utemiljø AS fremskaffer 

kvalitetssikrings-dokumentasjon som viser at arbeidet er utført etter de krav og normer som 

gjelder.  

 

Abi Nor Utemiljø AS ble også i møte den 13.02.2013 bedt om å fremlegge sluttfaktura og annen 

nødvendig informasjon. Frist for å levere sluttoppgjør med nødvendig underdokumentasjon ble 

satt til 01.03.2013. Det ble levert et sluttoppgjør fra entreprenøren der Abi Nor Utemiljø AS 

krever Lørenskog kommune for kr 955 730. Sluttoppgjøret er avvist, da sluttoppgjøret ikke ble 

vurdert som tilfredsstillende. I brev datert den 11.04.2013 til Abi Nor Utemiljø begrunnes dette 

med:  

 

Byggherre mottok innen avtalt frist en sammenstilling av sluttoppgjør fra Abi Nor 

Utemiljø AS. Det manglet et oversendelsesbrev og faktura for Abi Nor Utemiljø AS sitt 

påståtte tilgodehavende. Sluttoppgjøret bestod i en sammenstilling av poster med dertil 

følgende kopier av fakturakopier, endringsmeldinger, utregninger, brev fra rørlegger, 

kopi av utdrag fra beskrivelse, samt et regneark. 

Byggherre har etter beste evne forsøkt å sette seg inn i Abi Nor Utemiljø AS sitt oppsett 

uten å lykkes. 

Prosjektet ble utført utfra et regneark som ble produsert i forkant av oppstart. 

Regnearket er produsert ut i fra beskrivelse laget av Cowi AS som inneholder mengder 

for alle poster.  

 

Prosjektregnskapet til Abi Nor er etterspurt for avstemming mot Lørenskog kommune 

sine hovedbøker, dette er ikke oversendt etter utallige purringer.  

 

Videre fremgår det i samme brev:  
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Vedrørende endringsmeldinger og tilleggsarbeider er det tidligere også etterspurt 

timelister, materiallister og dokumentasjon, men dette er ikke mottatt av byggherre. 

Byggherre har dermed gjort en avregning på utførte endringsarbeider og 

tilleggsarbeider…. 

Byggherre har ikke mottatt noe form for FDV-dokumentasjon, sjekklister eller annen 

relevant dokumentasjon for utførte arbeider i Haneborg allé. 

 

Lørenskog kommune v/prosjektleder Thorvaldsen har satt opp sluttfaktura, med et krav om at 

Abi Nor Utemiljø AS skylder kommunen kr 3 145 488. Av dette beløpet er kr 352 100 regress 

mot entreprenør. Resterende kr 2 793 388 er krav om tilbakebetaling av dobbelfakturerte og 

udokumenterte beløp.  

 

6.5.5 Oppfølging av prosjektet – kvalitet  

Prosjektleder har opplyst i samtale 04.10.2012 at det var byggemøter i dette prosjektet, men at 

han bare rakk å skrive referat fra 2-3 møter. Prosjektleder mente at han fulgte godt opp i dette 

prosjektet, blant annet var han på byggeplassen minst en gang i uka.  

 

Det er ikke lagd SHA-planer for prosjektet, så langt revisjonen har kunnet bringe på det rene.  

Når det gjelder rapport fra vernerunder, så har revisjonen funnet at Abi Nor Utemiljø AS har 

oversendt dette til prosjektleder to ganger. Første oversendelse var i mai 2011, og gjaldt 

vernerunde som var gjennomført 11.05.2011. Andre oversendelse var i desember 2011, og 

gjaldt rapport fra 14 vernerunder gjennomført i perioden juni-desember 2011. Rapportene fra 

vernerundene fremstår som mangelfulle idet det ikke er anført tidsfrist/ansvar for opprettelse 

av avvik. Disse rapportene er bare lagret i prosjektleders mail-mappe, slik at det ikke fremstår 

som del av en systematisk oppfølging av HMS på byggeplassen. 

 

Videre er det en svakhet at det ikke er utarbeidet arbeidstegninger for prosjektet. Da Siv.ing. 

Trond Thorvaldsen AS overtok prosjektet i 2012, var VA-arbeidene utført og grøftene gjenfylt. 

På grunn av manglende dokumentasjon på kvalitetssikring i arbeidet som var gjort, fikk de 

gjennomført TV-kontroll av rørene. TV-kontrollen avslørte svakheter i arbeidet som måtte rettes 

opp. Regress mot entreprenør er som vi har beskrevet tidligere sendt. 

 

Det finnes ikke noen sjekklister eller annen form for dokumentasjon for utførte anleggsarbeider 

i Haneborg Allé, verken fra Abi Nor Utemiljø AS eller deres underentreprenører, jf. kommunens 

varsel om regress til Abi Nor Utemiljø AS datert 29.06.2012. 
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6.5.6 Revisjonens vurdering av gjennomføring av Haneborg Allé 

VA/vei  

Samlet viser gjennomgangen store svakheter ved gjennomføring av prosjektet Haneborg Allé. 

Svakhetene er langt på vei de samme som for gangbroa. For dette prosjektet er det ikke søkt 

om rammetillatelse eller igangsettelsestillatelse. Videre har det vært mangelfull oppfølging og 

kontroll i selve gjennomføringsfasen. Svakhetene er såpass omfattende at revisjonen mener at 

kommunen har betalt en for høy pris for det arbeidet som er utført. Det stilles også spørsmål 

rundt de rutinene som entreprenøren i fase 1 og 2 hadde for å dokumentere at kvaliteten på 

arbeid var tilfredsstillende. Etter at arbeidet med Haneborg Allé ble stoppet har kommunen 

gjennomført flere tiltak for å avhjelpe de svakhetene som er som er beskrevet over. I 

forbindelse med sluttoppgjør for Haneborg Allé er det fremsatt et krav mot Abi Nor Utemiljø AS 

på kr 3,1 mill. Etter revisjonens vurdering er dette dekkende for det som er utbetalt til 

entreprenør uten tilfredsstillende dokumentasjon. Abi Nor Utemiljø AS har på sin side 

utearbeidet et sluttoppgjør der de krever kommunen for kr 0,9 mill.  

 

Også for dette prosjektet er den største svakheten knyttet til kompetanse hos entreprenør og 

kommunens egen oppfølging av prosjektet. Sluttføringen av Haneborg Allé er utført av Terje 

Hansen AS som kommunen har rammeavtale med. I denne fasen av prosjektet er oppfølgings- 

og kontrollsystem etablert. 

 

Kompetanse hos utførende entreprenør og underentreprenører  

Tilsvarende som for gangbroa kan det også for dette prosjektet stilles spørsmål ved om Abi Nor 

Utemiljø AS hadde formell og reell kompetanse for å påta seg oppdraget. Det er ikke søkt om 

igangsettelsestillatelse.  

 

Abi Nor Utemiljø AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 for utførelse av grunnarbeid og 

landskapsutforming og ville etter revisjonens syn trolig ikke blitt godkjent som ansvarlig 

utførende for prosjektet. I vår gjennomgang har vi heller ikke sett dokumentasjon på at Abi Nor 

Utemiljø AS hadde nødvendig kompetanse og kvalitetssikringssystem for å gjennomføre 

prosjektet. Det er underentreprenører av Abi Nor Utemiljø AS som hovedsaklig har utført 

arbeidene på prosjektet. Dersom man tar utgangspunkt i sentrale godkjenninger som er gitt for 

disse, antar revisjonen at underentreprenørene tilfredsstiller kravene som gjelder.  

 

Byggesøknad 

Revisjonen konstaterer at det ikke søkt om rammetillatelse eller igangsettelsestillatelse for 

dette prosjektet. Dette er ikke i tråd med byggesaksforskriften som ikke unntar sanering av VA-

anlegg for søknadsplikt. For at veidelen skal kunne unntas fra søknadsplikt, så må veien være 

detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan. Revisjonen har ikke vurdert om så er tilfelle. Det 

fremstår som svært uheldig at ikke kommunen etterlever plan- og bygningslovens 
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bestemmelser på egne investeringsprosjekter. Når kommunen i tillegg engasjerer en 

entreprenør for å påta seg oppdraget der det kan reises spørsmål ved kompetansen blir dette 

heller ikke lenger bare en formell feil.  

 

Oppfølging av økonomi og kvalitet  

Tilsvarende som for gangbroa er det i utgangspunktet en vanskelig oppgave å følge opp et 

investeringsprosjekt som ikke har overordnete styringsdokumenter som kontrakt, 

fremdriftsplaner, milepælsplaner eller lignende. For dette prosjektet foreligger det imidlertid et 

excelark som i detalj viser hvilke oppgaver som skal utføres, med angivelse av både pris og 

mengde. Revisjonens gjennomgang viser at kommunen har utbetalt et for høyt beløp på mange 

poster gjennom den løpende faktureringen. Tilsvarende forhold er avdekket ved kommunens 

egen gjennomgang av prosjektet i forbindelse med sluttoppgjør mot leverandør.    

 

Etter revisjonens vurdering svikter oppfølgingen av økonomien i prosjektet når det ikke blir 

avdekket at de løpende fakturaene inneholder for høye beløp i forhold til det som er avtalt. Vi 

kan heller ikke se at det er stilt spørsmål ved disse fakturaene. Når kommunen verken har 

krevd sikkerhetsstilling fra entreprenør, eller holdt igjen utbetalinger til entreprenør underveis i 

byggeperioden blir den mangelfulle fakturakontrollen spesielt uheldig.   

 

Når det gjelder oppfølging av arbeidet på byggeplass har tidligere prosjektleder opplyst at han 

hadde god kontroll med dette. Haneborg Allé er også et helt ordinært investeringsprosjekt ved 

tekniske tjenester som prosjektleder både har god kompetanse på og erfaring med. Etter 

revisjonens vurdering er det først og fremst mangler ved nødvendig og lovpålagt 

dokumentasjon som viser at leverandørene hadde tilfredsstillende kvalitetssystem og SHA-

planer som er fremtredende her. Videre er oppfølging ute på byggeplass mangelfullt 

dokumentert og fulgt opp både når det gjelder vernerunder og byggemøter.  

 

Også for dette prosjektet er det revisjonens oppfatning at det fra kommunes side ikke er avsatt 

tilstrekkelig kapasitet for oppfølging av prosjektet. Det var heller ikke etablert et tilfredsstillende 

system for slik oppfølging ved tekniske tjenester. Selv om prosjektleder var presset på tid, og 

tekniske tjenester i liten grad hadde etablert et system for prosjektoppfølging må han likevel ta 

sin del av ansvaret for svakhetene ved gjennomføringen av dette prosjektet. Også her vil vi 

spesielt trekke frem avgjørelsen om å engasjere Abi Nor Utemiljø AS som entreprenør uten 

skriftlig kontrakt og uten den kompetanse som er nødvendig for et slikt prosjekt. Men igjen er 

det ledelsen (tidligere teknisk sjef og rådmann) som har det overordnede ansvaret. 

 

Etter at prosjektet ble stoppet har Abi Nor Utemiljø AS sendt rekke fakturaer til kommunen. 

Samtlige er avvist, kommunen v/nåværende prosjektleder har også forsøkt å få frem 

tilfredsstillende dokumentasjon for utført arbeid uten resultater. Det er videre utført TV-kontroll 

av rørene som avslørte svakheter i arbeidet som var utført. Disse svakhetene er rettet opp og 
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regresskrav mot entreprenør en tatt inn i sluttoppgjøret. Etter revisjonens vurdering har 

kommunen iverksatt tiltak for å rette opp i tidligere svakheter ved dette prosjektet.  
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7 KJENNVEIEN VA/VEI  

7.1 Oversikt over prosjektet 

Kjennveien VA/vei omfatter opprustning av Kjennveien fra Mailandveien til rådhuset, inkludert 

fortau, veilys og vann-/avløpsarbeider (VA). Budsjettet på prosjektet var opprinnelig på totalt kr 

15,75 mill., vedtatt i 2008/2009. I februar 2012 fikk kommunestyret en sak der det ble varslet 

om overskridelser på opp mot kr 7 mill. Arbeidene var på dette tidspunktet ferdigstilt, det 

gjensto bare noen reklamasjonsarbeider. Etter at sluttoppgjøret er på prosjektet er 

gjennomført, ble den totale kostnaden på prosjektet kr 22 mill.49  

 

Som for Haneborg Allé er dette prosjektet delt i to deler – VA og vei. Kjennveien har også blitt 

behandlet som ett prosjekt i selve gjennomføringen av prosjektet, mens det budsjett- og 

regnskapsmessig har hatt to ulike prosjektnummer. VA-delen har hatt eget prosjektnummer 

(K8339), mens veidelen var en del av ”trafikksikringspotten” (K8502). 

 

Ifølge saksfremleggene til kommunestyret (sak 019/12 og 097/12) skyldes merforbruket i 

hovedsak følgende forhold:  

 

- Endring av VA-traséen i Granveien  

- Problematisk fjell (slepper i fjellet)50  

- Streng kulde i anleggsperioden  

 

 

7.2 Forsvarlig utredning, politisk og administrativ behandling av 

prosjektet 

7.2.1 Revisjonskriterier  

I dette kapitelet besvares problemstillingene som er knyttet til politisk behandling av 

Kjennveien Allé VA/vei. Dette gjelder både forsvarlig utredning før politisk behandling, og videre 

politisk og administrativ behandling av prosjektet.  

 

                                           

49 I kommunestyresak 097/12 var det opplyst at kostnaden var kr 21,35 mill. I dette beløpet var det ikke hensyntatt et 
tilskudd på 0,5 mill. fra Statens Vegvesen, som ble ført til fradrag i kostnadene i 2009. Kostnadsførte byggelånsrenter 
på kr 160 000 var heller ikke med. Hensyntas disse to postene, blir kostnaden for prosjektet kr 22 mill. 
50 ”Slepper” i fjellet – dvs. lagdelt fjell som ”slipper ut” sprengvirkningen. Dette gjorde at det måtte bores og sprenges 
flere ganger for å komme ned til riktig dybde.  
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Kriteriene for forsvarlig utredning før politisk behandling er (se vedlegg 4 for nærmere 

beskrivelse av kriteriene):  

 

 Rådmannen skal sørge for at alle saker er forsvarlig utredet.  

 Utredningen må inneholde en vurdering av om de foreslåtte tiltakene er innenfor 

rammene av gjeldende regelverk på området.  

 Prosjektene skal utredes på en saklig og relevant måte, og for øvrig så omfattende og 

grundig som prosjektets kompleksitet tilsier ut fra tiltakets størrelse og betydning.  

 

Mens vi i kapittel 3 gikk gjennom den samlede rapporteringen av investeringsprosjekter for 

tekniske tjenester, vil vi her se på hvordan Kjennveien VA/vei er blitt rapportert til de 

folkevalgte og internt i administrasjonen. Kriteriene for dette er: 

 

 Det enkelte prosjekt skal rapporteres som forutsatt i kommunens retningslinjer, både 

administrativt og politisk – blant annet gjennom kvartalsrapporter, månedlige 

likviditetsrapporter og ledermøter.  

 Det skal lages regnskap og prognose for prosjektet minst hvert tertial, og dette skal 

inngå i enhetens kvartalsrapportering til rådmannen.  

 Politisk vedtatte rammer for prosjekter skal holdes. Rådmann og enhetsleder skal 

fremme politisk sak så snart det er kjent at det er fare for at kostnadsrammen for det 

enkelte prosjekt kan sprekke. 

 

 

7.2.2 Forsvarlig utredning før politisk behandling?  

Når vi ser på om denne saken har vært forsvarlig utredet, går vi først gjennom den 

informasjonen som ble lagt frem for politikerne da prosjektet ble vedtatt. Dette prosjektet ble 

vedtatt i forbindelse med behandlingen av budsjettene for 2009 og 2010.  

 

Budsjettet er vedtatt i følgende saker (for oversiktens skyld har vi har tatt med 

tilleggsbevilgningene som ble gitt etter at overskridelsene ble kjent):  
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Når det gjelder utredning til kommunestyret, så ble prosjektet lagt inn som en linje i 

administrasjonens saksfremlegg51 uten at prosjektet ble beskrevet nærmere.  

 

Etter kommunestyrebehandling av årsbudsjettet, så behandler miljø- og samferdselsutvalget 

budsjettet for tekniske tjenester på et mer detaljert nivå (i tråd med økonomireglementet). I 

dette budsjettet ble prosjektet beskrevet slik: 

 

 VA Vei 

Budsjett 
2009 

K8339 VA-anlegg i Kjennveien. 
Kr 4.750.000   
VA-anleggene i Kjennveien er fra 
begynnelsen av 1970, og det er behov 
for å skifte ut eksisterende vannledning 
samt separering av eksisterende 
fellesledning for avløp med ny spillvann- 
og overvannsledning fra krysset med 
Mailandveien og frem til ny avkjørsel til 
rådhuset.    

K8502 Trafikksikring skoleveier  
... Kjennveien fortau og veiutbedring fra 
Skårerveien til Hasselveien.  
Kr 4.500.000   
I forbindelse med opparbeidelse av Rådhusområdet, ny 
Mailandvei samt gang-/sykkelvei fra Solheim skole og til 
Mailand videregående skole, bør Kjennveien opprustes 
på strekningen fra Skårerveien til Hasselveien. 
Forholdene for de myke trafikantene bør forbedres med 
bredere fortau, beplantning og reetablering av 
kjøreveien med opphøyde kryss. Opparbeidelse kan 
skje innenfor eksisterende kommunal grunn, slik at 
grunnerverv er ikke nødvendig. 

Budsjett 
2010 

K8339 Kjennveien VA 
kr 4.000.000     
Kjennveien er i forhold til de opprinnelige 
planene for opprustning blitt forlenget 
helt fram til rådhuset. I forlengelsen fram 
til rådhuset legges det nytt VA-system for 
å kunne få til ringforbindelse for 
vannforsyning. Prosjektet er et 
samarbeidsprosjekt med vei. 
Avskrivninger og renter kostnadsføres 
driftsregnskapet. Anskaffelsen fordeles 
likt på henholdsvis vann og avløp. 

K8502 Trafikksikringstiltak. 
Kjennveien fortau og veiutbedring fra 
Skårerveien til Hasselveien.  
Kr 2.500.000  
Prosjektet omfatter nytt fortau med rabatt, som 
inneholder nytt gatelys og trerekke. Opparbeidelsen 
skjer innenfor eksisterende kommunal grunn, slik at 
grunnerverv ikke er nødvendig. Anlegget skal 
ferdigstilles innen juni 2010. Prosjektet er samordnet 
med VAanlegg i Kjennveien prosjekt K8339. 
Strekningen er ca. 440 meter og økningen i de årlige 
driftsutgiftene vil bli kr 22 000. 

 

Her ser vi at prosjektet er blitt noe utvidet i tiden etter det første budsjettvedtaket, ved at 

Kjennveien skal opprustes helt frem til rådhuset.  

 

                                           

51 Se s. 125 (VA) og s. 127 (vei) i administrasjonens saksfremlegg til årsbudsjett 2009 (sak 100/08) og s. 151 (VA og 
vei) i administrasjonens saksfremlegg til årsbudsjett 2010 (sak 087/09).  

Dato Utvalg Saknr./navn
K8339 (VA-

delen)

K8502 (vei-

delen)

Samlet 

budsjett

26.11.2008 Kommunestyre
100/08 Forslag til årsbudsjett 2009 - økonomiplan 

2009 - 2012 - administrasjonens saksframlegg
4 750 000

11.12.2008
Miljø- og 

samferdselsutvalget
068/08 Budsjett 2009 - tekniske tjenester 4 500 000

02.12.2009 Kommunestyre
087/09 Forslag til årsbudsjett 2010 - økonomiplan 

2010 - 2013 - Administrasjonens saksframlegg
4 000 000

17.12.2009
Miljø- og 

samferdselsutvalget
077/09 Budsjett 2010 - tekniske tjenester 2 500 000

Sum opprinnelig budsjett 8 750 000 7 000 000 15 750 000

Tilleggsbevilgninger gitt etter overskridelser:

07.03.2012 Kommunestyre
019/12 Kjennveien - opprustning og søknad om 

tilleggsbevilgning
2 000 000 3 000 000

29.08.2012 Kommunestyre
097/12 Kjennveien - sluttoppgjør - søknad om 

tilleggsbevilgning
-270 000 870 000

Endelig budsjett 10 480 000 10 870 000 21 350 000
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For å kunne si om dette var en forsvarlig utredning av saken, må vi vite hva slags informasjon 

fantes tilgjengelig før budsjettet ble foreslått. 

 

På dette prosjektet utarbeidet COWI AS en kostnadskalkyle, som ble oversendt til kommunen 

17.02.2009.52 Kalkylen for prosjektet var på til sammen kr 17,1 mill., og inkluderte 

prosjektering, byggeledelse, og 20 % for uforutsette kostnader. Entreprisekostnaden utgjorde 

kr 10 mill. av kalkylen.  

 

I løpet av 2009 ble Kjennveien lagt ut på anbud, og entreprisekostnaden for det valgte anbudet 

var på kr 9,7 mill.  

 

7.2.3 Revisjonens vurdering av forsvarlig utredning  

Det vi skal vurdere her, er om saken var forsvarlig utredet da den ble lagt frem til politisk 

behandling.  

 

Når det gjelder beskrivelse av selve innholdet i prosjektet, så ble dette som nevnt ikke 

beskrevet til kommunestyret. Da miljø- og samferdselsutvalget behandlet det detaljerte 

budsjettet, var prosjektet beskrevet kort og greit. Etter revisjonens oppfatning var denne 

beskrivelsen tilstrekkelig for et prosjekt av denne typen, en ganske ”standard” rehabilitering av 

vann- og avløpsanlegg og oppgradering av vei. Videre mener revisjonen at det er 

hensiktsmessig at prosjektet beskrives for hovedutvalget. Det kunne selvsagt vært lagt inn en 

kort beskrivelse også i saksfremlegget til kommunestyret. Prosjektet ble utvidet noe (frem til 

rådhuset) mellom budsjettbehandlingene for 2009 og 2010. Denne utvidelsen av prosjektet ble 

lagt frem for miljø- og samferdselsutvalget i forbindelse med budsjettbehandlingen, og er 

således politisk godkjent. 

 

For dette prosjektet ble det utarbeidet en fullstendig kostnadskalkyle før det ble lagt frem til 

budsjettbehandling, slik at denne delen av en forsvarlig utredning av prosjektet var på plass. 

Kostnadskalkylen var på kr 17,1 mill., mens budsjettet ble beregnet noe lavere – kr 15,75 mill. 

Revisjonen mener at det ut fra den informasjonen som var tilgjengelig da, så var det greit å 

sette budsjettet noe lavere enn den samlede kostnadskalkylen. Tilbudet fra den valgte 

entreprenøren lå noe lavere enn den entreprisekostnaden som var lagt til grunn i 

kostnadskalkylen. Det var også tatt høyde for uforutsette kostnader på 20 % i kalkylen, noe 

som utgjorde ca. kr 2,5 mill. Revisjonen vil likevel påpeke at den beregnede kostnaden kunne 

vært lagt inn i utredningen for hovedutvalget – så hadde de hatt all informasjon skriftlig 

tilgjengelig når de fattet sitt vedtak.  

  

                                           

52 COWI AS har opplyst om denne oversendelsen i e-post til revisjonen 26.10.2012. Revisjonen har også sett at 
prosjektleder har mottatt denne e-posten, den ligger lagret i prosjektleders filer.  
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7.2.4 Videre politisk/administrativ behandling av prosjektet  

Kjennveien er fordelt på to prosjektnumre – VA-delen som eget prosjekt (K8339), og veidelen 

som en del av ”trafikksikringspotten” (K8502). Som beskrevet for Haneborg Allé, rapporteres 

tallene for K8502 samlet slik at de ikke gir noen nyttig informasjon for å forstå helheten i 

prosjektet Kjennveien VA/vei. Vi går derfor bare gjennom tekstdelen i kvartalsrapportene til 

hovedutvalg teknisk når det gjelder rapportering av veidelen av prosjektet. I tillegg har vi 

hentet tall direkte fra kommunens regnskap for veidelen av Kjennveien. For øvrig går vi 

gjennom politisk og administrativ rapportering for VA-delen, K8339. 

 

Politisk rapportering 

Det har ikke vært særskilt politisk sak om Kjennveien før i februar 2012, da det ble lagt frem 

sak med søknad om tilleggsbevilgning. 

 

I kvartalsrapportene til kommunestyret var Kjennveien VA et av de utvalgte prosjektene som 

ble listet opp i to av kvartalsrapportene i 2010. I 1. kvartal ble prosjektet rapportert med kr 

1,1 mill., og i 3. kvartal med kr 4,0 mill. Det fremgår ikke om dette er budsjett eller forbruk – 

det står bare en samlet sum. For 2011 var ikke Kjennveien VA med i kvartalsrapportene til 

kommunestyret. 

 

I kvartalsrapportene til teknisk utvalg var Kjennveien VA med fra 1. kvartal 2009. Følgende tall 

er blitt rapportert for VA-delen av prosjektet i kvartalsrapportene og årsregnskapene: 

 

 

 

I teksten som omhandler prosjektet, opplyste administrasjonen blant annet hva prosjektet 

omfatter, at det skulle samordnes med K8502 Trafikksikring, og om fremdriften på de ulike 

tidspunktene. Det ble også opplyst om at prosjektet var noe forsinket pga. streng kulde 

År Kvartal Budsjett Anvendt Restmidler Prognose

2009 1. 4 750 000 0 4 750 000

2009 2. 4 750 000 272 330 4 477 670

2009 3.  4 750 000 272 330 4 477 670

2009 Regnskap 2009 4 750 000 404 708

2010 1. 4 000 000 1 142 960 2 857 040 0

2010 2. 4 000 000 2 822 591 1 177 409 0

2010 3. 8 362 000 3 970 590 4 391 410 8 362 000

2010 Regnskap 2010 8 491 000 7 993 434

2011 1. 540 628 -540 628 1 040 000

2011 2. 579 628 -549 628 5 500 000

2011 3. 719 481 -719 481 5 500 000

2011 Regnskap 2011 500 000 732 017
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vinteren 2009-2010. I 1. kvartalsrapport 2011 rapporterte administrasjonen at prosjektet var 

blitt kr 1,5 mill. dyrere enn budsjettert, og at det skulle fremmes sak om tilleggsbevilgning. I 2. 

og 3. kvartalsrapport ble det fortsatt rapportert at anlegget var blitt dyrere (men uten beløp), 

og at det skulle legges frem sak om tilleggsbevilgning.  

 

I teksten for K8502 Trafikksikring ble veidelen av prosjektet Kjennveien presentert på samme 

måte som VA-delen – hva prosjektet omfattet, fremdrift og overskridelser.  

 

Ut fra tallene som ble rapportert for VA-delen, er det vanskelig å forstå hva som gjorde at 

administrasjonen meldte om overskridelser allerede 1. kvartal 2011. Budsjettet var på kr 8,75 

mill. for VA-delen, og ved utgangen av 2010 var det til sammen gått med kr 8,4 mill. 

Overskridelsene må sånn sett ha vært knyttet til veidelen av prosjektet. Revisjonen har derfor 

hentet frem regnskapstallene for veidelen av prosjektet53:  

 

INKL. MVA. 

År Pr. år  
Totalt for 

alle årene 

2008 31 005 31 005 

2009 1 374 994 1 405 999 

2010 7 875 862 9 281 862 

2011 969 640 10 251 501 

2012 1 149 619 11 401 120 

Totalt 11 401 120 11 401 120 

 

 

Ut fra disse tallene ser vi at det var påløpt kr 9,3 mill. ved utgangen av 2010, noe som er godt 

over budsjettet til veidelen som var på kr 7 mill. Merk at tallene for veidelen ikke har blitt 

rapportert noe sted, verken til politikerne eller administrativt (bare rapportert som del av 

”sekkeposten” trafikksikring). 

 

Administrativ rapportering 

Det var hovedsakelig tre typer administrativ rapportering i gamle tekniske tjenester – 

ledermøter, likviditetsrapporter, og månedlig rapport til budsjettsjefen.  

 

Revisjonen har gått gjennom likviditetsrapportene (disse gikk til økonomiavdeling og til 

prosjektlederne månedlig) for både 2010 og 2011 for å se på hvordan K8339 (VA-delen) har 

vært rapportert (veidelen av Kjennveien VA/vei har bare blitt rapportert som del av 

”trafikksikringspotten” K8502). Hoveddelen av kostnadene påløp i 2010, og her samsvarer 

likviditetsrapportene med kvartalsrapportene som gikk til hovedutvalg teknisk. I 2011 er det 

                                           

53 Revisjonen har her skilt ut aktivitet 81000342 KJENNVEIEN FORTAU som ligger inne som del av ”potten” K8502 
Trafikksikring. 
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også sammenheng mellom likviditetsrapportene og kvartalsrapportene – blant annet med en 

meget høy prognose for kostnader dette året. Tallene i likviditetsrapportene var slik: 

 

 

 

Også i rapportene til budsjettsjefen i 2011 finner vi de samme høye prognosene for VA-delen: 

 

Dato Budsjett Anvendt Restmidler Prognose 

30.04.2011   540 628 -540 628 2 000 000 

31.05.2011 

 
540 628 -540 628 5 500 000 

31.08.2011 

 
549 628 -549 628 5 500 000 

30.11.2011 497 500 4 270 494 -3 772 994 5 500 000 
 

 

Ledermøtene baserte seg på avviksrapportering, slik at det var opp til prosjektlederne å si fra 

dersom det var avvik på noen av prosjektene. Kjennveien er et av de prosjektene som er blitt 

nevnt i ledermøtene i perioden 2008-2011. Blant annet ble det rapportert at prosjekteringen av 

Kjennveien ble startet (møte januar 2009), at prosjektet skulle sendes ut på anbud (møte juni 

2009) og at arbeidet forsinket på grunn av bl.a. kulde (møte februar 2010). Det ble også 

rapportert om samarbeidsproblemer med entreprenøren (møte april 2011).  

 

I flere møter i perioden mai-juli 2011 stod tilleggsbevilgning til Kjennveien på listen over 

politiske saker som skulle lages. Det fremgår ingen forklaring på hvorfor denne saken ikke ble 

lagd på dette tidspunktet.  

 

Endringer i prosjektet 

Som nevnt under forsvarlig utredning, så ble prosjektet noe utvidet fra første til andre 

budsjettbehandling. Denne utvidelsen av prosjektet ble lagt frem for miljø- og 

samferdselsutvalget i forbindelse med budsjettbehandlingen og er således politisk godkjent. 

Denne delen av prosjektet var også en del av anbudet.  

 

Underveis i prosjektet ble det gjort endringer ved at VA-traséen ble lagt om i Granveien.  

  

2010 2011
Dato for rapport Budsjett Påløpt Prognose Dato for rapport Budsjett Påløpt Prognose

28.02.2010 8 346 000 47 570 8 346 000 28.02.2011 369 000 540 628 1 040 628

31.03.2010 8 346 000 1 142 960 8 346 000 31.03.2011 369 000 540 628 1 040 628

30.04.2010 8 346 000 1 794 302 8 349 000 30.04.2011 369 000 540 628 1 540 628

31.05.2010 8 346 000 2 334 648 7 858 057 31.05.2011 369 000 540 628 1 540 628

30.06.2010 8 346 000 2 822 591 8 346 000 30.06.2011 369 000 549 628 4 549 628

31.07.2010 8 346 000 2 834 113 8 346 000 31.07.2011 369 000 549 628 4 549 628

31.08.2010 8 346 000 2 856 627 8 346 000 31.08.2011 369 000 549 628 4 549 628

30.09.2010 8 362 000 3 970 590 8 362 000 30.09.2011 369 000 719 481 4 719 481

31.10.2010 8 362 000 4 897 237 8 362 000 31.10.2011 369 000 721 251 4 721 251

30.11.2010 8 362 000 5 243 996 7 943 996 30.11.2011 497 500 4 270 494 6 270 494

31.12.2010  -  -  - 31.12.2011 497 500 730 251 730 251
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7.2.5 Revisjonens vurdering av politisk/administrativ behandling av 

Kjennveien VA/vei  

 

Underveis i arbeidet med prosjektet har Kjennveien VA/vei blitt rapportert som forutsatt i 

retningslinjene i Lørenskog – gjennom kvartalsrapporter, likviditetsrapporter og i ledermøtene.  

 

Revisjonen har to hovedinnvendinger når det gjelder rapporteringen av dette prosjektet. 

 

For det første ble det ikke lagt frem sak for politikerne om budsjettoverskridelsene før lenge 

etter at dette var kjent. Det er ikke tilstrekkelig å melde dette i tekstdelen av kvartalsrapporten 

til hovedutvalget – retningslinjene i Lørenskog krever at det skal legges frem politisk sak. 

Videre skal dette gjøres når det er fare for at kostnadsrammen kan sprekke, det er ikke 

tilstrekkelig å legge frem sak når kostnadssprekken er et faktum.  

 

For det andre var informasjonen som inngikk i rapporteringen uryddig. Etter revisjonens mening 

er det umulig for politikerne å ha oversikt over budsjettoverholdelsen på prosjektet når den ene 

delen rapporteres som en del av en sekkepost (som for Haneborg Allé). Videre fremstår 

prognosene for VA-delen som vilkårlige (særlig 2011), noe som bidrar ytterligere til at det er 

vanskelig å forstå rapporteringen. Det er vanskelig å forstå hvorfor prognosen for forbruket i 

2011 for VA-delen var så høy som kr 5,5 mill. (jf. kvartalsrapportene, likviditetsrapportene og 

rapporter til budsjettsjefen), med tanke på at hoveddelen av anleggsarbeidet var ferdig ved 

utgangen av 2010. I tillegg kommer det at budsjettet ikke alltid legges inn i 

kvartalsrapporeringen, noe som gjør det vanskelig for politikerne å vurdere om forbruk og 

prognose står i forhold til budsjettet.  
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7.3 Offentlige anskaffelser – Kjennveien VA/vei 

7.3.1 Revisjonskriterier 

 

Når det gjelder etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser setter revisjonen opp 

følgende kriterier (se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av kriteriene): 

 

 Anskaffelsene i prosjektene 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  

 

For rammeavtaler stilles det i tillegg opp følgende kriterier: 

 

 Avropene på rammeavtalen må være innenfor rammeavtalens løpetid og innenfor de 

varer eller tjenester som avtalen dekker 

 Avrop skal være skriftlige og bør være arkivert  

 Summen av de avropene som er gjort innenfor en og samme rammeavtale må ikke i 

vesentlig grad overstige rammeavtalens verdi  

 

Vi har valgt å gå gjennom følgende anskaffelser: 

 

- Kommunens bestilling til COWI AS om prosjektering av Kjennveien VA/vei 

- Kommunens inngåelse av entrepriseavtale med Dokken AS for Kjennveien VA/vei 

 

Revisjonenes vurderinger av om anskaffelsene er i tråd med regelverket for offentlige 

anskaffelser bygger på gjennomgang av kontrakter, konkurransegrunnlag, og protokoller. 

Revisjonen har også innhentet ytterligere opplysninger både skriftlig og i intervjuer med ansatte 

i kommunen.  
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7.3.2 Bestilling til COWI AS om prosjektering av Kjennveien VA/vei  

Revisjonen ser her på kommunens avrop (bestilling) til COWI AS om prosjektering av 

Kjennveien VA/vei, og behandler rammeavtalen mellom COWI AS og kommunen bare i den 

grad det har betydning for dette avropet (som for gangbroa og Haneborg Allé). 

 

Så langt revisjonen har greid å bringe på det rene foreligger det ingen skriftlig bestilling eller 

skriftlig avtale fra kommunen til COWI AS om prosjektering. Lørenskog kommune bekreftet i 

brev til NRD datert 05.10.2012, at avropet under rammeavtalen til COWI kun ble gjort muntlig. 

Prosjektleder har også bekreftet at dette avropet ikke ble gjort skriftlig.  

 

Det er således ikke helt klart når bestillingen til COWI AS fant sted. Revisjonen har funnet at 

den første fakturaen på dette prosjektet er bokført i desember 2008. 

 

Rammeavtalen med COWI AS gjaldt i perioden 01.05.2007 til 01.05.2010, jf. gjennomgangen 

under gangbroa og under Haneborg Allé. Som tidligere nevnt, hadde kommunen kjøpt for ca. kr 

4,5 mill. inkl. mva. fra COWI AS i løpet av 2008. I anskaffelsesprotokollen fremgikk det at 

rammeavtalen hadde en totalverdi på kr 1,5 mill.  

 

7.3.3 Revisjonens vurdering av bestillingen til COWI AS  

Revisjonen legger til grunn at COWI AS ble engasjert sent på året 2008, siden prosjektet er 

belastet med kostnader fra COWI AS i slutten av 2008. Bestillingen er da innefor 

rammeavtalens varighet (01.05.2007 til 01.05.2010).  

 

Etter revisjonens vurdering var rammeavtalens totalverdi mest sannsynlig overskredet i løpet 

av 2008, og rammeavtalen burde vært utlyst på nytt, jf. beskrivelse under gangbroa og under 

Haneborg Allé.  

 

Når det gjelder manglende skriftlighet i avropet, vanskeliggjør dette en ryddig oppfølging av 

selve rammeavtalen. Det er dessuten klare retningslinjer i kommunen for at avrop skal være 

skriftlige. Denne problemstillingen er også behandlet under gangbroa over Langvannet og under 

Haneborg Allé. 

  



NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON 

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

____________________________________________________________________________ 

INVESTERINGSPROSJEKTER – LØRENSKOG                                                                     117 

 

7.3.4 Inngåelse av entrepriseavtale med Dokken AS for Kjennveien 

VA/vei  

Revisjonen vil i denne sammenheng behandle anskaffelsen av entrepriseavtalen datert 

01.12.2009 med Dokken AS. COWI AS bistod kommunen i gjennomføring av 

anbudskonkurransen for entreprisearbeidene i prosjektet Kjennveien VA/vei.  

 

Konkurransegrunnlaget ble lagt ut på Doffin som et åpent anbud. I protokollen for anskaffelsen 

ble kontraktens totale verdi anslått til kr 14,5 mill. Frist for å inngi tilbud ble satt til 17.08.2009.  

 

Ifølge tilbudsevalueringen datert 21.08.2009 og utarbeidet av COWI AS kom det inn fem tilbud. 

Tilbyderne var Sandås & Ellingsen AS, Dokken AS, Fossum Anlegg AS, NCC Anlegg AS og 

Martinsen & Duvholt AS. I tilbudsevalueringen fremgår det at tilbudet fra Sandås & Ellingsen AS 

ble avvist på grunn av at de hadde en ferdigstillelsesdato som var senere enn forutsatt i 

anbudet. Evalueringen konkluderte med at tilbudet fra Dokken AS ansett som mest økonomisk 

fordelaktig, og ble dermed tildelt oppdraget.  

 

På bakgrunn av denne evalueringen ble det inngått avtale med Dokken AS datert 01.12.2009. 

Den avtalen som revisjonen har et eksemplar av, er kun signert av Dokken AS. Revisjonen kan 

ikke se at det er tatt forbehold om politisk vedtak i avtaledokumentet.  

 

I avtalen ble prisen på entreprisearbeidet fastsatt til kr 9 666 432 ekskl. mva. Den totale 

kostnaden på entreprisearbeidet fra Dokken AS ble på kr 17,2 mill. ekskl. mva. 

 

Fra protokollen til anskaffelsen datert 14.01.2010 fremgår det at Dokken AS ble valgt fordi de 

hadde det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Avslutningsvis bekreftes det i protokollen at 

anskaffelsen er gjennomført i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser og at man er enige 

om både valg av tilbud og avtalens innhold.  

 

7.3.5 Revisjonenes vurdering av inngåelse av entrepriseavtale med 

Dokken AS  

Avtalen ble utlyst på Doffin. Med utgangspunkt i kommunens egen verdifastsettelse på kr 14,5 

mill. er utlysningen skjedd i overensstemmelse med gjeldende regler for terskelverdier FOA § 2-

1. Det dreier seg om en bygg- og anleggskontrakt hvor plikten til å utlyse i hele EØS-området 

først inntrer ved verdier over kr 40,5 mill. 
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Det er ført protokoll for anskaffelsen, og det er inngått en skriftlig avtale med Dokken AS. 

Revisjonen har bare funnet avtale som er signert av leverandøren, og mener kommunen må 

være nøye med å arkivere avtaler som er signert av begge parter.  

 

Revisjonen har sett at avtalen er datert 01.12.2009, noe som er dagen før 

budsjettbehandlingen i kommunestyret (VA-budsjettet) og to uker før veidelen av budsjettet ble 

tildelt i miljø- og samferdselsutvalget. På dette tidspunket var det vedtatte budsjettet for 

prosjektet på kr 9,25 mill., bevilget året før. Administrasjonen har opplyst i faktamøte at det 

antagelig var foretatt drøftinger før den endelige politiske behandlingen i kommunestyret, noe 

som er vanlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. Blant annet ble rådmannens forslag til 

årsbudsjett behandlet i formannskapet 18.11.200954. I formannskapets innstilling til 

kommunestyret var det ikke gjort endringer i investeringer som gjaldt Kjennveien, verken for 

VA eller for vei. Slik revisjonen ser det, var undertegning av kontrakten 01.12.2009 således i 

tråd med de politiske signalene. Revisjonen mener likevel at kontrakter først bør undertegnes 

når budsjettrammen formelt er på plass, dvs. etter at kommunestyret har fattet sitt vedtak. 

Alternativt kan det tas forbehold om politisk godkjenning ved undertegning. Prosjektet var nok 

også under oppstart da saken var oppe i formannskapet, blant annet ble det gjennomført 

oppstartsmøte 16.11.2009.  

 

  

                                           

54 Se behandlingen av sak 087/09 Forslag til årsbudsjett 2010 - økonomiplan 2010 - 2013 – Administrasjonens 
saksframlegg i kommunestyret 02.12.2009. 
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7.4 Planlegging og organisering av Kjennveien VA/vei  

7.4.1 Kort om prosjektet 

Arbeidet med Kjennveien VA/vei kan deles inn i følgende faser: 

 

- FASE 1 – Politisk vedtak, planlegging (inkl. anbudskonkurranse), prosjektering 

- FASE 2 – Hoveddelen av anleggsarbeidet gjennomføres, noe prosjektering 

- FASE 3 – Sluttarbeider inkl. reklamasjonsarbeid, tilleggsbevilgninger  

 

Fremstilt på en tidslinje ser dette slik ut: 

 

 

 

Aktørene i prosjektet 

Hovedaktørene i dette prosjektet har vært: 

 

- Byggherre:   Lørenskog kommune 

- Prosjektleder:   Lørenskog kommune 

- Byggeleder:    Lørenskog kommune 

- Ansvarlig søker:   COWI AS 

- Ansvarlig prosjekterende: COWI AS  

- Ansvarlig utførende:  Dokken AS  

 

Dokken AS ble engasjert som entreprenør etter anbudskonkurranse, og COWI AS har gjort 

prosjekteringen.  

  

 KS-vedtak des. 2008/des. 2009                                Sluttoppgjør  

         høst 2012 

       2009            nov. 2009                 2011 Ferdig vinter 2011 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
 

Prosjektering  
 

Hoveddel anleggsarbeid  Sluttarbeider 
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7.4.2 Revisjonskriterier 

For problemstilling 6 om prosjektorganisering og planlegging av prosjektet har vi følgende 

kriterier (se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av kriteriene): 

 

 

 Prosjektansvarlig skal sørge for at det blir sammenstilt et teknisk design (gjennom en 

prosjekteringsfase) som er detaljert nok til at man kan bedømme risiko og utforme et 

budsjett med en antatt risiko.  

 Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen bør være klart definert og entydig nedfelt i 

styringsdokumentene for det enkelte prosjekt.  

 Prosjektorganisasjonen bør ha nødvendig kapasitet og kompetanse ut fra behovet i det 

enkelte investeringsprosjekt, og det bør jevnlig vurderes om organisasjonen fungerer 

som forutsatt. 

 Det bør foreligge fremdriftsplaner som inneholder milepæler, kostnadskalkyler, 

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

prosjektkalkylen bør vurderes. Det bør i den sammenheng gjennomføres en 

risikovurdering av prosjektet før byggestart. 

 Krav til kommunikasjon, fremdriftsrapportering og arkivering i enkeltprosjekter bør 

foreligge. 

 

7.4.3 Planlegging av prosjektet og prosjektorganisasjon 

 

Her er vi i hovedsak i fase 1 av prosjektet – politisk vedtak, planlegging og prosjektering. 

 

 

 

Detaljert planlegging 

Som beskrevet i kriteriene er det behov for at man utarbeider mer detaljert planlegging i denne 

fasen: 

 KS-vedtak des. 2008/des. 2009                                Sluttoppgjør  

         høst 2012 

       2009            nov. 2009                 2011 Ferdig vinter 2011 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
 

Prosjektering  
 

Hoveddel anleggsarbeid  Sluttarbeider 
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- Teknisk beskrivelse av arbeidsomfang inkl. detaljprosjektering 

- Framdriftsplan (mer raffinert)  

- Budsjettoverslag (mer raffinert)  

- Eventuelle forbehold, usikkerhetsmomenter, spes knyttet til framdrift og budsjett 

(risikovurdering).  

 

I forbindelse med anbudsutlysningen utarbeidet COWI AS beskrivelse av prosjektet. 

Anbudsgrunnlaget inkluderte tilbudstegninger og teknisk beskrivelse på prosjektet. 

 

På dette prosjektet ble det valgt en kontraktsform der det oppgis pris pr. enhet, og der 

mengdene kan reguleres. COWI AS har opplyst i samtale 24.10.2012 at den valgte 

kontraktsformen krever tett oppfølging i byggeperioden med målebrev og bildedokumentasjon. 

Alternativet til den valgte kontraktsformen er ”låsing” av mengder, som krever mye forarbeid 

og innebærer stor risiko for entreprenør. COWI opplyste videre at enhetsprisekontrakt med 

regulerbare mengder brukes i nærmest alle tilsvarende prosjekter. 

 

Roller og ansvar 

Revisjonen har ikke sett noe organisasjonskart eller definisjon av roller og ansvar for dette 

prosjektet utover det som følger av de generelle rammene som er lagt i økonomireglementet. 

På dette prosjektet hadde kommunen en egen byggeleder i tillegg til prosjektlederen. 

Byggeleder har opplyst at det er vanlig at entreprenøren leverer organisasjonskart i 

tilbudsdokumentene. Revisjonen har ikke blitt forelagt dette kartet.  

 

Det er utarbeidet en kontaktliste for prosjektet, med navn, rolle i prosjektet og 

kontaktinformasjon for de viktigste personene i prosjektet. Denne ble sendt ut sammen med 

referat fra oppstartsmøte, slik at denne har vært tilgjengelig fra begynnelsen av prosjektet.   

 

Også på dette prosjektet er det COWI AS som har utarbeidet SHA-plan (sikkerhet, helse, 

arbeidsmiljø). Planen er datert 18.06.2009, altså før entreprenør var valgt. I denne planen 

defineres roller og ansvar når det gjelder SHA for blant annet prosjektleder, byggeleder, 

prosjekteringsansvarlig og entreprenør. Det er også redegjort for prosjektet og rammene for 

dette, mål for SHA-arbeidet og hvordan dette praktisk skal gjennomføres. Blant annet beskrives 

det hvordan vernerunder og avvik skal håndteres.  

 

Kapasitet og kompetanse 

Det har ikke vært noen formell vurdering av om prosjektorganisasjonen fungerer som forutsatt 

underveis i prosjektet.  
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Når det gjelder om prosjektorganisasjonen fungert som forutsatt, har prosjektleder opplyst i 

samtale at han ikke hadde så mye kapasitet da han hadde mange andre oppgaver i tillegg. 

Kommunen hadde som egen byggeleder på dette prosjektet. I deler av prosjektperioden var 

byggeleder i permisjon. Videre mente prosjektleder at det var behov for mer kompetanse på 

kontraktsoppfølging. (Samtale 04.10.2012.) 

 

Fremdriftsplaner, kostnadskalkyler og risikovurdering 

På dette prosjektet foreligger det fremdriftsplan som Dokken AS utarbeidet. Prosjektleder har 

opplyst i samtale at fremdriftsplanen ble endret underveis når det skjedde endringer i 

prosjektet. Revisjonen har sett eksempler på slike endrede fremdriftsplaner i byggeleders filer.  

 

Som tidligere nevnt har COWI AS utarbeidet kostnadskalkyle for Kjennveien VA/vei. Denne 

kalkylen inkluderte hele prosjektet, også prosjektering og prosjektledelse, og var utarbeidet på 

et detaljnivå som gjør at det er mulig å vurdere hvordan kostnadene er kalkulert. I kalkylen var 

det lagt inn 20 % ekstra til uforutsette kostnader.  

 

I SHA-planen nevnt over er det gjort risikovurderinger. Ut fra vurderingene ble det satt opp en 

liste over aktiviteter som det var knyttet risiko til. Det ble også satt krav til at det skulle utføres 

”sikker jobb”-analyse for aktiviteter med høy risiko. Revisjonen har sett eksempel på at det er 

gjennomført slik sikker jobb-analyse i løpet av prosjektet. Byggeleder har også opplyst til 

revisjonen at det var sterkt fokus på risiko i dette prosjektet, da det var mange risikofaktorer å 

ta hensyn til. Sprengning skulle foregå i et område med både skoler, barnehage og rådhus i 

tillegg til boligområde. Kabler skulle legges om, og tilgang til eiendommene måtte sikres.  

 

I ettertid har det vist seg at det var ”slepper” i fjellet som medførte økte kostnader til 

sprengning. COWI AS har opplyst i samtale 24.10.2012 at det ikke var noe kjent problem at det 

var fare for slepper i dette området. Mailandveien var utbedret tidligere uten dette problemet. 

 

Kommunikasjon, rapportering og arkivering 

Her, som i de to andre prosjektene, ligger mye av dokumentasjonen i prosjektleders filer i 

mapper merket ”mail” og er ikke systematisert. En del av dokumentasjonen er derfor vanskelig 

å finne frem til. Byggeleder har også mye dokumentasjon, og denne ligger ordnet i 

systematiske mapper. Så langt revisjonen kjenner til, finnes det ikke noe sted i kommunen hvor 

all dokumentasjon for prosjektet er samlet.  

 

Revisjonen har sett referat fra oppstartsmøte i prosjektet, som ble avholdt 16.11.2009. I dette 

referatet opplyses det at byggemøter vil bli avholdt hver 14. dag på tirsdager. Revisjonen har 

sett referat fra 17 byggemøter, avholdt omtrent hver 14. dag i perioden 01.12.2009-
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14.09.2010. For øvrig foreligger det også referater fra ulike befaringer, samt fra gjennomførte 

vernerunder.  

 

Når det gjelder rapportering oppover i organisasjonen, viser vi til det som er nevnt tidligere 

(avviksrapportering i ledermøter, rapportering til kontorsjef i månedlige møter). 

 

 

7.4.4  Revisjonens vurdering av planlegging og organisering av 

Kjennveien VA/vei  

På dette prosjektet er det aller meste på plass i planleggingsfasen. Det ble lagd en detaljert 

beskrivelse av prosjektet i forbindelse med anbudsutlysningen. Videre er det lagd 

kostnadskalkyle, fremdriftsplaner og det er gjort risikovurderinger. Fremdriftsplaner er blitt 

oppdatert underveis, og det er gjort sikker jobb-analyse underveis. Dette er altså dokumenter 

som har vært i bruk i gjennomføringen av prosjektet. Noen svakheter er det knyttet til at vi ikke 

kan finne organisasjonskart i prosjektet. Det er likevel lagd en kontaktliste tidlig i prosjektet der 

rollene til ulike aktører fremgår.  

 

Det ble ikke gjort analyser av fjellet i forkant av prosjektet slik at de nevnte ”sleppene” kunne 

oppdages, og de økte kostnadene tas inn i kostnadskalkylen. Det er likevel på det rene at det 

var gjort sprengningsarbeider rett i nærheten (Mailandveien) hvor dette ikke var noe problem. 

Etter revisjonens mening fremstår det derfor som en rimelig vurdering at fjellkvaliteten ikke ble 

vurdert på forhånd.  

 

Heller ikke for dette prosjektet er det gjort noen formelle vurderinger av om prosjektet hadde 

tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Prosjektleder opplevde at han hadde for lite kapasitet på 

dette prosjektet. For Kjennveien var det egen byggeleder i deler av prosjektet, og dette gjorde 

at prosjektleder ikke ivaretok alle roller i slik som for gangbroa og Haneborg Allé. Etter 

revisjonens mening er det hensiktsmessig med slik rolledeling. Så langt revisjonen kjenner til, 

ble det ikke vurdert å erstatte byggeleder da han var i permisjon. 

 

Når det gjelder kommunikasjon og rapporteringslinjer, så var også dette på plass i Kjennveien 

VA/vei. Arkivering av dokumentasjonen er derimot etter revisjonens vurdering også her 

usystematisk og vanskelig å finne ut av, og det er ikke noe felles sted der all dokumentasjon på 

prosjektet er samlet.  
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7.5 Styring og oppfølging i gjennomføringsfasen 

7.5.1 Revisjonskriterier 

For problemstilling 7 om styring og oppfølging i gjennomføringen av Kjennveien VA/vei har vi 

følgende kriterier (se vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av kriteriene):  

 

 Alle nødvendige søknader og tillatelser skal innhentes. 

 Ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) påligger byggherren og må ivaretas.  

 Entreprenøren bør følges opp for å sikre at kontraktsbetingelsene overholdes både når 

det gjelder pris og kvalitet. 

 Det skal foreligge gode rutiner for varsling, godkjenning og rapportering av 

endringsmeldinger.  

 Prosjektets samlede økonomi, fremdrift og kvalitet bør følges opp og vurderes, basert på 

regelmessig oppfølging, skriftlig rapportering og annen dokumentasjon. Blant annet skal 

prosjektleder utarbeide prosjektregnskap. 

 Kommunen bør sørge for at entreprenøren stiller sikkerhet i henhold til vanlig 

bransjestandard. Dette gjelder 10 % sikkerhet av kontraktssummen. I tillegg bør det kun 

betales for 90 % av verdiskapningen som er tilført eller utført på byggeplassen. 

 

Faktagjennomgangen er delt inn i følgende punkter: 

 

- Søknader/tillatelser 

- Oppfølging av prosjektet – økonomi  

- Oppfølging av prosjektet – kvalitet 

 

Her går vi i hovedsak gjennom fase 2 (hoveddelen av anleggsarbeidet), men i gjennomgangen 

av økonomien berører vi også fase 3 (sluttarbeider inkl. reklamasjonsarbeid, 

tilleggsbevilgninger):  

 

 

 KS-vedtak des. 2008/des. 2009                                Sluttoppgjør  

         høst 2012 

       2009            nov. 2009                 2011 Ferdig vinter 2011 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 
 

Prosjektering  
 

Hoveddel anleggsarbeid  Sluttarbeider 
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7.5.2 Søknader/tillatelser 

I dette prosjektet er det søkt om igangsettingstillatelse, og denne ble gitt 12.11.2009 (vedtaket 

har saksnr. 482/09). I vedtaket ble det tildelt ansvarsrett til COWI AS som ansvarlig søker og 

ansvarlig prosjekterende, og til Dokken AS som ansvarlig utfører.  

 

Det ble også søkt om gravetillatelse, og denne tillatelsen ble gitt 24.11.2009. I vedlegg til 

gravetillatelsen settes det krav om blant annet sikring knyttet til ferdsel, samt skilting.  

7.5.3 Oppfølging av prosjektet – økonomi  

For dette prosjektet finnes det ikke skyggeregnskap/prosjektregnskap, prosjektleder lagde kun 

en oversikt over fakturaene til eget bruk, jf. samtale 04.10.2012. Å finne ut hvordan 

kostnadene på prosjektet fordeler seg, har vi gjort ved å hente tallene direkte fra regnskapet. 

Dette er en til dels krevende øvelse, blant annet fordi det er foretatt en mengde rettelser der 

det i teksten ikke fremgår til hvilken leverandør rettelsen tilhører. Revisjonen har likevel foretatt 

en skjønnsmessig vurdering av hvor store kostnader som er gått med til de ulike delene av 

prosjektet. Vi mener den er tilstrekkelig nøyaktig for den gjennomgangen vi gjør her. 

Kostnadene fordeler seg på: 

 

Inkl. mva. VA Vei Total 

Entreprisekostnad, hovedsakelig Dokken AS 10 814 039  9 754 936  20 568 975  

Prosjektering/anbudsutlysning, hovedsakelig COWI AS 105 743  1 281 156  1 386 899  

Byggherrekostnad, prosjektledelse og byggeledelse  3 693  65 028  68 721  

Sum kostnad 10 923 475  11 101 120  22 024 595  

 

 

Entreprisekostnadene 

Hoveddelen av entreprisekostnadene på kr 20,6 mill. gjelder arbeid fra Dokken AS. Kostnadene 

inkluderer også noe arbeid utført av kabelleverandører, landskapsentreprenør, transport m.m. 

Det er kommunens oppfølging av kostnadene knyttet til Dokken AS vi har kontrollert her.  

 

Etter sluttoppgjøret som ble gjennomført våren 2012, endte kostnadene til Dokken AS på kr 

17,2 mill. ekskl. mva. Det har vært fakturert to typer fakturaer – A-nota som knyttes opp den 

delen av kontraktssummen som var beregnet på bakgrunn av mengder, og T-notaer som består 

av regningsarbeid (i kontraktssummen var en liten del satt av til regningsarbeider). Tabellen 

under viser hvor mye kommunen har betalt for arbeidene fra Dokken AS i forhold til 

kontraktssummen. 
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Ekskl. mva. A-nota T-nota Sum 

Totalt betalt Dokken AS 12 242 696 4 962 109 17 204 805 

Kontraktssum 8 889 444 776 98855 9 666 432 

Økt kostnad - kroner 3 353 252 4 185 122 7 538 373 

Økt kostnad - prosent 38 % 539 % 78 % 

 

 

Av tabellen ser vi at det ble levert 38 % større mengder (A-nota) enn det som var beregnet i 

kontrakten. Disse kostnadene er i hovedsak knyttet til sprengning, graving og kabling.  

Det ble levert regningsarbeid (dvs. ekstraarbeid bestilt av kommunen, T-nota) for kr 4,2 mill., 

som er vesentlig over de 0,8 mill. som var beregnet på forhånd. I disse regningene ligger det 

også kostnader til boring, sprengning og kabling. Kostnadene inkluderer i tillegg en del utgifter 

som er påløpt som følge av forsinkelsene i arbeidet, til sammen 1,5 mill. (Dette består av kr 

900 000 for å forsere arbeidet frem mot skolestart, og kr 592 457 i ekstra kostnader til rigg.) 

Dette er altså kostnader som blir ekstra på grunn av forsinkelser, uten at det er gjort noe 

arbeid for disse pengene.   

 

Når det gjelder kommunens kontroll med fakturaene fra Dokken AS, så er A-notaene 

dokumentert med vedlegg som viser mengdeendringer underveis i prosjektet. Dette består av 

et excelark på ca. 300 linjer, der det er angitt hvor mye av de ulike typene arbeid/varer som 

skulle leveres, og hvor mye som er levert fortløpende. Her er det levert endringsmeldinger 

underveis, samt målebrev etter at prosjektet var ferdig som angir hva levert mengde ble. 

Entreprenør og kommunen var enige om de endelige mengdene, jf. brev om sluttoppgjør56. 

Revisjonen har tatt stikkprøver i målebrevene og har sett at mengden i disse stemmer med 

mengdene som ble angitt i sluttoppgjøret på prosjektet. Det har vært holdt tilbake 10 % 

underveis i prosjektet, på A-notaene.  

 

Det er levert minst 52 endringsmeldinger totalt i prosjektet. I tillegg til at entreprenøren skal 

spesifisere hva slags arbeid det bes om kompensasjon for, så skal endringsmeldingen opplyse 

om det kreves økt vederlag og/eller fristforlengelse. Det er gjennomgående for 

endringsmeldingene at det ikke angis antallet dager fristforlengelse eller sum for 

vederlagsjustering. Dette gjør det svært vanskelig å vurdere hvor store summer de enkelte 

endringsmeldingene genererer. Selv om en del endringsmeldinger ble avvist, så har kommunen 

godkjent de fleste av dem.  

 

Prosjektleder har opplyst i samtale 04.10.2012 at han i ettertid mener at han burde ha avvist 

noen av endringsmeldingene, eksempelvis knyttet til sprengning og vinterarbeid. På denne 

tiden hadde prosjektleder mange oppgaver, og byggeleder var ute i permisjon slik at han ikke 

                                           

55 Den samlede kontraktssummen var kr 9 666 432, mens summen for de beregnede mengdene var kr 8 889 444 
(fremgår av excelarket som ble brukt til oppfølging). Vi har forutsatt at differansen (kr 776 988) var satt av til 
regningsarbeider.   
56 Brev fra Lørenskog kommune til Dokken AS 18.01.2012 Kostnader Kjennveien.  
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hadde noen å diskutere endringsmeldingene med. Prosjektleder opplevde at når han var presset 

på kapasitet, og samtidig ikke hadde noen å diskutere med om hvordan krav fra entreprenøren 

skulle håndteres, var det vanskeligere å avvise endringer.  

 

Når det gjelder T-notaene, så er disse dokumentert med melding om regningsarbeider som er 

godkjent av kommunen, vanligvis byggeleder. Det dreier seg om ca. 50 meldinger om 

regningsarbeid. Det følger med timelister og annen dokumentasjon på det arbeidet som er gjort 

på hver av meldingene. Når det gjelder hva slags bestilling som ligger til grunn for 

regningsarbeidet, så er dette litt forskjellig. Noen få bestillinger er gjort på e-post fra 

byggeleder. Noen steder vises det til telefonsamtale, befaring eller lignende. En del av 

meldingene om regningsarbeider henviser til endringsmeldinger. Revisjonen har ikke kontrollert 

om disse endringsmeldingene allerede er betalt gjennom A-notaene, da det vil være en meget 

stor jobb.  

 

I forbindelse med sluttoppgjøret gikk prosjektleder og byggeleder gjennom både A-notaer og T-

notaer. For A-notaene er mengdene fra målebrevene (som kommunen var enig i) lagt til grunn 

og det samlede beløpet som ble betalt (kr 12 242 696 ekskl. mva.) er beregnet på bakgrunn av 

dette. For regningsarbeider (T-notaene) ble en del av kravene fra entreprenøren avvist. 

Begrunnelsen for at dette ble avvist var blant annet at dette dreide seg om reklamasjonsarbeid, 

og at noe av beløpet allerede var betalt i en av postene i excel-arket til A-notaene. 

Sluttsummen etter at prosjektleder og byggeleder hadde gått gjennom T-notaene, ble 

kr 4 962 109.  

 

Prosjektering/anbudsutlysning 

Kostnadene for denne delen av prosjektet var på kr 1,4 mill, noe som utgjør 6,3 % av den 

totale kostnaden. I COWIs kostnadskalkyle fra januar 2009 var kostnadene til prosjektering 

alene anslått til litt over kr 1 mill. 

 

Hoveddelen av de 1,4 mill. gjelder fakturaer fra COWI AS. Foruten prosjektering, har COWI AS 

også bistått kommunen ved anbudsutlysningen, og har blant annet gjort evalueringen av de 

tilbudene som kom inn. Videre ble prosjektet som beskrevet tidligere endret ved at VA-traseen 

ble lagt om i Granveien, noe som også betød at det var behov for å endre 

tegninger/prosjektering.  

 

Det er også en liten del av disse kostnadene (i underkant av kr 50 000) som har gått til 

landskapsarkitekter.  

 

Revisjonen har ikke gjort ytterligere undersøkelser av disse kostnadene.  
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Byggherrekostnad, prosjektledelse og byggeledelse 

De interne kostnadene på prosjektet er meget lave, kr 70 000. Her har vi sett i 

dokumentasjonen at kommunen har brukt en del tid på oppfølging. De lave kostnadene kan 

være resultat av at kommunen på dette tidspunktet ikke hadde gode nok rutiner for å fordele 

interne kostnader på prosjektene.  

 

7.5.4 Oppfølging av prosjektet – kvalitet  

I dette prosjektet har det vært en rekke systemer og dokumenter på plass som bidrar til å sikre 

at kvaliteten på arbeidet blir som forutsatt i avtale og prosjektering.  

 

Det ble gjort risikoanalyser på forhånd, og disse er som beskrevet foran blitt fulgt opp underveis 

i prosjektet med blant annet sikker-jobb analyser.  

 

Som tidligere beskrevet, ble det gjennomført byggemøter på vanlig måte hver 14. dag, noe som 

gir et godt grunnlag for å følge opp prosjektet. Det er også gjennomført vernerunder.  

 

COWI AS har opplyst til revisjonen at de har utarbeidet arbeidstegninger på dette prosjektet. 

Revisjonen har sett tegningene på prosjektet, både før og etter omlegging av VA-traseen i 

Granveien. Derimot har de ikke utarbeidet sluttegninger for prosjektet, da de har opplyst at de 

ikke har fått bestilling på dette.  

 

 

7.5.5 Revisjonens vurdering av gjennomføring av Kjennveien VA/vei  

Det har vært svakheter når det gjelder oppfølging av økonomien for Kjennveien VA/vei. Heller 

ikke her har prosjektleder utarbeidet prosjektregnskap. En ting er at dette gjør det vanskelig å 

få oversikt over prosjektet i ettertid, men slike ”skyggeregnskap” er en forutsetning for å ha 

god kontroll med økonomien underveis i et prosjekt.  

 

Noen grunnleggende ting har vært på plass når det gjelder økonomien. Fakturaene er godt 

dokumenterte med skikkelige underbilag, og det er blitt holdt tilbake 10 % av fakturabeløpene 

inntil sluttoppgjøret ble avklart. Videre har prosjektleder gjort en gjennomgang av tidligere 

fakturaer og endringsmeldinger i forbindelse med sluttoppgjøret, og en del av entreprenørens 

krav ble avvist.  

 

Problemene med å få oversikt over økonomien i ettertid er for en stor del knyttet til 

endringsmeldinger på prosjektet. Dette fordi det er gjennomgående for endringsmeldingene at 

det antallet dager fristforlengelse eller sum for vederlagsjustering ikke angis. Dette gjør det 
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svært vanskelig å vurdere hvor store beløp de enkelte endringsmeldingene genererer. Selv om 

en del endringsmeldinger ble avvist, så har kommunen godkjent de fleste av dem. Med bedre 

kapasitet og kompetanse knyttet til kontraktsoppfølging, er det mulig at noen av 

endringsmeldingene kunne vært avvist.  

 

På grunn av at vi ikke kan vurdere hvor store beløp som stammer fra de ulike 

endringsmeldingene, så har det også vært vanskelig å avgjøre hva de 6 millionene i 

overskridelser består av. Administrasjonen rapporterte til kommunestyret i sakene 019/12 og 

097/12 at de viktigste årsakene til merforbruket var at VA-traseen ble lagt om for Granveien, 

økte utgifter til sprengning pga. ”slepper” og i tillegg streng kulde i anleggsperioden som 

medførte forsinkelser. Det er på det rene at det har vært gjort mer sprengning enn forutsatt, 

noe vi har fått bekreftet gjennom intervjuer og ved at store deler av endringsmeldingene på 

prosjektet gjelder boring, sprenging og kabling. Videre er det klart at VA-traseen ble lagt om for 

Granveien, der revisjonen også har sett at tegningene er blitt endret. Inkludert i merforbruket 

er også kr 1,5 mill. i rene forsinkelseskostnader (består av kr 900 000 for å forsere arbeidet 

frem mot skolestart, og kr 592 457 i ekstra kostnader til rigg). Revisjonen mener derfor at 

administrasjonens oppsummering av merforbruket er gir et dekkende bilde. 

 

Kostnadene til prosjektering og anbudsutlysning ble på kr 1,4 mill. Prosjektering alene var 

beregnet til kr 1 mill., og i beløpet på 1,4 mill. er det lagd nye tegninger som følge av 

omleggingen av VA-traseen i Granveien, samt at anbudsutlysningen ble gjort av COWI AS. Så 

langt revisjonen kjenner til, er det vanlig å beregne ca. 7-10 % i prosjektering, mens dette 

beløpet utgjør 6,3 % av den totale kostnaden. Etter revisjonens vurdering er dette et rimelig 

kostnadsnivå.  

 

Etter revisjonens mening har oppfølgingen av selve arbeidet med Kjennveien VA/vei vært god 

nok. I tillegg til tilbudstegningene ble det utarbeidet arbeidstegninger, som kontrolleres og 

kvalitetssikres ytterligere, på dette prosjektet. Regelmessige byggemøter (med referat) er helt 

grunnleggende for å kunne følge opp et prosjekt, og det har vært på plass her. Det ble gjort 

risikovurderinger i forkant av prosjektet, og disse er blant annet blitt fulgt opp underveis med 

”sikker jobb”-analyse.  
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VEDLEGG 1 INVESTERINGER 2006-2011 

Her har vi tatt ut prosjektene K8204 UTVIDELSE AV KONTORLOKALER BLÅKOLLEN, K8380 

GARASJER BLÅKOLLEN VANN og K8390 GARASJER BLÅKOLLEN AVLØP. Disse prosjektene ligger 

budsjettmessig under tekniske tjenester, men jobben med prosjektstyring er gjort av bygg- og 

eiendomstjenesten. Vi har lagt inn K9710 KABLING 47 KV-LINJE, som budsjettmessig ligger 

under sentraladministrasjonen men som tekniske tjenester har styrt. Merk at noen av 

investeringene gjelder anskaffelser av maskiner og kjøretøy, som ikke krever kompetanse på 

prosjektstyring.  

 

 

Investeringer pr. år tekniske tjenester 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum

K8206 BILER OG MASKINER (VEI) -              1 026 000     1 590 456     1 911 489     993 749        1 400 793     6 922 487     

K8207 EL-BILER -              -              -              -              -              264 088        264 088        

K8302 VESTPARKEN VANN 802 -              -              -              6 971 598     -              -              6 971 598     

K8303 AHUS AVLØP -              -              -              10 524 210   -              -              10 524 210   

K8312 KJØP AV TRANSPORTMIDLER VANN -              -              623 440        1 039 751     147 199        419 193        2 229 583     

K8315 DRIFTSKONTROLL VANN -              452 764        791 090        992 358        -              -              2 236 212     

K8316 HÅKONSVEI VANN -              -              105 334        785 021        -              -              890 355        

K8317 TRYKKØKNINGSSTASJON RØYKÅS -              -              41 625         35 318         103 869        1 634 118     1 814 930     

K8322 KJØP AV TRANSPORTMIDLER AVLØP -              -              623 346        1 039 749     147 199        410 226        2 220 520     

K8323 RENSEPARK AVLØP 11 509 749   5 663 117     2 577 313     -              -              -              19 750 179   

K8326 ELLINGSRUDELVA VANNPARK -              -              90 000         -              -              -              90 000          

K8327 BAKKERUDVEIEN/KIRKERUDVEIEN -              8 031           472 598        724 064        -              -              1 204 693     

K8328 GAMLEVEIEN 215-225 -              -              130 000        -              -              -              130 000        

K8329 KOMM.AVLØPSLEDNING TIL MØNEVANNSDAMMEN -              4 071           890 664        -              -              -              894 735        

K8330 DRIFTSKONTROLL AVLØP -              453 040        636 394        704 942        -              -              1 794 376     

K8331 HÅKONSVEI AVLØP -              -              100 358        798 807        -              -              899 165        

K8332 HOVELSRUDVEIEN -              -              204 754        771 920        -              -              976 674        

K8333 SØPPELSUGANLEGG 210 000        2 627 884     1 868 458     12 147 060   23 919 317   3 875 104     44 647 823   

K8334 BJØRNDALSVEIEN -              -              -              -              -              17 700         17 700          

K8335 RENSEPARK KNATTEN DEL 2 -              -              12 750         272 714        386 197        77 681         749 342        

K8337 KOMMUNAL OVERTAKELSE AV HOVEDLEDNINGER 

VA
-              -              800 000        -              -              -              800 000        

K8339 KJENNVEIEN VA -              -              -              414 017        7 993 434     732 017        9 139 468     

K8340 HANEBORG ALLÉ VA -              -              -              21 321         -              6 395 003     6 416 324     

K8341 SOLHEIM KOLLEKTIVTERMINAL - VANNLEDNING -              -              456 349        -              -              -              456 349        

K8343 RÅDHUSLØPEREN -VA LEDNINGER -              -              473 073        -              -              -              473 073        

K8344 OLE BULLS VEI / JOHAN SVENDSENS VEI -              -              -              -              519 424        4 536 318     5 055 742     

K8345 FJELLVEIEN / SLORAVEIEN -              -              -              -              222 846        15 307         238 153        

K8346 MODELLERINGSVERKTØY VA -              -              -              -              271 263        -              271 263        

K8347 DIGITALISERING AV SANITÆRARKIV -              -              -              -              224 487        672 164        896 651        

K8348 FIBERKABEL RÅDHUSET - BLÅKOLLEN -              -              -              -              61 539         454 274        515 813        

K8349 STENSRUDVEIEN/ØSTBYVEIEN -              -              -              -              829 331        203 189        1 032 520     

K8350 FORDELINGSKUM FJELLHAMAR -              -              -              -              -              509 560        509 560        

K8351 SLORAVEIEN -              -              -              -              -              329 048        329 048        

K8501 LØRENSKOG SENTRUM VEIER -              -              -              909 860        277 122        484 715        1 671 697     

K8502 TRAFIKKSIKRING SKOLEVEIER 1 340 087     1 133 040     5 305 153     12 198 420   14 093 171   3 520 076     37 589 947   

K8503 GRUNNERVERV TRAFIKKSIKRING -              79 949         515 372        230 997        142 400        520 067        1 488 785     

K8506 VEILYS 1 575 000     1 843 076     1 859 708     3 238 957     1 070 306     2 522 560     12 109 607   

K8507 GANG/SYKKELVEI KLEIVA -              -              -              439 165        61 358         -              500 523        

K8509 TURVEI/LYSLØYPE  SØRLIHAVNA - LOSBY -              3 345 021     3 848 681     3 231 273     2 215 720     -              12 640 695   

K8510 ARBEID FOR ANDRE 128 706        -              -              -              2 099 103     2 044 015     4 271 824     

K8511 MAILANDVEIEN -              1 158 607     29 528 776   5 574 939     7 816 389     1 926 731     46 005 442   

K8513 AHUS RUNDKJØRINGER -              -              -              -              90 054         -              90 054          

K8514 POSTSTIEN -              147 793        1 420 996     2 006 193     9 765 511     888 550        14 229 043   

K8515 BRO MAILAND VGS-NYE SENTRUM -              -              -              1 000 000     -              -              1 000 000     

K8516 MARCUS THRANES VEI / SKÅRERVEIEN (POSTEN) -              -              615 463        -              8 000 000     -              8 615 463     

K8517 LOSBYVEIEN, GANG/SYKKELVEI -              -              -              -              10 125         10 720         20 845          

K8518 UTSKIFTING KVIKKSØLVLAMPER -              -              -              3 526 273     2 928 552     873 361        7 328 186     

K8520 LØRENSKOG GRØNNE SENTRUM -              -              -              -              834 598        32 716         867 314        

K8521 BRO OVER LANGVANNET -              -              -              -              286 317        5 592 189     5 878 506     

K8522 OPPGRADERING AV BRUER -              -              -              -              -              460 325        460 325        

K8601 TURSTIER OG TURVEIER -              -              -              168 319        -              1 753 940     1 922 259     

K8602 UTFARTSPARKERINGER -              -              -              1 359 275     1 118 393     -              2 477 668     

K8701 BRANNSTASJON TILBYGG -              -              -8 409          -              -              -              -8 409           

K9710 KABLING 47 KV-LINJE 36 009 470   55 167 445   4 183 897     4 377 899     1 656 341     101 395 052 

Andre prosjekter 2006 og 2007 12 532 946   2 902 047     15 434 993   

Sum investeringer teknisk 2006 -2011 63 305 958 76 011 885 59 757 639 77 415 909 88 285 314 42 575 748 407 352 453 



 

 

 

 



 

 

VEDLEGG 2 KONTROLL AV BUDSJETTERING 

8 eksempelprosjekter. Budsjettallene og henvisning til de politiske sakene hvor disse er 

bevilget, er hentet fra note 10 til investeringsregnskapet for de enkelte år. 

K8333 SØPPELSUGANLEGG 

 

Revisjonens kommentarer: Deler av anlegget er satt i drift (ikke ferdig for ett borettslag). 

Urealistisk budsjett de første årene, senere behov for tilleggsbevilgninger.  

K8501 LØRENSKOG SENTRUM VEIER 

 

Revisjonens kommentarer: Dette prosjektet er egentlig bevilgninger til to ulike veier 

(Sverres vei og Tverrveien). Første bevilgning ble gitt i 2007 og var på kr 5,5 mill. Prosjektet 

startet først opp i 2009, der det ble brukt i underkant av en mill. Så stoppet arbeidet opp. I 

2010 ble det bevilget kr 8 mill. til Tverrveien. Også for dette prosjektet var det liten aktivitet 

både i 2010 og 2011. Av tabellen ser vi at tidligere års bevilgninger ble gjentatt hvert år selv 

om det var helt begrenset med aktivitet på disse to prosjektene. 

K8509 TURVEI/LYSLØYPE SØRLIHAVNA – LOSBY 

 

Revisjonens kommentarer: Bevilgning ble gitt i 2006 og 2007, og kostnadene påløp gradvis i 

årene 2007-2010. Mot slutten av prosjektet (2010) ble det gitt en tilleggsbevilgning, som ikke 

var tilstrekkelig for å dekke prosjektets behov for midler. Merforbruket er dekket inn ved at 

gjenstående bevilging på prosjekt K8506 (veilys) er redusert, jf. saksfremlegg til 

kommunestyret i sak 057/10.   

K8333 SØPPELSUGANLEGG 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum

Forbruk pr. år 210 000       2 627 884        1 868 458        12 147 060       23 919 317     3 875 104     44 647 823       

Budsjett

 K-sak 87/06 og K-sak 65/07 380 000       18 000 000      

 Årsbudsjett 2009 og 2010 13 200 000       1 035 000       

 FS-sak 032/10, K-sak 050/10  6 505 402       

 K-sak 034/11 og K-sak 143/11 5 076 000     

Sum budsjett 380 000       18 000 000      -                 13 200 000       7 540 402       5 076 000     44 196 402       

Gjentatt bevilgning k-sak 16/2007, 72/2008, 42/2009, 

57/2010 
170 000          15 542 116     13 673 658      14 726 598     

Sum årsbudsjett inkl. gjentatt bevilgning 380 000       18 170 000      15 542 116      26 873 658       22 267 000     5 076 000     

Avvik regnskap og budsjett 170 000     15 542 116    13 673 658    14 726 598     -1 652 317    1 200 896   -451 421          

K8501 LØRENSKOG SENTRUM VEIER 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum

Forbruk pr. år -                 -                 909 860           277 122          484 715        1 671 697         

Budsjett

 Årsbudsjett 2007 og 2010 5 550 000        8 042 000       

Sum budsjett 5 550 000        8 042 000       13 592 000       

Gjentatt bevilgning k-sak 72/2008, 42/2009, 57/2010 

71/2011
5 550 000       5 550 000        4 640 140       12 405 018   

Sum årsbudsjett inkl. gjentatt bevilgning 5 550 000        5 550 000        5 550 000        12 682 140     12 405 018   

Avvik regnskap og budsjett 5 550 000      5 550 000      4 640 140       12 405 018   11 920 303 11 920 303       

K8509 TURVEI/LYSLØYPE  SØRLIHAVNA - LOSBY 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum

Forbruk pr. år -              3 345 021        3 848 681        3 231 273        2 215 720       12 640 695       

Budsjett

 K-sak 30/06 1 439 000    

 Årsbudsjett 2007 og 2010 7 061 000        181 000          

 K-sak 44/2010 1 900 000       

Sum budsjett 1 439 000    7 061 000        2 081 000       10 581 000       

Gjentatt bevilgning k-sak 16/2007, 72/2008, 42/2009 1 439 000       5 154 979       1 306 298        

Sum årsbudsjett inkl. gjentatt bevilgning 1 439 000    8 500 000        5 154 979        1 306 298        2 081 000       

Avvik regnskap og budsjett 1 439 000  5 154 979      1 306 298      -1 924 975     -134 720       -2 059 695       



 

 

K8511 MAILANDVEIEN 

 

 

Revisjonens kommentarer: For dette prosjektet ble hele bevilgningen lagt inn i 2007, mens 

kostnadene fordeler seg over årene 2007-2011. Det er avvik mellom det forbruket som er ført i 

kommunens regnskap, og de tallene administrasjonen har lagt til grunn ved beregning av 

gjentatte bevilgninger for 2010. Dette skyldes at gjentatte bevilgninger 2010 basert på 

nettobudsjettering, dvs. at kommunen korrigerte påløpte kostnader i 2009 med en inntekt på 

3,3 mill. Dette medfører at gjentatte bevilgninger er tilsvarende for høy i 2010. 

Nettobudsjettering er ikke riktig måte å beregne gjentatte bevilgninger på, men 

administrasjonen opplyste om beregningsmåten i saksfremlegget til kommunestyret57.  

 

I tabellen har vi lagt til grunn det beløpet som etter våre beregninger skulle vært ført opp som 

gjentatt bevilgning. Dette avviket forskyver seg videre til 2011. Prosjektet var ikke ferdigstilt 

ved utgangen av 2011. 

K8514 POSTSTIEN 

 

Revisjonens kommentarer: Poststien er en del av utbyggingsavtalen for etablering av ny 

brevsorteringssentral på Robsrud, der posten bevilget kr 6 mill. som anleggsbidrag til utbygging 

av tursti langs Langvannet. I 2009 ble det gitt en tileggsbevilgning på kr 2 mill. Videre ble 

prosjektet tilført midler fra regjeringens tiltakspakke i 2009. Den siste tilleggsbevilgningen ble 

gitt i 2010. Også for dette prosjektet ser vi at budsjettet ligger vesentlig over forbruk de første 

årene, mens budsjettet ikke er tilstrekkelig for 2011. I kommunens oppstillinger er gjentatt 

bevilgning fra 2010 til 2011 kr 4,7 mill., mens våre beregninger viser at den skulle ha vært kr 

166 000. Også for dette prosjektet skyldes avviket at kommunen i sin beregning av gjentatte 

bevilgninger for 2011 har lagt til grunn lavere kostnader enn faktisk forbruk. 

                                           

57 Se kommunestyresak 057/10 hvor dette prosjektet i tabelloversikt på side 7 er merket med *. Stjernemerkingen er 
forklart med følgende: Prosjektene viser nettobeløp – dvs. inkl. inntekter knyttet direkte til prosjektene. 

K8511 MAILANDVEIEN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum

Forbruk pr. år 1 158 607        29 528 776      5 574 939        7 816 389       1 926 731     46 005 442       

Budsjett

 K-sak 106/07 48 356 000      

 Årsbusjett 2009, 2010 1 000 000        225 000          

 K-sak 143/11 (byggelånsrenter) 1 638 000     

Sum budsjett 48 356 000      1 000 000        225 000          1 638 000     49 581 000       

Gjentatt bevilgning k-sak  42/2009, 57/2010 71/2011 47 197 393     17 668 617      13 093 678     5 502 289     

Sum årsbudsjett inkl. gjentatt bevilgning 48 356 000      47 197 393      18 668 617       13 318 678     7 140 289     

Kommunens tall i sak  om gjentatte bevilgninger 16 489 000     8 982 500     

Avvik regnskap og budsjett 47 197 393    17 668 617    13 093 678     5 502 289     7 140 289   3 575 558         

K8514 POSTSTIEN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum

Forbruk pr. år 147 793          1 420 996        2 006 193        9 765 511       888 550        14 229 043       

Budsjett

 K-sak 56/07 6 000 000        

 K-sak 110/09 2 000 000        

 Årsbudsjett 2010 130 000          

 Midler fra tiltakspakken 2009 2 977 000        

 K-sak 113/10 2 400 000       

Sum budsjett 6 000 000        -                 4 977 000        2 530 000       -               13 507 000       

Gjentatt bevilgning k-sak  72/2008, 42/2009, 57/2010, 

71/2011
5 852 207       4 431 211        7 402 018       166 507       

Sum årsbudsjett inkl. gjentatt bevilgning 6 000 000        5 852 207        9 408 211        9 932 018       166 507        

 Kommunens tall i sak  om gjntatte bevilgninger 4 746 000     

Avvik regnskap og budsjett 5 852 207      4 431 211      7 402 018       166 507        -722 043     -722 043          



 

 

K8520 LØRENSKOG GRØNNE SENTRUM 

 

Revisjonens kommentarer: Her ble det først bevilget kr 5 mill. for 2010, deretter nye 2 mill. i 

2011. For begge år har det vært et moderat forbruk, langt under det budsjetterte beløpet. 

Prosjektet "står på vent" sammen med K8521 Snødeponi og K8335 Rensepark del 2. Avtale 

med grunneiere gjenstår. 

K8602 UTFARTSPARKERINGER 

 

Revisjonens kommentarer: I dette prosjektet har budsjettet pr. år vært urealistisk - det ble 

budsjettert midler både i 2007 og 2008 selv om det ikke påløp kostnader. Det samlede 

budsjettet har stått i forhold til det samlede forbruket. Prosjektet er avsluttet. 

K9710 KABLING 47 KV-LINJE 

 

Revisjonens kommentarer: Dette prosjektet har vært underbudsjettert helt fra begynnelsen. 

Revisjonen har ikke funnet noe sak som tar stilling til hvordan dette merforbruket skal dekkes. 

  

K8520 LØRENSKOG GRØNNE SENTRUM 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum

Forbruk pr. år 834 598          32 716          867 314            

Budsjett

 Årsbudsjett 2010 5 000 000       

 Årsbudsjett 2011 2 000 000     

 K-sak 143/11 (byggelånsrenter) 55 598          

Sum budsjett 5 000 000       2 055 598     7 055 598         

Gjentatt bevilgning k-sak  71/2011 4 165 402     

Sum årsbudsjett inkl. gjentatt bevilgning 5 000 000       6 221 000     

Avvik regnskap og budsjett 4 165 402       6 188 284     6 188 284         

K8602 UTFARTSPARKERINGER 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum

Forbruk pr. år -                 -                 1 359 275        1 118 393       2 477 668         

Budsjett

 Årsbudsjett 2007 2 350 000        

 Årsbudsjett 2008 600 000          

 Årsbudsjett 2011 12 000            

 FS-sak 111/10 -466 725         

Sum budsjett 2 350 000        600 000          -454 725         2 495 275         

Gjentatt bevilgning k-sak , 16/2007, 72/2008, 42/2009, 

57/2010 
2 950 000        1 590 725       

Sum årsbudsjett inkl. gjentatt bevilgning 2 350 000        2 350 000        2 950 000        1 136 000       

Avvik regnskap og budsjett 2 350 000      2 350 000      1 590 725       17 607          17 607              

K9710 KABLING 47 KV-LINJE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum

Forbruk pr. år 36 009 470  55 167 445      4 183 897        4 377 899        1 656 341       101 395 052     

Budsjett

 K-sak 30/06 27 500 000  

 Årsbudsjett 2007 42 500 000      

 K-sak 56/07 og K-sak 64/07 6 250 000        

 Årsbudsjett 2010 53 000            

Sum budsjett 27 500 000  48 750 000      53 000            76 303 000       

Avvik regnskap og budsjett -8 509 470   -6 417 445    -4 183 897    -4 377 899     -1 603 341    -25 092 052     



 

 

  



 

 

VEDLEGG 3 KVARTALSRAPPORTERING TEKNISK 

I tabellen under har vi sammenholdt tallene i rapport for 3. kvartal 2011 til teknisk utvalg med 

regnskapet for 2011. Tallene fra regnskapet er hentet fra Note 10 Investeringsregnskapet med 

finansiering og vedtak inkl. skjema 2B i årsberetningen. Vi har tatt med de samme prosjektene 

som var med i 3. kvartalsrapport til teknisk utvalg.  

 

 

  

Fra 3. kvartals-

rapport 2011
Fra regnskapet 2011 Sammenligning kvartalsrapport-regnskap

Prosjekt
Prognose for 

året

Regnskap 

2011

Budsjett 

2011 

(endelig)

Diff. 

regnskap-

prognose

Diff. 

regnskap-

budsjett

Prognose 

OK? (+/- 

ca 300')

Budsjett 

OK? (+/- 

ca 500')

K8101 DIV. TIL MS-UTVALGETS DISPOSISJON 0 OK OK

K8206 BILER OG MASKINER (VEI) 1 500 000 1 400 793 1 500 000 -99 207 -99 207 OK OK

K8207 EL-BILER 270 000 264 088 275 000 -5 912 -10 912 OK OK

K8312 KJØP AV TRANSPORTMIDLER VANN 425 000 419 193 425 000 -5 807 -5 807 OK OK

K8317 TRYKKØKNINGSSTASJON RØYKÅS 822 000 1 634 118 1 770 000 812 118 -135 882 Ikke OK OK

K8318 LOSBYVEIEN VANN 0 0 1 100 000 0 -1 100 000 OK Ikke OK

K8322 KJØP AV TRANSPORTMIDLER AVLØP 425 000 410 226 425 000 -14 774 -14 774 OK OK

K8323 RENSEPARK AVLØP -2 000 000 0 0 2 000 000 0 Ikke OK OK

K8333 SØPPELSUGANLEGG 3 667 000 3 875 104 5 076 000 208 104 -1 200 896 OK Ikke OK

K8334 BJØRNDALSVEIEN 0 17 700 271 000 17 700 -253 300 OK OK

K8335 RENSEPARK KNATTEN DEL 2 2 000 000 77 681 4 972 000 -1 922 319 -4 894 319 Ikke OK Ikke OK

K8336 VASSDRAGSTILTAK 0 0 500 000 0 -500 000 OK OK

K8338 LOSBYVEIEN AVLØP 0 0 1 100 000 0 -1 100 000 OK Ikke OK

K8339 KJENNVEIEN VA 5 500 000 732 017 500 000 -4 767 983 232 017 Ikke OK OK

K8340 HANEBORG ALLÉ VA 6 895 000 6 395 003 7 042 000 -499 997 -646 997 OK OK

K8344 OLE BULLS VEI / JOHAN SVENDSENS VEI 4 894 000 4 536 318 5 008 000 -357 682 -471 682 OK OK

K8345 FJELLVEIEN / SLORAVEIEN 100 000 15 307 3 543 000 -84 693 -3 527 693 OK Ikke OK

K8347 DIGITALISERING AV SANITÆRARKIV 1 000 000 672 164 3 182 000 -327 836 -2 509 836 OK Ikke OK

K8348 FIBERKABEL RÅDHUSET - BLÅKOLLEN 450 000 454 274 443 000 4 274 11 274 OK OK

K8349 STENSRUDVEIEN/ØSTBYVEIEN 297 000 203 189 324 000 -93 811 -120 811 OK OK

K8350 FORDELINGSKUM FJELLHAMAR 800 000 509 560 562 000 -290 440 -52 440 OK OK

K8351 SLORAVEIEN 500 000 329 048 4 005 000 -170 952 -3 675 952 OK Ikke OK

K8501 LØRENSKOG SENTRUM VEIER 363 000 484 715 12 456 000 121 715 -11 971 285 OK Ikke OK

K8502 TRAFIKKSIKRING SKOLEVEIER 4 538 000 3 520 076 6 435 000 -1 017 924 -2 914 924 Ikke OK Ikke OK

K8503 GRUNNERVERV TRAFIKKSIKRING 619 000 520 067 625 000 -98 933 -104 933 OK OK

K8504 DIV. VEIER/FORTAU 1 983 000 2 310 188 2 033 000 327 188 277 188 OK OK

K8506 VEILYS 3 942 000 2 522 560 4 182 000 -1 419 440 -1 659 440 Ikke OK Ikke OK

K8510 ARBEID FOR ANDRE 0 2 044 015 0 2 044 015 2 044 015 Ikke OK Ikke OK

K8511 MAILANDVEIEN 438 000 1 926 731 10 620 000 1 488 731 -8 693 269 Ikke OK Ikke OK

K8514 POSTSTIEN 4 000 000 888 550 4 746 000 -3 111 450 -3 857 450 Ikke OK Ikke OK

K8517 LOSBYVEIEN, GANG/SYKKELVEI 490 000 10 720 11 490 000 -479 280 -11 479 280 Ikke OK Ikke OK

K8518 UTSKIFTING KVIKKSØLVLAMPER 823 000 873 361 1 247 000 50 361 -373 639 OK OK

K8519 SNØDEPONI 500 000 0 1 001 000 -500 000 -1 001 000 Ikke OK Ikke OK

K8520 LØRENSKOG GRØNNE SENTRUM 1 600 000 32 716 6 221 000 -1 567 284 -6 188 284 Ikke OK Ikke OK

K8521 BRO OVER LANGVANNET 2 500 000 5 592 189 2 308 000 3 092 189 3 284 189 Ikke OK Ikke OK

K8522 OPPGRADERING AV BRUER 500 000 460 325 500 000 -39 675 -39 675 OK OK

K8601 TURSTIER OG TURVEIER 1 796 000 1 753 940 1 826 000 -42 060 -72 060 OK OK

Sum investeringer 51 637 000 44 885 936 107 713 000 -6 751 064 -62 827 064



 

 

 

  



 

 

VEDLEGG 4 REVISJONSKRITERIER DEL C – HVILKE 

KRAV GJELDER FOR GJENNOMFØRING AV TEKNISKE 

PROSJEKTER?  

 

Forsvarlig utredning, politisk og administrativ behandling av 

prosjektene 

Her utledes kriteriene til de to problemstillingene som er knyttet til politisk behandling av 

prosjektene: 

 

3. Har prosjektene vært forsvarlig utredet før politisk behandling? 

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

prosjektene fulgt? 

Forsvarlig utredning før politisk behandling?  

Formålet med en utredning og et saksfremlegg fra administrasjonen til de folkevalgte er at de 

folkevalgte skal kunne treffe vedtak på et forsvarlig grunnlag. Hva som er forsvarlig utredning 

vil bygge både på generelle regler som setter krav til utredningen, men også til mer konkrete 

normer innenfor det enkelte fagområde.  

 

Generelt om kravet til en forsvarlig saksforberedelse 

Bak kravet til forsvarlig saksbehandling i forvaltningen ligger det noen allmenne hensyn. Graver 

(2007) nevner tre grupper av hensyn; Styring og demokrati (effektivt apparat for 

gjennomføring av politikk, sikre legitimitet), forvaltning av fellesverdier (unngå sløsing, god 

forvaltning av midler, vurdering av økonomiske og andre konsekvenser av avgjørelsene) og 

hensynet til individet og andre berørte private rettsubjekter (kunngjøring, varsling, innsynsrett, 

klage, markedsnøytralitet). 

 

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

beslutningstakere nedfelt i kommuneloven § 23 nr. 2 første punktum. Der heter det at 

administrasjonssjefen skal påse at saker som skal legges frem for folkevalgte organer er 

”forsvarlig utredet”. Denne prinsippbestemmelsen må suppleres med en ”grunnmur” av 

prinsipper og regelverk som gjelder for all offentlig forvaltning. Denne ”grunnmuren” består 

igjen av sentrale deler av regelverket i forvaltningsloven og dessuten de forvaltningsrettslige 

prinsippene.  

 

Om vi først ser på lovens forarbeider er det lite omtale og drøftelser av hva som nærmere ligger 

i kravet til ”forsvarlig” utredning. I merknadene til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 42 Om lov om 



 

 

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) på side 277 omtales dette kort. Her påpekes 

det at alle saker som legges frem for folkevalgte organer legges formelt frem av 

administrasjonssjefen, eller på hans eller hennes vegne. Det som konkret sies om ”forsvarlig” 

saksbehandling knyttes til det å påse at det ikke er rettslige mangler ved vedtaket eller 

saksforberedelsen. I NOU 1990:13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner på side 

136, pekes det blant annet på at kravet til forsvarlig utredning innebærer en plikt til å påpeke 

eventuelle svakheter og mangler. Videre heter det: Hva administrasjonssjefens funksjoner i 

denne henseende nærmere skal bestå i, må det være opp til kommunestyret/fylkestinget selv å 

bestemme. 

 

Både administrasjon og folkevalgte må i enhver sammenheng forholde seg til ”grunnmuren” av 

prinsipper og regelverk som gjelder for all offentlig forvaltning. Disse vil dermed også få 

betydning når en kommuneadministrasjon forbereder saker for folkevalgt behandling. Graver 

(2007) omtaler blant annet følgende grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper: 

 

- krav til legalitet  

- krav til forsvarlighet  

- krav til saklighet og forholdsmessighet  

 

Ut fra dette må man kunne slutte at en utredning av en sak må vurderes opp mot gjeldende 

regelverk på det konkrete området, den må utredes i forsvarlig grad, utredningen må være 

saklig, relevant og så omfattende og grundig som den konkrete sak tilsier. I dette må det også 

ligge en vurdering av hvilken utredningsmetodikk som er mest hensiktsmessige å bruke, for 

eksempel konsekvensanalyser, alternative forslag osv. Disse alminnelige prinsippene må 

suppleres med faglige normer som vil styre hva som blir ansett for å være en faglig god og 

tilstrekkelig utredning innenfor den enkelte sektor eller fagfelt. 

 

Forvaltningsloven har også en bestemmelse om utredningsplikt. Selv om denne bestemmelsen 

kun gjelder for enkeltvedtak er det alminnelig oppfatning at den også vil ha betydning for 

forståelsen av utredningsplikten for andre saker innenfor forvaltningen. I § 17 stilles det krav til 

at forvaltningen skal påse at en sak er så ”godt opplyst som mulig før vedtak treffes”. 

Utredningsplikten vil gjelde både for saker der beslutningen tas av administrasjonen og der 

beslutningen tas av et folkevalgt organ. I Graver 2007 sies det følgende om kravet til forsvarlig 

saksbehandling: Hvor omfattende en slik utredning må være for å fylle kravene i disse 

prinsippene må nok vurderes konkret ut fra bl.a. sakens kompleksitet, størrelse og betydning 

(økonomisk og juridiske).  

 

I reglement for kommunestyret i Lørenskog (gjeldende frem til februar 2012)58 er rådmannens 

utredningsplikt omtalt på side 3: Rådmannen har ansvaret for at de saker som legges fram for 

kommunestyret er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som følger av lov, 

                                           

58 Politiske reglementer og delegeringer, mai 2010. 



 

 

forskrifter, og reglement. Denne formuleringen utdyper eller konkretiserer ikke kravet til 

rådmannen i særlig grad ut over det som allerede følger gjeldende regelverk. 59  

 

Hva er faglig forsvarlig utredning av tekniske prosjekter?  

For å kunne si noe konkret om hva som vil fylle kravene til en forsvarlig utredning av et teknisk 

prosjekt, har vi lent oss på bransjekunnskap og litteratur60.  

 

For et teknisk prosjekt bør en saksutredning som et minimum beskrive følgende i løpet av 

planleggingsfasen:  

 

- Teknisk beskrivelse av arbeidet  

- Fremdriftsplan 

- Budsjettoverslag basert på erfaringstall eller innhentede pristilbud 

- Beskrivelse av eventuelle forbehold, usikkerhetsmomenter, spesielt knyttet til framdrift 

og budsjett (risikovurdering). 

 

Hvor detaljert dette må være utredet i en politisk sak, vil være avhengig blant annet av 

prosjektets størrelse og kompleksitet, jf. det som er sagt i punktet over. 

 

Ut fra gjennomgangen over setter revisjonen opp følgende kriterier: 

 

 Rådmannen skal sørge for at alle saker er forsvarlig utredet.  

 Utredningen må inneholde en vurdering av om de foreslåtte tiltakene er innenfor 

rammene av gjeldende regelverk på området.  

 Prosjektene skal utredes på en saklig og relevant måte, og for øvrig så omfattende og 

grundig som prosjektets kompleksitet tilsier ut fra tiltakets størrelse og betydning.  

  

                                           

59 Gjeldende delegeringsreglement, vedtatt i kommunestyret 08.02.2012, sier i tillegg at utredning skal være 
”fullstendig” (pkt. 4). Med ”fullstendig” kan forstås at utredningen, i tillegg til å være innenfor lovens rammer, skal 
utrede og drøfte alle sider av en sak. Hva som nærmere ligger i dette kravet må igjen tolkes ut fra de generelle 
prinsippene som er omtalt ovenfor, men det kan ikke være tvil om at det kreves at en sak er utredet bredere enn kun 
fra ett perspektiv, for eksempel kun lovligheten av et tiltak. 
60 Dette er basert på en noe forenklet modell beskrevet av Project Management Institute (PMI), ANSI/PMI 99-001 A 
Guide to the Project Management Body og Knowledge. (ANSI: American National Standards Institute).  



 

 

 

Videre politisk/administrativ behandling av prosjektene 

Det har ikke vært noe reglement for politisk behandling av de tekniske prosjektene, i 

motsetning til byggeprosjekter som har et eget reglement for byggekomité. I fellesreglement 

for hovedutvalg i Lørenskog kommune (sist endret 2009) fremgår det en del generelle 

retningslinjer for hovedutvalgenes arbeidsområde og avgjørelsesrett, men ikke spesifikke krav 

til prosedyrer for politisk behandling av investeringsprosjekter. Videre var det et særreglement 

for miljø- og samferdselsutvalget som gjaldt til 2012. Dette omhandler arbeidsområde og 

oppgaver, men heller ikke her er investeringsprosjekter nevnt spesielt.  

 

For å finne ut hvilke krav som gjaldt for politisk og administrativ behandling for de tekniske 

prosjektene, går vi derfor til kommunens økonomireglement. I økonomireglementets del 

Reglement for budsjettoppfølging og overføring av bevilgninger / inndekning av underskudd er 

det som beskrevet i kapittel 3 krav til at det skal rapporteres til kommunestyret og teknisk 

utvalg blant annet gjennom kvartalsrapporter. Det foreligger dessuten rutiner for administrativ 

rapportering, nemlig månedlige likviditetsrapporter og eventuell rapportering i ledermøter. Mens 

vi i kapittel 3 gikk gjennom den samlede rapporteringen, vil vi i gjennomgangen av prosjektene 

se på hvordan det enkelte prosjekt er blitt rapportert til politikken.  

 

I reglementet om budsjettoppfølging pkt. 2.3 fremgår det at det skal fremmes politisk sak ved 

fare for overskridelser på den rammen som det enkelte nivå har fått tildelt. Saken skal fremmes 

for det organ/enhet som kan ta stilling til slik budsjettjusteringssak. Revisjonen legger til grunn 

at kravet om å legge frem sak ved fare for overskridelser, også gjelder for 

investeringsprosjekter. Dette kravet innebærer at det ikke er tidsnok å legge frem sak når 

overskridelsen er et faktum – budsjettjusteringssak skal legges frem når man kjenner til at det 

er fare for at det blir overskridelser. 

 

Videre har økonomireglementets del om økonomistyring av prosjekter en del retningslinjer 

knyttet til politisk og administrativ behandling av prosjekter. Det skal lages regnskap og 

prognose for prosjektet minst hvert kvartal61, og dette skal inngå i enhetens 

kvartalsrapportering til rådmannen, jf. pkt. 4.1. I pkt. 4.2 heter det at dersom det ventes en 

vesentlig budsjettoverskridelse, skal enhetsleder/rådmannen ta stilling til om arbeidet kan 

fortsette før sak er fremmet for det relevante politiske organ. Dette står i motsetning til 

reglementets pkt. 2.1, der det står at politisk vedtatte rammer skal holdes. I pkt. 4.2 gis altså 

enhetsleder/rådmann mulighet til å fortsette arbeidet med prosjektet på tross av at det går 

utover de vedtatte rammene. Revisjonen forutsetter at kravet om at politiske rammer skal 

holdes, står fast.   

 

                                           

61 Som tidligere nevnt er det kvartalsrapportering som benyttes i Lørenskog kommune, ikke tertialrapportering som 
økonomireglementet legger opp til.  



 

 

I økonomireglementets del om prosjektstyring er det et kapittel 3 Løpende oppfølging. I dette 

fremgår det at prosjektansvarlig har det daglige budsjettoppfølgingsansvaret for 

investeringsprosjekter. Det kreves månedlig gjennomgang av regnskaps- og 

budsjettoppfølgingsrapporter for å kunne forutse avvik mellom bevilget beløp og regnskap og 

iverksette eventuelle justeringer for å holde budsjettene, jf. punkt 3.1.  

 

Ut fra gjennomgangen over setter revisjonen opp følgende kriterier: 

 

 Det enkelte prosjekt skal rapporteres som forutsatt i kommunens retningslinjer, både 

administrativt og politisk – blant annet gjennom kvartalsrapporter, månedlige 

likviditetsrapporter og ledermøter.  

 Det skal lages regnskap og prognose for prosjektet minst hvert tertial, og dette skal 

inngå i enhetens kvartalsrapportering til rådmannen.  

 Politisk vedtatte rammer for prosjekter skal holdes. Rådmann og enhetsleder skal 

fremme politisk sak så snart det er kjent at det er fare for at kostnadsrammen for det 

enkelte prosjekt kan sprekke. 

  



 

 

 

Offentlige anskaffelser 

Her behandles kriteriene til den femte problemstillingen:  

 

5. Er regelverket om offentlige anskaffelser etterlevd?   

 

I prosjektplanen som er vedtatt av kommunestyret og kontrollutvalget var denne 

problemstillingen avgrenset til … kontrahering og bruk av rådgivere. Vi har valgt å utvide 

undersøkelsene noe, og ser på de mest sentrale anskaffelsene i hvert av prosjektene.  

 

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

anskaffelser er fulgt. Dette dreier seg i hovedsak å undersøke om anskaffelsen har vært 

konkurranseutsatt, om konkurransen ble riktig gjennomført og dokumentert, og om det finnes 

en gyldig avtale. Revisjonen avgrenser sin undersøkelse mot å vurdere de kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier som kommunen selv stiller opp i de enkelte konkurransegrunnlag, samt den 

konkrete vurderingen av det enkelte tilbud opp mot disse. Revisjonen vil med andre ord 

konsentrere sin undersøkelse til om selve prosedyrene i regelverket blir fulgt. I de prosjektene 

som undersøkes i denne rapporten er regelverket for rammeavtaler særlig aktuelt, se eget 

avsnitt om dette nedenfor.   

 

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. FOA § 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 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. 

 

Alle anskaffelser vi går gjennom her, overstiger kr 500 000 eks. mva. For anskaffelser innen 

bygge- og anleggskontrakter mellom kr 500 000 og kr 40,5 mill., 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 kunngjøring62, jf. FOA § 9-1 (1).  

 

For bygge- og anleggskontrakter over kr 40,5 mill.63 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. Alle kunngjøringer skal skje i samsvar med kunngjøringsskjema fastsatt av 

departementet, jf. FOA § 18-1 (1). 

 

Anskaffelsene 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). Minimumskrav til hva protokoll for anskaffelser over 500 000 skal inneholde, fremgår av 

forskriftens vedlegg 4. Blant annet skal anskaffelsens størrelse fremgå, hvilke leverandører som 

er med i konkurransen, hvilken leverandør som ble valgt og begrunnelsen for valget.  

 

Særlig om rammeavtaler og krav til avropene 

Flere av anskaffelsene i de prosjektene vi går gjennom her er gjort via rammeavtaler. 

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

tjenester som handles inn regelmessig. I FOA § 4-2 f) heter det følgende om hva en 

rammeavtale er: 

 

… avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som 

har til formål å fastsette vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en gitt 

periode, særlig med hensyn til pris og eventuell planlagt mengde. 

 

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 (1) og 

15-1 (1). Når det gjelder kunngjøringen av en rammeavtale kreves det også her at skjema 

fastsatt av departementet skal benyttes. Det er særlig viktig å merke seg at anslått samlet 

verdi på rammeavtalen skal fremgå av kunngjøringsskjema, det er ikke tilstrekkelig at dette 

eventuelt kommer frem i et konkurransegrunnlag, jf. FOA § 18-164.  I sak 2009/73 har KOFA65 

fastslått plikten til å oppgi kontraktens samlede mengde eller omfang i kunngjøringen. De 

skriver følgende om hensynet bak regelen: 

 

Hensynet bak regelen om at oppdragsgiverne skal oppgi slike opplysninger i 

kunngjøringen er at tilbyderne i størst mulig grad skal kunne avgjøre om det er grunnlag 

for inngivelse av tilbud. At opplysningene blir angitt senere i konkurransegrunnlaget kan 

                                           

62 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. 
63 Fra 01.07.2012 er denne satt til 40 mill. 
64 Jf. Direktiv 2004/18/EF artikkel 36. 
65 KOFA er klageorgan for offentlige anskaffelser. 



 

 

ikke avhjelpe en manglende angivelse av kontraktens omfang i kunngjøringen. 

Klagenemnda finner på denne bakgrunn at innklagede har brutt regelverket ved ikke å 

oppgi kontraktens samlede mengde eller omfang i kunngjøringen av konkurransen. 

 

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 (1) og 15-2 (1). Avropet må være gjort innenfor det tidsrommet som rammeavtalen 

gjelder for, og falle inn under de områdene avtalen omfatter (kontraktens gjenstand). 

 

I de tilfeller der det er inngått rammeavtaler med flere leverandører har forskriften noen 

tilleggsreguleringer av dette. Det er imidlertid ikke en aktuell problemstilling i prosjektene som 

undersøkes i denne rapporten. 

 

Et avrop er ikke en ny selvstendig anskaffelsesprosess. Det er 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 bør derfor 

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

mellom partene for den enkelte anskaffelse. Da må man se hen til vilkårene i rammeavtalen og 

vilkårene i den enkelte kontrakten. Dette følger langt på vei også av kravet til gjennomsiktighet 

og etterprøvbarhet i anskaffelsesaker. Det samme kan antagelig også utledes av FOA § 4-1 

bokstav a som definerer offentlige kontrakter som avtaler som inngås skriftlig66. Det kan ikke 

stilles strenge formkrav til skriftligheten til de enkelte avrop, og dette vil måtte vurderes opp 

mot kontraktens verdi og kompleksitet. Det er etter revisjonens oppfatning også god 

forvaltningsskikk at kommunen arkiverer avrop som ikke bare er av bagatellmessig størrelse og 

art. I økonomireglementets del om økonomistyring av prosjekter (pkt. 3.2) har kommunen selv 

tatt inn følgende om bestillinger av varer og tjenester i prosjekt: Alle bestillinger skal 

foretas/bekreftes skriftlig.  

 

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 rammeavtalen 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. Det er nemlig en 

grunnleggende forutsetning i regelverket for offentlige anskaffelser at det som faktisk anskaffes 

er det som er beskrevet i kunngjøringen/konkurransegrunnlaget. Dette vil være en konkret 

vurdering i det enkelte tilfelle, men det at man går vesentlig ut over beløp/verdi på kontrakter 

eller går klart ut over det som er kontraktens gjenstand (hvilke ytelse/vare som var en del av 

                                           

66 Veileder for kontraktsoppfølging av offentlige anskaffelser, DIFI s. 25-26. 



 

 

konkurransen og opprinnelig kontrakt) vil være forhold som kan bli betraktet som en vesentlig 

endring av kontrakten og dermed en ulovlig direkteanskaffelse.  

 

Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterier: 

 

 Anskaffelsene i prosjektene 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 rammeavtaler stilles det i tillegg opp følgende kriterier: 

 

 Avropene på rammeavtalen må være innenfor rammeavtalens løpetid og innenfor de 

varer eller tjenester som avtalen dekker 

 Avrop skal være skriftlige og bør være arkivert  

 Summen av de avropene som er gjort innenfor en og samme rammeavtale må ikke i 

vesentlig grad overstige rammeavtalens verdi  

 

 

  



 

 

 

Planlegging og organisering av det enkelte prosjekt  

Her utledes kriteriene for problemstilling 6: 

 

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.  

 

Revisjonskriteriene er i hovedsak bygd på ANSI/PMI 99-001, ISO-standard 1000667, samt 

økonomireglementets del om økonomistyring av prosjekter. Med bakgrunn i disse kildene har vi 

funnet frem til elementer vi mener er sentrale for god planlegging og prosjektorganisering. 

 

Roller, ansvar og myndighet i prosjektorganisasjonen må være klart definert og entydig nedfelt 

i styringsdokumentene for det enkelte prosjekt. Dette støttes også i kommunens eget 

reglement. I punkt 2.2 står det at det må opprettes en entydig prosjektorganisasjon (avhengig 

av prosjektets karakter). Enhetsleder skal oppnevne en prosjektansvarlig for hvert prosjekt, 

som tildeles et såkalt ”generalansvar”. Prosjektansvarlig skal innhente alle relevante 

opplysninger og sørge for alle nødvendige formalia i forbindelse med prosjektet. Det er et krav 

at politisk vedtatte rammer skal holdes, jf. pkt. 2.1. Dette punktet i reglementet legger altså 

ansvaret for mange sentrale oppgaver i det enkelte prosjekt til prosjektansvarlig.  

 

Selv om kommunens reglement legger mange oppgaver til prosjektlederen, så er det viktig å 

presisere at ledelsen er sentral for å utarbeide og vedlikeholde et godt system for 

kvalitetsstyring i prosjekter, jf. for eksempel ISO-standard 10006 pkt. 5.1 og 5.2.3. Ledelsen 

har fortsatt det overordnede ansvaret, selv om oppgavene gjøres av prosjektleder. Vi viser også 

til det vi tidligere har skrevet om intern kontroll, se kapittel 4 i denne rapporten.  

 

En prosjektorganisasjon bør settes sammen med nødvendig kapasitet og kompetanse ut fra det 

enkelte investeringsprosjekts behov. Erfaring fra tidligere og tilsvarende prosjekter bør 

vektlegges ved etablering av en hensiktsmessig organisasjon, og det bør jevnlig vurderes om 

prosjektorganisasjonen fungerer som forutsatt ved etablering. 

 

Det bør også tas stilling til hvilken entrepriseform/kontraktsstrategi som er hensiktsmessig å 

bruke i det aktuelle prosjektet – skal det være en totalentreprise, skal det brukes 

underleverandører osv. De valgene som tas her, vil også avhenge av hvordan 

prosjektorganisasjonen er. Eksempelvis bør man velge en entrepriseform/kontraktsstrategi som 

ikke krever så mye oppfølging dersom man har begrenset kapasitet til å følge opp et prosjekt.  

 

                                           

67 Både ANSI og ISO 10006 omhandler prosjektstyring. ANSI er et mer detaljert dokument, mens ISO 10006 er mer 
overordnet.  



 

 

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 (sannsynlighet og 

konsekvens), herunder vurdering av forhold og/eller situasjoner som kan oppstå og påvirke 

prosjektets kostnadsnivå og fremdrift. 

  

Her viser vi også til punktene som vi nevnte under forsvarlig utredning av et teknisk prosjekt 

(pkt. 3.1.1) – i løpet av planleggingsfasen bør dette beskrives:  

 

- Teknisk beskrivelse av arbeidet  

- Framdriftsplan 

- Budsjettoverslag basert på erfaringstall eller innhentede pristilbud 

- Beskrivelse av eventuelle forbehold, usikkerhetsmomenter, spesielt knyttet til framdrift 

og budsjett (risikovurdering). 

 

Når man kommer så langt som detaljplanleggingen, bør dette være mer detaljerte/raffinerte 

dokumenter.  

 

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.  

 

Med bakgrunn i ovennevnte har revisjonen utledet følgende kriterier:  

 

 Prosjektansvarlig skal sørge for at det blir sammenstilt et teknisk design (gjennom en 

prosjekteringsfase) som er detaljert nok til at man kan bedømme risiko og utforme et 

budsjett med en antatt risiko.  

 Roller og ansvar i prosjektorganisasjonen bør være klart definert og entydig nedfelt i 

styringsdokumentene for det enkelte prosjekt.  

 Prosjektorganisasjonen bør ha nødvendig kapasitet og kompetanse ut fra behovet i det 

enkelte investeringsprosjekt, og det bør jevnlig vurderes om organisasjonen fungerer 

som forutsatt. 

 Det bør foreligge fremdriftsplaner som inneholder milepæler, kostnadskalkyler, 

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

prosjektkalkylen bør vurderes. Det bør i den sammenheng gjennomføres en 

risikovurdering av prosjektet før byggestart. 

 Krav til kommunikasjon, fremdriftsrapportering og arkivering i enkeltprosjekter bør 

foreligge.  



 

 

 

Styring og oppfølging i gjennomføringsfasen 

Her går vi gjennom hvilke krav som stilles til økonomisk styring av prosjekter, og til 

oppfølgingen i gjennomføringsfasen: 

 

7. Blir byggeprosjekter underlagt tilfredsstillende styring og oppfølging i selve 

gjennomføringsfasen?  

 

Som for prosjektorganisering (problemstilling 6) bygger kriteriene på ANSI/PMI 99-001, ISO-

standard 1000668, samt økonomireglementets del om økonomistyring av prosjekter. I tillegg 

bruker vi blant annet byggherreforskriften og byggesaksforskriften.  

 

Som tidligere nevnt fremgår det i pkt. 2.1 i økonomireglementets del om økonomistyring av 

prosjekter at prosjektansvarlig skal … innhente alle relevante opplysninger og sørge for alle 

nødvendige formalia i forbindelse med et prosjekt. Dette vil også gjelde i gjennomføringsfasen 

av et prosjekt.  

 

I gjennomføringsfasen skal det blant annet innhentes formelle tillatelser. Hvilke tillatelser som 

må innhentes er avhengig av prosjektets karakter. Dette reguleres i byggesaksforskriften. 

Byggesaksforskriften skal blant annet ivareta at en byggesak blir gjennomført etter krav gitt i 

plan- og bygningsloven. For at en byggesak skal kunne gjennomføres må kommunen gi en 

rammetillatelse. Rammetillatelsen gir rett til å starte detaljprosjektering innenfor avtalte 

rammer og begynne arbeidet med å skaffe en eller flere ansvarlig utførende. Når kommunen 

har godkjent de ansvarlig utførende for alle de fag og klasser som tiltaket omfatter, gir 

kommunen en igangsettelsestillatelse og det fysiske arbeidet med tiltaket kan begynne.  

 

I byggesaksforskriftens kapittel 12 beskrives hvordan ansvaret er fordelt69:  

 

 

Paragraf Ansvarlig Funksjon 

§ 12-1 Tiltakshaver Tiltakshaver (byggherre) er ansvarlig for at tiltaket blir utført eller 

iverksatt i samsvar med lov, forskrift, planer, vedtekter og andre 

myndighetskrav som fastsettes i et godkjenningsvedtak. 

Tiltakshaver har ikke direkte ansvar, etter som hvert enkelt 

ansvarlig foretak som tiltakshaver knytter til seg, vil ha et 

fullstendig ansvar for sin del av tiltaket. 

§ 12-2 Søker Ansvarlig søker skal koordinere hele byggesaken. 

                                           

68 Både ANSI og ISO 10006 omhandler prosjektstyring. ANSI er et mer detaljert dokument, mens ISO 10006 er mer 
overordnet.  
69 Se også plan- og bygningsloven kapittel 23 Ansvar i byggesaker. 



 

 

§ 12-3 Prosjekterende Ansvarlig prosjekterende skal sørge for at prosjekteringen av 

tiltak er i samsvar med lover og forskrifter. 

§ 12-4 Utførende Ansvarlig utførende skal sørge for at utførelsen av tiltak er i 

samsvar med lover og forskrifter. 

 

 

For å kunne utføre arbeid med investeringsprosjekter må de selskapene som utfører arbeidene 

ha ansvarsrett. Avhengig av hva som skal utføres deles ansvarsretten inn i tre klasser. Disse 

klassene avspeiler kompleksiteten ved de forskjellige arbeidene og hva som er forventet av den 

bedriften som står som ansvarlig. For at en bedrift skal kunne få ansvarsrett må dette søkes om 

for hvert tilfelle til kommunen. Hvis kommunen finner at bedriften tilfredsstiller kravene til 

ansvar innfor fag og klasse, gir kommunen en tillatelse til å begynne det arbeidet som søkeren 

har ansvar for. Det finnes også en ordning for sentral godkjenning, og der slik godkjenning 

finnes skal kommunen normalt legge dette til grunn ved tildeling av ansvarsrett.   

 

I henhold til byggherreforskriften § 5 skal byggherren sørge for at hensynet til sikkerhet, helse 

og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Byggherreforskriften 

inneholder en rekke krav til de forskjellige aktørene avhengig av deres roller i 

prosjektgjennomføringen. Byggherren må sørge for at alle arbeidene hensyntar kravene til SHA 

som er beskrevet i byggherreforskriften.  

 

I gjennomføringsfasen må selve prosjektarbeidet kontrolleres, herunder hva som er gjort av 

arbeid sett opp mot framdriftsplan, kvalitet på arbeidet (eks. betongarbeider, sveisearbeider), 

SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), kontroll av kostnad mot budsjett, og vurdering av risiko. 

Dette for å sikre at arbeidet leveres til avtalt pris og i forhold til krav som er satt i bestillingen, 

og at prosjektene har nødvendig og avtalt fremdrift.  

 

I prosjektet må det altså gjennomføres hensiktsmessig rapportering for at fremdriften går som 

den skal, at kostnadene står i forhold til fremdriften og at det blir levert den kvaliteten som 

kreves i prosjektet. Også anerkjente prosjektstyringsprinsipper peker på viktigheten av at 

økonomi og fremdrift presenteres og at avvik i forhold til vedtatte planer kommenteres70.  

 

Ifølge økonomireglementet er det er prosjektansvarlig som vanligvis skal forestå alle bestillinger 

og attestere alle innkjøp for prosjektet. Alle bestillinger skal være skriftlige, og det skal ikke 

foretas bestillinger som fører til at kommunen påføres kostnader som ikke har budsjettmessig 

dekning, pkt. 3.2.  

 

Ifølge pkt. 3.3 i økonomireglementet skal det føres prosjektregnskap ved behov. Det er ikke 

nærmere spesifisert hva som tilsier slikt behov. Revisjonen legger til grunn at prosjekter av en 

slik størrelse som det vi gjennomgår her, skal ha prosjektregnskap. Hva et prosjektregnskap er, 

                                           

70 Se for eksempel ISO-standard 10006, pkt. 3.4, 5.3.2 og 6.1.3. 
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er ikke definert i økonomireglementet. Men vi mener at prosjektregnskapet må inneholde 

informasjon som ikke bare forteller hvor mye penger som er brukt – det må også gi informasjon 

om hvor mye som er påløpt sett i forhold til fremdriften på prosjektet, samt prognoser. Videre 

bør det fremgå av prosjektregnskapet hva som er påløpt i forhold til kontrakt og hva som er 

tillegg og endringsmeldinger. 

 

Det finnes lovkrav til hvordan dette skal gjøres hos leverandører som utfører arbeid innen 

bygge- og anleggsvirksomhet. Bokføringsforskriften har en egen del § 8-1 Bygge- og 

anleggsvirksomhet som er aktuell her. I henhold til § 8-1-3 skal alle prosjekter ha et 

prosjektregnskap (gjelder prosjekter over kr 300 000). Videre skal alle timene føres slik at de 

kan spesifiseres pr. dag, og dette gjelder også fastprisoppdrag, jf. § 8-4-1.  

 

I gjennomføringsfasen av et prosjekt oppstår det ofte endringer. Endringer kan omfatte hele 

prosjektet, fra endringer i målsetninger og overordnede planer til mindre justeringer i 

prosjektets delprosesser. God håndtering av endringer underveis i gjennomføringsfasen krever 

gode rutiner for varsling, godkjenning og rapportering. Krav til god håndtering av 

endringsmeldinger er også fremsatt i en rekke norske standarder som vedrører bygg og anlegg. 

For denne type arbeider er det naturlig å benytte NS 8406 (Forenklet norsk bygge- og 

anleggskontrakt). De viktigste kravene er at:  

 

- Krav om endring varsles når man oppdager forhold som kan føre til en endring. 

- Den mulige endringen beskrives i tilstrekkelig grad slik at de som er bemyndiget til å 

håndtere endringer i prosjektet kan ta stilling til endringen (med hensyn til tid, 

kostnader, kvalitet og SHA).  

- Økonomiske konsekvenser av endringer vurderes før godkjenning. 

- Tjenesteyteren har ikke rett til å foreta endringer i det avtalte oppdraget uten 

oppdragsgiverens skriftlige forhåndssamtykke.  

 

Det er vanlig praksis i bransjen for denne type arbeider at entreprenøren stiller 10 % av 

kontraktssummen som sikkerhet i utførelsesfasen (gjerne en bankgaranti eller lignende). 

Sikkerheten reduseres til 3 % for de første 3 årene av reklamasjonsperioden. 71 Videre er det 

vanlig praksis at det kun betales for 90 % av verdiskapningen som er tilført eller utført på 

byggeplassen før arbeidene overtas av byggherren72. Dette gir kommunen mulighet til å holde 

igjen penger som følge av eventuelt mangelfullt arbeide eller manglende dokumentasjon på 

kvalitet.  

 

Dersom det ikke stilles slik økonomisk sikkerhet, er kommunen avhengig av at entreprenøren er 

enig i eventuelle reklamasjoner. Hvis entreprenøren er uenig har kommunen ingen økonomiske 

                                           

71 NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, pkt. 8 Sikkerhetsstillelse.  
72 NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, pkt. 23.3 Fakturering og betaling. 



 

 

virkemidler for å få utbedret reklamasjonen. Uten sikkerhet er det også mulighet for tap dersom 

entreprenøren innstiller sin virksomhet.  

 

Med bakgrunn i ovennevnte har revisjonen utledet følgende kriterier:  

 

 Alle nødvendige søknader og tillatelser skal innhentes. 

 Ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) påligger byggherren og må ivaretas.  

 Entreprenøren bør følges opp for å sikre at kontraktsbetingelsene overholdes både når 

det gjelder pris og kvalitet. 

 Det skal foreligge gode rutiner for varsling, godkjenning og rapportering av 

endringsmeldinger.  

 Prosjektets samlede økonomi, fremdrift og kvalitet bør følges opp og vurderes, basert på 

regelmessig oppfølging, skriftlig rapportering og annen dokumentasjon. Blant annet skal 

prosjektleder utarbeide prosjektregnskap. 

 Kommunen bør sørge for at entreprenøren stiller sikkerhet i henhold til vanlig 

bransjestandard. Dette gjelder 10 % sikkerhet av kontraktssummen. I tillegg bør det kun 

betales for 90 % av verdiskapningen som er tilført eller utført på byggeplassen. 

 

  



 

 

 

  



 

 

VEDLEGG 5 RÅDMANNENS SVAR PÅ RAPPORTEN  

 



 

 

 



 

  


