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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og formål 

Nes kommune v/kommunalsjef samfunn og miljø har bestilt en vurdering av et investeringsprosjekt 

på Herbergåsen industriområde i Nes kommune. Mandat og kontrakt er datert 8. januar 2018.  

 

Administrasjonens henvendelse viser til prosjektets overskridelse. Oppdraget har vært å undersøke 

et prosjekt som gjelder anlagt veglys, kabling og bygging av veg på Herbergåsen industriområde. 

Noe av prosjektet gjelder vann og avløp (VA) og omfattes ikke direkte av undersøkelsen.  

 

Investeringsprosjekter innebærer både risiko og usikkerhet. De må planlegges og styres. Dette 

omfatter budsjett og kostnadsrammer, politiske beslutninger, anskaffelser, prosjektorganisering, og 

som regel også samarbeid og koordinering mellom flere aktører. Ledelsen har ansvar for å sikre 

tilstrekkelig intern kontroll når investeringsprosjekter planlegges og gjennomføres. Erfaring og 

forskning viser at den mest sårbare fasen ofte er planleggingsfasen (tidligfase). Dette handler stort 

sett om intern kontroll.  

 

Økonomibestemmelsene i medhold av kommuneloven slår fast at årsbudsjettet er ettårig. Det 

gjelder også for investeringsprosjektene. Investeringsprosjektene går ofte over flere år. I 

årsbudsjettene budsjetteres den delen av utgiftene som forventes å gå med det aktuelle året, og 

deretter budsjetteres de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets framdrift. Samtidig 

innebærer dette at vedtak om totale kostnadsrammer for (flerårige) enkeltprosjekter må gis som 

tillegg til den obligatoriske oppstillingen i årsbudsjettet. Årsbudsjettet må følges opp 

(årsperspektivet), mens den totale kostnadsrammen (prosjektperspektivet) må følges opp og 

rapporteres i tillegg (KRD, 2011). 

 

Revisjonens erfaring er at overskridelse på investeringsprosjekter kan ha flere årsaker. Grunnlaget 

for budsjettet kan være mangelfullt. Det kan oppstå behov for endringer undervegs, uten at disse 

endringene justeres budsjettmessig. Kontrakter og tillegg følges kanskje ikke opp i tilstrekkelig grad 

verken når det gjelder omfang av arbeid som skal utføres eller de priser som faktureres. På dette 

området er god intern kontroll av stor betydning. Nærmere om dette i punkt 1.2 under. 

 

Formålet med undersøkelsen har vært å belyse de faktiske forhold og å bidra til læring og utvikling 

framover.  Kommunen ønsker å benytte revisjonsundersøkelsen i sitt arbeid med forbedring av 

rutiner. 

 

Kontrollutvalget i Nes kommune er informert om undersøkelsen som er bestilt, og det er avtalt at 

kontrollutvalget skal få rapporten. 
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1.2 Ansvaret for den interne kontrollen 

Intern kontroll dreier seg om å holde orden i eget hus, være beredt og å forebygge. Kommuneloven 

har en egen bestemmelse om rådmannens ansvar: 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

Bestemmelsen innebærer blant annet et ansvar for å ha tilstrekkelig kontroll og et krav om prosess 

for å sikre kontroll. Bestemmelsen er svært overordnet (KS 2013, 13). Idéheftet «Rådmannens 

internkontroll» formulerer internkontroll i praksis slik (ibid): 

 

 Formaliseringer, dokumenter, rutiner som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges 

opp, 

 At lover og regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme 

og legitimitet ikke svekkes. Dette for å sikre at kommunen har den ønskede utvikling. 

 

Videre pekes på at internkontrollen må integreres og tilpasses kommunens styringsmodell, på en 

slik måte at virksomhetsstyringen og det systematiske arbeidet også gir trygghet for betryggende 

kontroll (ibid, 18-19). 

 

En rapport1 om Internkontroll – implementering av system og oppfølging viser at selv om kommunen 

hadde flere reglementer og rutiner på plass, manglet et helhetlig system. I rapporten framkommer at 

kommunalsjefene har ansvar for intern kontroll i de enkelte virksomhetene. Økonomisjefen påpekte 

at «..det er naturlig at disse følger opp dette med sine respektive virksomheter» (Romerike revisjon 

IKS 2015). 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 

Følgende problemstillinger er avtalt2 undersøkt: 

 

1. Er budsjetteringen (inklusive finansiering) ivaretatt i prosjektet? 

 

2. a) Har kommunen etablert et tilfredsstillende system for rapportering på det enkelte 

investeringsprosjekt både til politisk og administrativt nivå? 

b) Er rutinene fulgt for veiprosjektet på Herbergåsen? 

 

                                                

 

 
1
 Rapport til kontrollutvalget i Nes kommune, november 2015. 

2 I tillegg er muligheten for å kontrollere prisene fra leverandør holdt åpen i kontrakten. Denne muligheten er 

ikke benyttet.  
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3. Er internkontrollen tilfredsstillende (i samsvar med kommunens rutiner) når det gjelder roller og 

ansvar, attestasjon og anvisning av bilagene? 

 

4. Har kommunen lagt til rette for at man sikrer at arbeidet blir utført som planlagt (intern kontroll)? 

 

5. Er kommunens retningslinjer for dokumenthåndtering og arkivering ivaretatt i dette prosjektet? 

 

For å besvare problemstillingene har revisjonen lagt til grunn revisjonskriterier i kommunelov, 

veiledere og anerkjent prosjektmetodikk, i tillegg til kommunens egne retningslinjer. 

 

I kapittel to besvarer revisjonen de avtalte problemstillingene. Revisjonens konklusjoner og 

anbefalinger står i kapittel tre. I vedlegg en til rapporten gis en oversikt over organiseringen og en 

tidslinje om gangen i prosjektet. I vedlegg 2 til rapporten gis en nærmere oversikt over kravene til 

attestasjon og anvisning i kommunens reglement. 

1.4 Anvendte metoder i undersøkelsen 

Revisjonen har fulgt revisjonsstandard RSK 001 så langt det passer. 

 

Kommunen manglet dokumentasjon og informasjon om hva som hadde foranlediget den 

situasjonen som hadde oppstått. Revisjonen har fått all tilgjengelig dokumentasjon fra kommunen, 

videresendt fra anleggsentreprenør og konsulent3. Revisjonen har også innhentet dokumentasjon 

fra kommunens regnskapssystem. Dokumentasjon om prosjektplanlegging, oppfølging og 

gjennomføring av prosjektet er ikke forelagt for revisjonen. 

 

Revisjonen har innhentet relevante reglementer i Nes kommune fra kommunen. Rammeavtaler er 

innhentet fra innkjøpssamarbeidet.  

 

Revisjonen har intervjuet ansatte på kommunalteknikk, kommunalsjef og økonomisjef. Intervjuene 

er verifisert i etterkant og et utkast til rapport er verifisert av prosjektleder. I tillegg har revisjonen 

snakket med næringssjefen i kommunen. Revisjonen har også vært i kontakt med DGI for å få 

avklart et spørsmål om arkivsystemet. 

 

Utkast til rapport er gjennomgått i faktahøringsmøte. Påpekte feil i faktagrunnlaget er korrigert. 

1.5 Kort om Herbergåsen 

Herbergåsen er et industriområde i Nes kommune. Flere virksomheter har etablert seg på området. 

Kommunen ønsker å utvikle området og beholde etablerte virksomheter. For å få dette til, måtte det 

framføres tilstrekkelig strøm til både eksisterende og framtidige virksomheter. Det ble etablert veglys 

og gravd kabelgrøft.  Framføring av strøm foregikk i samarbeid med Hafslund som parallelt sto for 

                                                

 

 
3
 Konsulenten bisto kommunen i forbindelse med veglyset. 
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økt strømkapasitet på Herbergåsen. Dette samarbeidet hadde det tatt lang tid å få på plass. Det ble 

samtidig lagt ned fiber i samarbeid med aktør på dette området. Det ble videre klart at vegen måtte 

utbedres og forlenges, og avdekket at vann- og avløpsledninger (VA) måtte etableres og 

rehabiliteres.  

 

Kravet om økt strømkapasitet kom fra virksomhetene på Herbergåsen. Da det ble solgt ei tomt på 

området i 2016 måtte kommunen anlegge veg til tomtegrensa. Dette la til rette for senere utvidelser 

av området. Samtidig ble det tatt stilling til at det nye området måtte reguleres før det kunne utvikles 

videre. 

 

Herbergåsen industriområde omtales i kommunens plandokumenter som et viktig næringsområde. 

Kommunens nye næringsplan (2017-2030) viser konkret til Herbergåsen industriområde på et 

punkt. Næringsplanen ble vedtatt i desember 2016, etter forutgående prosesser og høringsrunde. 

1.6 Nærmere om økonomien og innholdet i prosjektet 

Kommunestyret bevilget 2 millioner kroner i 2016 og 5 millioner i 2017 til Industrivegen – 

Herbergåsen og infrastruktur – Herbergåsen. Det ble tilleggsbevilget 4,5 millioner kroner ved 

kommunestyrets vedtak i november 2017 (3. tertialrapportering).  

 

Revisjonen har oppsummert opplysninger fra budsjett og regnskap, kontrakter og tilleggsarbeider i 

tabellene under. Det ble inngått kontrakt med Anleggselektro AS på veglys og Udnes Utemiljø AS 

på gravearbeider (anleggsentreprenør). 

 

Tabell 1 Investeringsregnskapet 2016 og 2017 

Oversikt over budsjett, regnskap og kontrakt/tillegg - Herbergåsen 

Budsjettår Justert budsjett Bokført Konsulent Andre Entreprenør Mvakomp 

2016 2 000 000 1 821 296 184 437 124 603 1 147 997 364 259 

2017  9 500 000 12 177 682 0 775 789 9 754 977 1 646 915 

Totalt 

investerings-

regnskapet 

11 500 000 13 998 978 184 437 900 393 10 902 974 2 011 174 

Driftsregnskap 

2017 

 2 461 000   2 461 000  

 

Kilde: Regnskap 2016 og 2017. Andre: gjelder hovedsakelig fakturaer på veglys (Anleggselektro AS). Innleid konsulent 

bisto i forbindelse med veglyset. Entreprenør er fakturaer fra anleggsentreprenør (Udnes Utemiljø AS).  

 

Den første kolonnen, i tabellen over, viser justert budsjett i 2016 og 2017 i investeringsregnskapet. 

De neste kolonnene viser hva som er bokført og hvordan beløpene fordeler seg på konsulent 

(innleid bistand, veglys), andre (hovedsakelig Anleggselektro AS) og anleggsentreprenør (Udnes 

utemiljø AS). Den siste kolonnen viser momskompensasjonen. Momskompensasjonen en utgift som 

alle prosjekter på veiområdet må ta med på utgiftssiden og som kommunen må finansiere. Dette til 
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forskjell fra prosjekter på vann og avløp som følger lov om merverdiavgift, og som budsjetteres og 

bokføres netto (eksklusive merverdiavgift). I tillegg har revisjonen lagt inn i tabellen vedlikeholdet 

som er bokført i driftsregnskapet. Dette arbeidet har kommunen vurdert som en driftsutgift, og det 

har ikke vært en del av investeringsprosjektet. Vedlikeholdet er tatt med fordi dette var en del av det 

arbeidet som anleggsentreprenør Udnes Utemiljø AS utførte på Herbergåsen industriområde. 

 

Sammenlignet med opprinnelig budsjett for investeringsprosjektet, 7 millioner kroner totalt i 2016 og 

2017, viser investeringsregnskapet samlet en overskridelse på nærmere 7 millioner kroner. 

Sammenlignet med justert budsjett i 2017 (tilleggsbevilget 4,5 millioner kroner i 2017) utgjør 

overskridelsen 2,7 millioner kroner av det regulerte budsjettet på 9,5 millioner kroner i 2017. 

I 2017 avsluttes arbeidet med etablering av veglys og samarbeidet med Hafslund om økt 

strømkapasitet. Dette arbeidet var budsjettert i 2016, men framdriften ble forsinket. Forsinkelsen 

kommer fram i møtereferat 4.10.2016 (oppfølgingsmøte). 

 

Arbeidet med å anlegge ny veg innover «myra» og skifte ut og anlegge nye vann- og 

avløpsledninger samt ledninger til overvann pågikk videre i 2017. Deler av arbeidet lå trolig inne i 

budsjettet i 2017, men nye behov kom også til etter hvert: 

 

 Strekningen med nye kommunale ledninger ble anlagt i en ny trasé av hensyn til krav til fall 

(investeringsregnskapet). 

 Undervegs i dette arbeidet avdekket entreprenøren også behov for å utbedre vann- og 

avløpsnettet på eksisterende ledningsnett. Utbedringsarbeider ble bestilt og utført. I tillegg 

ble det avdekket problemer på en strekning i motsatt retning av vegen som ble anlagt 

innover myra. Ledningene ble analysert og avmerket, men de er ikke skiftet ut 

(driftsregnskapet). Dette lå til driftsavdelingen på vann- og avløp som bestilte og fulgte opp. 

 

Tabellen nedenfor viser hva som samlet er bokført i drifts- og investeringsregnskapene, fordelt på 

veg, vann og avløp.   
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Tabell 2 Drifts- og investeringsregnskapet, 2016 - 2017 

Fordeling mellom veg, vann, avløp – investering og vedlikehold 

Herbergåsen Veg Vann Avløp Vann/avløp  

År Beløp Investeringsregnskapet Driftsregnskapet  

2016 Investering 1 821  1 821    Veglys og 

utvidelse 

på veg 

2017 Investering 12 177 8 707 1 735  1 735   Veglys, ny 

veg og nytt 

VA 

 2017 Drift* 2 461    2 461 Vedlikehold 

Totalt 16 459  10 528 1 735  1 735 2 461  
 

Kilde: Regnskapene og *sammendrag tilleggsmeldinger per 15.11.2017 fra Udnes Utemiljø AS. Tall i hele tusen. 

 

Det er samlet bokført 16,5 millioner kroner i drifts- og investeringsregnskapene i 2016 og 2017.  

 

Vedlikeholdet (rehabiliteringen) er bokført i driftsregnskapet i 2017 (2,5 millioner kroner). 

Budsjettmessig er dette dekket over midler til «uforutsett» og inngår i selvkostregnskapet. 

Ledningsnettet var så dårlig at administrasjonen besluttet at det måtte utbedres. Dette ble avdekket 

i prosessen. Vedlikeholdet på ledningsnettet er kun omtalt på budsjettstadiet, og revisjonen har ikke 

foretatt nærmere undersøkelser knyttet til arbeidet på ledningsnettet som driftsavdelingen på vann 

og avløp hadde ansvar for. 
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2 GJENNOMGANG AV PROBLEMSTILLINGENE 

2.1 Er budsjetteringen, inklusive finansiering, ivaretatt i prosjektet? 

Det er, som nevnt innledningsvis, vedtatt årsbudsjett på 2 millioner kroner i 2016 (handlingsprogram 

med budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019). Videre er prosjekt «Industrivegen – Herbergåsen» 

budsjettert med et årsbudsjett på 5 millioner kroner for 20174 (rådmannens forslag til 

handlingsprogram med budsjett 2017 og økonomiplan 2017). Det vil si at det totalt er bevilget 7 

millioner kroner til prosjektet i årsbudsjett 2016 og 2017.  

 

Det er i liten grad dokumentert hva bevilgningen skal brukes til i kommunens budsjetter. Formålet 

med bevilgningen er omtalt slik i 2016-budsjettet: «oppgradering av Industrivegen på Herbergåsen, 

har ikke veibelysning». Hva bevilgningen i 2017 skal gå til, er ikke nærmere omtalt i budsjett 2017.  

 

Næringsvirksomhetene på Herbergåsen orienterte i november 2015 ordfører og daværende 

kommunalsjef om utfordringer knyttet til manglende strømkapasitet og internett (Raumnes 

11.11.2015): 

Verken ordfører Sjøli eller kommunalsjef Skogholt er komfortable med situasjonen. Skogholt peker 

på at politikerne må bevilge penger til dette, mens Sjøli er opptatt av å få vite prisen. 

I november 2016 omtaler lokalavisen at rådmannen i budsjettforslaget for 2017 la fram forslag om å 

sette av fem millioner kroner til å oppruste næringsområdet på Herbergåsen (Raumnes 4.11.2016): 

Vi ønsker at vi sikrer tilstrekkelig strømkapasitet, Internett, lys langs vegene og asfaltarbeider. På 

denne måten vil det bli mer attraktivt for aktører å etablere seg på Herbergåsen, sier Sjøli.  

Det opplyses at budsjettet for 2016 gjelder veilys/kabel. Prosjektet omfatter samarbeid med 

Hafslund og arbeider (økt strømtilførsel) som Hafslund bekostet og utførte i egen regi (3-6 millioner 

kroner). Revisjonen får opplyst at det hadde tatt lang tid å få til et samarbeid med Hafslund om økt 

strømtilførsel. Kommunen holdt grøft for Hafslund til deres framføring av strømtilførsel. Kommunen 

satte opp nytt veglys langs Industrivegen og utførte de arbeider som måtte til i denne forbindelse. 

Dette omfatter også sprengning langs vegen og delstrekk langs Skogbygdavegen. 

 

Alle strømkabler og kabling til veglys ble lagt i kabelgrøft. Hafslund la sine kabler i kommunens 

grøft. Dette var kommunens bidrag for å få Hafslund med på å framføre tilstrekkelig strøm på 

industriområdet på Herbergåsen (møtereferater 2016).  

 

                                                

 

 
4
 Bevilgningen står på samme linje som bevilgningen på 2 millioner kroner i 2016. Dette tyder på at prosjektet 

er sett på som ett prosjekt. 
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Industrivegen var bygd på sprengstein. Veglyset som skulle anlegges langs Industrivegen la beslag 

på en trasé på 1 meter bredde fordi grøfta også skulle inneholde høyspentkabler fra Hafslund og 

trekkerør til fiber med mer. For å få dette til, måtte entreprenøren grave seg gjennom stein fra den 

opprinnelige byggingen. 

 

Det ble meldt inn behov om at det måtte gjøres mer på Herbergåsen og budsjett 2017 skulle 

opprinnelig dekke strøm, infrastruktur og regulering av området. Vegen ble forlenget da dette var en 

forutsetning for tomtesalget og en forberedelse til reguleringen som skulle tilrettelegge for salg av 

flere tomter. Nye vann- og avløpsrør ble lagt ned samtidig. For å få tilstrekkelig fall ble det på en 

strekning lagt helt nye rør utenom vegen. I tillegg ble det gjort klart for vann og avløp samt 

kabelgrøfter til det nye området. 

 

Revisjonen får opplyst at arbeidet med reguleringsplan ble tatt ut av prosjektet, men opprinnelig lå 

dette arbeidet inne i budsjettet for 2017. Arbeid med reguleringsplan ble tatt ut etter at revisor 

påpekte at slike utgifter hører hjemme i driftsregnskapet. Dette betyr at deler av bevilgningen i 2017 

skulle brukes til reguleringsarbeid. Da det ikke kunne gjøres på denne måten, ble det mer penger til 

infrastrukturtiltakene etter det revisjonen forstår av dette. 

 

Det er ikke fremlagt tilgjengelig dokumentasjon som viser hvordan prosjektet ble planlagt og hvilke 

kalkyler eller beregninger som ble foretatt, og som lå til grunn for budsjettvedtakene for 2016 og 

2017 eller tilleggsbevilgningen høsten 2017 på 4,5 millioner kroner. Framdriften på prosjektet i 2016 

ble forsinket. Dette kjente administrasjonen til i oktober 2016 (se punkt 1.6 foran). 

 

I tillegg til budsjettet kommer det i intervju fram at midler ble hentet fra inntekter for tomtesalget på 

Herbergåsen industriområde (1,5 millioner kroner) og en årlig rammebevilgning til veg (2 av 20 

millioner). Det ble administrativt bestemt å bruke inntekten på prosjektet i tillegg til det vedtatte 

budsjettet opplyses til revisjonen. Det var også slik at deler av den årlige bevilgningen til 

vegutbedring skulle dekke asfalteringen. Både økonomisjef og kommunalsjef samfunn og utvikling 

opplyser at det er mulig dette har vært praksis på kommunalteknikk, men mener det ikke er 

anledning til dette etter gjeldende bestemmelser og kommunens retningslinjer på området. 

2.1.1 Revisjonens vurdering 

Regler om budsjettering og regnskapsføring av investeringer er gitt i kommuneloven med forskrifter. 

Årsregnskapets formål er å vise årets utgifter og inntekter sammenholdt med årsbudsjettet. 

Årsbudsjettet skal følges opp for investeringsprosjektene for å sikre balanse og realisme.  

 

Summen av årsbudsjettene for et investeringsprosjekt skal tilsvare den totale kostnadsrammen for 

prosjektet.  Etter revisjonens vurdering har prosjektet aldri hatt en totalramme. Kommunen har 

vedtatt årlige bevilgninger til to atskilte prosjekter. Allerede høsten 2016 hadde administrasjonen 

kunnskap om at det ville koste mer enn budsjettert i 2016 å få veglyset på plass. Det er umulig å 

svare på om bevilgningen på fem millioner i 2017 også skulle dekke opp for de inngåtte kontraktene 

som overskred budsjettet i 2016 med 0,5 millioner kroner og forsinket framdrift på etableringen av 

veglyset. Ordførerens opplysninger til Raumnes kan tyde på at budsjettet for 2017 var ment å ta 
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høyde for disse kostnadene. Se nærmere om dette under punkt 1.6. Etter revisjonens vurdering 

viser undersøkelsen at kostnadsrammen / årsbudsjett 2016 og 2017 ikke har vært tilstrekkelig for 

dette prosjektet.  

 

Det ble (administrativt) bestemt at inntekten fra tomtesalget i 2016 kunne brukes til å øke 

kostnadsrammen tilsvarende. Videre var det forutsatt at den årlige potten til opprusting av veg 

(2015/2016) skulle dekke asfalteringen. Inntekter på salg og andre bevilgninger (asfaltering) kan 

etter revisjonens vurdering ikke brukes til andre formål enn vedtatt av kommunestyret. Dette er det 

ikke anledning til å gjøre verken etter økonomibestemmelsene eller kommunens egne retningslinjer.  

 

Revisjonen konkluderer med at budsjettet ikke har vært realistisk (jamfør økonomibestemmelsene i 

medhold av kommuneloven). Det er ikke utarbeidet et kostnadsoverslag som ligger til grunn for 

kommunestyrets vedtak. Inntekter fra tomtesalg og asfalteringspotten kan ikke øke budsjettrammen. 

En slik praksis bryter med økonomibestemmelsene og kommunens reglement. 
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2.2 Har kommunen etablert et tilfredsstillende system for rapportering på det 

enkelte investeringsprosjekt både til politisk og administrativt nivå? Er 

rutinene fulgt for vegprosjektet på Herbergåsen? 

Kommunen har utarbeidet rutiner for rapportering og regulering av budsjettet. Rutinene beskrives i 

kommunens økonomihåndbok og i notater. Det beskrives for eksempel at perioderapportene skal 

inneholde rapportering av regnskapsresultat for kommunen og virksomheten. Rapportering på 

investeringsprosjekter skal blant annet inneholde «byggeregnskaper og status for 

investeringsprosjekter» (Økonomihåndbok). I notatene som økonomiavdelingen sender ut i 

forbindelse med tertialrapporteringen, beskrives (punkt form og design, under punkter om strukturen 

på rapportene) at det skal settes opp en investeringsrapport (punkt 3). Investeringsrapporten skal 

vise «status og prognose forklaring på avvik inntekter og utgifter hele Nes kommune». Hvilke data 

som skal rapporteres er ikke nærmere omtalt i kommunens notat. Bortsett fra denne setningen kan 

ikke revisjonen se at investeringsregnskapet omtales særskilt i notatet. Generelt beskrives to 

stikkord under punkt «Økonomi»: Status, forklaring på både positive og negative avvik. 

 

Prosjektene rapporteres etter felles mal for talldelen (budsjettskjema 2b5). Nedenfor vises et 

eksempel på rapporteringen for 3. resultatrapport per september 2017 da tilleggsbevilgningen ble 

vedtatt. 

 

Figur 1 Budsjettskjema 2B - investeringsregnskapet 

 
Kilde: 3. Kommunestyresak 138/17 den 21.11.2017: Resultatrapport 2017 Nes kommune, 10 

 

                                                

 

 
5
 Kolonnen «Revidert Budsjett Jan-Sep» er en periodisering av årsbudsjettet, ¾-deler av årsbudsjettet. 
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Figur 2 Investeringsregnskapet, rapporteringen i 3. resultatrapport om Herbergåsen 

 
Kilde: 3. Resultatrapport 2017 Nes kommune, 7. Kommunestyret vedtok å justere opp rammen med 4,5, ikke 4,3 mill.kr. 

 

Rapporteringen (verbaldelen, figur 2) til 3. resultatrapport inneholder litt informasjon om hvert enkelt 

prosjekt. Tertialrapportene legges fram på samme måte. Behov for tilleggsbevilgninger løftes fram i 

de periodevise rapportene og legges fram for kommunestyret til vedtak ved behov gjennom året. 

 

Økonomiavdelingen tar ut rapporter på rapporteringstidspunktet for driftsregnskapet, mens det er 

overlatt til prosjekteierne å ta ut økonomirapporter på investeringsprosjektene opplyses i intervju 

med økonomisjef. Årsaken til dette opplyses å være at kommunalområdene har best kjennskap til 

sine prosjekter. Kommunalsjef samfunn og miljø peker på at dette skaper usikkerhet med hensyn til 

hvilket tidsintervall det egentlig rapporteres på og understreker at det oppleves som mindre 

tilfredsstillende at rapportene på investeringsprosjektene tas ut på kommunalområdenivå og ikke av 

økonomiavdelingen6. 

 

Det kommer fram i intervjuene at forholdet mellom kommunalsjef og økonomisjef ikke er helt avklart 

når det gjelder rapporteringsansvaret på samfunn og miljø. Dette handler blant annet om frister, 

innholdet i formuleringene og innhenting av nødvendig informasjon i linjen. Undersøkelsen viser at 

det er korte frister fra notatet sendes ut til rapporteringen skal ferdigstilles. Revisjonen peker på at 

dette foregår til faste tider hvert år, og at det derfor ikke kommer overraskende på at det skal 

rapporteres. 

 

Nedenfor redegjøres for rapporteringen. Revisjonen starter med siste rapportering og går bakover i 

prosjektet. 

 

Prognosen på 9,5 millioner kroner per september 2017 (se figur 1 og 2 over), inkluderer arbeid på 

ledningsnettet på vann- og avløp. Rådmannen skriver at om lag 1,3 millioner av tilleggsbevilget 

beløp på 4,5 millioner kroner gjelder vann og avløp (3. resultatrapport 2017). Det er bokført 3,57 

millioner kroner netto på vann og avløp etter ompostering fra veg til vann og avløp. Dette viser at en 

langt større del av tilleggsbevilgningen enn forutsatt ble brukt på vann og avløp etter de 

omposteringer som er gjort i forbindelse med regnskapsavslutningen. Revisjonen har ikke gjort en 

nærmere vurdering av det beløpet som kommunen omposterte til vann og avløp.  

                                                

 

 
6
 I høringsmøte opplyses at økonomiavdelingen tar ut rapport på perioden for investeringsprosjektene. Det 

påpekes at problemet er at periodene ikke kan avsluttes da man følger fakturadato på periodene.  
7
 Administrasjonen har flyttet 3 470 000 kroner fra vegansvar 61000 til ansvar for VA 68000/68200 og fordelt 

beløpet på funksjon 3530 og 3540 i forbindelse med regnskapsavslutningen. Dette har skjedd etter at 

revisjonen blant annet påpekte at det ikke var påført kode for momskompensasjon på en faktura (moms på 

251 000). Denne fakturaen inngår i det som nå er korrigert. 
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Kostnader til vann og avløp lå i utgangspunktet inne i prosjektet på veg i investeringsregnskapet og 

fakturaene ble først bokført på vegprosjektet. Investeringene på VA ble ompostert til prosjekt på VA 

i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2017. Avdelingsleder opplyser om dette at vann- og 

avløpsledninger må skilles ut av hensyn til korrekt bokføring av selvkost på VA. Revisjonen får 

opplyst i intervju med ansatte på VA at dette ikke har vært praksis tidligere på prosjekter som i 

utgangspunktet tilhører veg. Revisjonen mener tidligere praksis gjør at både selvkostregnskapene 

og momskompensasjon/merverdiavgiften blir feil. Revisjonen har fått opplyst at praksis nå er endret. 

 

I 2. tertialrapportering (til og med juni 2017) er det en overskridelse på 2 millioner kroner mot vedtatt 

årsbudsjett. Det er rapportert om at arbeidet med infrastruktur ferdigstilles etter sommeren, «i den 

forbindelse opparbeidelse av Industrivegen på Herbergåsen (2. tertialrapport). Merforbruket på 

nærmere 2 millioner kroner står i skjema 2b. Prognose på sluttkostnad er ikke kommentert og det 

foreslås ingen tilleggsbevilgning, noe revisjonen mener det var grunnlag for å gjøre på dette 

tidspunkt. 

 

I resultatrapporteringen for 1. kvartal 2017 rapporteres i budsjettskjema om et regnskapsforbruk på 

4,059 millioner kroner, og et periodisert budsjett på 1,250 millioner kroner (januar – mars). Verbalt 

rapporteres i mars (kommunestyret i april 2017) om at «[a]rbeidet med opparbeidelse av 

Industrivegen – Herbergåsen som forutsatt».  

 

Det ble som nevnt bevilget 2 millioner kroner i årsbudsjett 2016. Undersøkelsen viser at det ble 

innhentet tilbud og tildelt oppdrag til to leverandører høsten 2016. Kontraktene, inkludert 

merverdiavgift, er på 2 514 272 kroner. Allerede i september 2016 er det med andre ord inngått 

kontrakter for rundt 0,5 millioner mer enn budsjett 2016 ga rom for. Det er ingen rapportering om 

dette i 2016. I møtereferat i oktober 2016 kommer det dessuten fram at framdriften på prosjektet er 

forsinket (referat fra oppfølgingsmøte i oktober 2016).  

 

Allerede før tilbudet fra anleggsentreprenøren ble innlevert, ble det tatt stilling til at sprenging skulle 

faktureres etter medgått tid. Dette er dokumentert i e-poster mellom tilbyder og medarbeider i 

kommunen. En av tilbyderne, som ble tildelt kontrakten (Udnes Utemiljø AS), henvendte seg til 

kommunen om dette. De tre firmaene som kommunen har rammeavtale med, og som deltok i 

minikonkurransen, ble orientert før tilbudsfrist. Den første endringsmeldingen fra 

anleggsentreprenøren er datert 5.10.2016 (e-post) og gjelder tilleggsarbeider i forbindelse med 

sprenging under E-16. I endringsmeldingen vises til at det i byggemøte 4.10.2016 ble besluttet å 

innhente alternative priser på rørframføringer gjennom E16 og kommunen ble gjort oppmerksom på 

«at det er mistanke om fjell i grunnen», og det ble benyttet underentreprenør. Kommunen 

viderefaktureres med påslag på 15 prosent når underentreprenør brukes. 

 

I rapporteringen til 4. resultatrapport er det lagt inn en prognose på 2 millioner kroner og 

regnskapsført 0,159 millioner kroner (skjema 2b). Verbalt rapporteres i september (kommunestyret i 

november 2016): 
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Det er iverksatt gravearbeid og utstyr er bestilt i forbindelse med utbedring av strømforbindelsen på 

Herbergåsen. Høyspent ledning skal legges i bakken, vi får fiber. Det skal også etableres nye 

trafokiosker på fire punkter. 

I årsregnskap 2016 rapporteres om regnskapsførte 1,821 millioner kroner. I årsmeldingen 

rapporteres: 

Det er iverksatt gravearbeid og utstyr er bestilt i forbindelse med utbedring av strømforbindelsen på 

Herbergåsen. Høyspent ledning er lagt i bakken, vi får fiber. Det er etablert nye trafokiosker på fire 

punkter. Oppgradering av det kommunale veinettet er i henhold til vedtatt prioriteringsliste. 

2.2.1 Revisjonens vurdering 

Kommunen har etablert et system for rapportering på årsbudsjettet (årsperspektivet), men ikke for 

hele prosjektets levetid (prosjektperspektivet). Kommunen legger budsjettskjema 2b) til grunn når 

det rapporteres. Dette er positivt og bidrar til god informasjon og leseren kan enkelt se de 

budsjettjusteringer som er foretatt. Det er imidlertid tatt inn en ekstra kolonne for periodisert budsjett 

som virker forvirrende. Skjema 2b) er pliktig å bruke når budsjettet settes opp og viser hvilket nivå 

kommunen har vedtatt investeringene på. Administrasjonen har ikke anledning til å gjøre 

budsjettjusteringer ut over de vedtatte rammene og mellom dem, uten vedtak i kommunestyret.  

 

Kommunen har også satt opp retningslinjer for innholdet i den verbale omtalen av 

investeringsprosjektene med «status og prognose forklaring på avvik inntekter og utgifter hele Nes 

kommune». En beskrivelse av prosjektene er nødvendig for å gi folkevalgte informasjon for å treffe 

beslutninger. Revisjonen mener at retningslinjene for rapportering på investeringsprosjektene ikke 

sikrer ensartet og god informasjon til de folkevalgte. Det mangler en nærmere beskrivelse av 

hvordan rapporteringen skal gjøres (innhold) i kommunens retningslinjer. 

 

Revisjonen deler kommunalsjefens syn på at det kan skape usikkerhet med tanke på tidsintervall at 

rapportene på investeringsprosjektene tas ut på kommunalnivå og ikke av økonomiavdelingen. 

 

Det var kjent i administrasjonen at prosjektet ville bli dyrere enn budsjettert allerede høsten 2016. 

Kontraktene oversteg budsjett 2016 med 0,5 millioner kroner, sprenging kom i tillegg til kontrakten, 

fakturaene som gjelder sprengning ble viderefakturert kommunen med påslag og det var kjent at 

framdriften var forsinket. Etter revisjonens vurdering burde administrasjonen informert om dette ved 

årsavslutningen for 2016.   

 

At det ikke ble lagt fram forslag om budsjettregulering i 2016 eller tidlig i 2017 kan forklares med 

oppfatningen om at det var 3,5 millioner kroner (tomtesalg og potten til opprusting av veger) til 

prosjektet på toppen av vedtatt budsjett i 2017 på 5 millioner kroner.  Først ved budsjettreguleringen 

høsten 2017 ba administrasjonen om en tilleggsbevilgning på 4,5 millioner kroner. Det er bokført 

12,2 millioner kroner på investeringsprosjektet i 2017. Sammenholdt med budsjettvedtak og 

tilleggsbevilgningen ved 3. rapportering, er det i realiteten en samlet overskridelse på 2,7 millioner 

kroner i 2017. 
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I 2017 burde administrasjonen anmodet om tilleggsbevilgning allerede ved 1. rapportering, og i 

hvert fall ved 2. rapportering. Etter revisjonens vurdering blir de folkevalgte i svært liten grad gitt 

mulighet til å gripe inn og vurdere om prosjektet skal fortsette eller stoppe når behov for 

tilleggsbevilgning legges fram på et sent tidspunkt.  

 

Revisjonen konkluderer med at kommunen har etablert et system for rapportering på årsbudsjettet 

(årsperspektivet). Etter revisjonens vurdering er det noen svakheter og revisjonen konkluderer 

derfor ikke med at systemet er fullt ut tilfredsstillende. Revisjonen konkluderer videre med at 

kommunen ikke har etablert et system for rapportering på den totale kostnadsrammen på 

prosjektene (prosjektperspektivet). Kommunen har ingen rutiner eller retningslinjer for slik 

rapportering. Det er ikke direkte et krav i kommuneloven å ha en slik rapportering, men dette følger 

av anerkjente prinsipper for prosjektstyring og krav om intern kontroll.  

 

Revisjonen konkluderer videre med at de etablerte rutiner om rapportering på årsbudsjettet er fulgt 

for dette prosjektet. Revisjonen vil samtidig påpeke at anmodningen om tilleggsbevilgning ble lagt 

fram for de folkevalgte på et for sent tidspunkt. 
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2.3 Er internkontrollen tilfredsstillende (i samsvar med kommunens rutiner) 

når det gjelder roller og ansvar, attestasjon og anvisning av bilagene? 

I dette punktet redegjør revisjonen overordnet for roller og ansvar. Organisering, roller og ansvar er 

viktige elementer i intern kontroll, se punkt 1.2 under kapittel 1. Nærmere om innholdet i intern 

kontroll kommer revisjonen tilbake til, se punkt 2.4 nedenfor. 

 

Investeringsprosjektet på Herbergåsen hører under virksomhet areal og miljø som 

organisasjonsmessig ligger under kommunalområde samfunn og miljø (gitt dagens organisering). 

Det har skjedd organisasjonsendringer i perioden. Da investeringsprosjektet på Herbergåsen ble 

lagt inn i budsjettet for 2016 høsten 2015, var kommunalteknikk en egen virksomhet, organisert 

under samfunnsutvikling og kultur.  

 

Nedenfor beskriver revisjonen roller i prosjektet på Herbergåsen. 

 

Figur 3 Oversikt over roller 

Matrise for prosjektet på Herbergåsen 

Rolle Kommunal-

sjef 

Virksomhets- 

leder 

Avdelings- 

leder 

Prosjekt- 

leder 

Andre Økonomi- 

sjef 

Prosjektbestiller  X      

Pådriver X    X  

Kontrakt    X   

Bestiller og 

godkjenner 

   X   

Følger opp 

entreprenør 

   X   

Attestant    X X  

Anviser X X X    
 

 

Daværende kommunalsjef bestilte investeringsprosjektet på Herbergåsen. 

 

Nåværende kommunalsjef samfunn og miljø tiltrådte stillingen i juli 2017 etter at tidligere 

kommunalsjef sluttet. Kommunalsjefen kom da fra stillingen som virksomhetsleder for areal og miljø 

i Nes kommune, en stilling vedkommende tiltrådte i desember 2016 (Nes kommune 2017). 

Nåværende kommunalsjef har med andre ord ingen rolle som prosjektbestiller i dette prosjektet. 

 

Kommunalsjef (tidligere og nåværende) har den formelle rollen som eier av prosjektet, og dermed 

ansvar for at prosjektet.   
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I intervjuene kommer det fram at næringsutvikler og eiendomsforvalter oppleves å ha tatt en 

pådriverrolle, og det vises til møter med virksomhetene på Herbergåsen våren 2016 der 

næringsutvikler og eiendomsforvalter deltok, i tillegg til daværende kommunalsjef og ordfører. 

 

Det er videre naturlig å trekke fram strategisk næringsplan, vedtatt 20.12.2016. Formannskapet 

tilføyde «slik som Herbergåsen» under punkt 6.2 på side 24 i planen (møte 18.10.2016 – høring). 

Revisjonen mener dette understreker at de folkevalgte anser industriområdet på Herbergåsen som 

et viktig område for kommunen når det gjelder næringsutvikling, også framover i tid. 

Prosjektleder med flere roller 

Revisjonens gjennomgang av dokumentasjon og intervjuer viser at prosjektleder hadde flere roller i 

investeringsprosjektet på Herbergåsen: 

 

 Utlyste og antok tilbud (inngikk kontrakter8) 

 Bestilte endringsarbeider og godkjente bestillinger 

 Bestilte på rammeavtale og godkjente bestillinger 

 Fulgte opp entreprenøren 

 Deltok på oppfølgingsmøter og byggemøter (i forbindelse med at veglyset ble anlagt) 

 Koordinering med vann- og avløp internt 

 Attesterte fakturaer fram til midten av august 2017. Kontrollerte fakturaene i hele 

prosjektperioden. 

Anvisning 

Denne rollen lå til virksomhetsleder, og i dennes fravær og i perioder da stillingen sto ubesatt, 

anviste kommunalsjefen. Etter at virksomhetsleder kommunalteknikk tiltrådte i desember 2016 er 

fakturaene anvist av vedkommende. Fra 7. juli 2017 og fram til ny avdelingsleder ble ansatt, har 

kommunalsjef anvist. 

 

Virksomhetsleder, ansatt i desember 2016, fungerte i tillegg som avdelingsleder på 

kommunalteknikk. I en periode etter at hun ble ansatt som kommunalsjef har hun hatt alle tre rollene 

(kommunalsjef, virksomhetsleder og avdelingsleder). 

 

Undersøkelsen viser at fakturaene er anvist i samsvar med kommunens oversikt over bemyndigede. 

2.3.1 Revisjonens vurdering 

Ansvar og myndighet er et svært viktig område for et investeringsprosjekt. Her må det være tydelig 

hvem som skal gjøre hva og hvordan man skal følge opp. Arbeidsdeling og rapportering er viktige 

elementer i intern kontroll i et investeringsprosjekt. 

 

                                                

 

 
8
 Tilbud på elektro (Anleggselektro AS) og tilbud på gravearbeider (Udnes Utemiljø AS). Kontraktene består 

av tilbud og e-post om tildelingen. 
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Revisjonen vurderer det slik at da investeringsprosjektet på Herbergåsen startet opp var det fokus 

på å få ting gjort, og mindre fokus på fordeling av roller og ansvar. 

 

Prosjektleder ble gitt mange roller (innhentet tilbud, tildelte kontrakter og bestilte og godkjente 

endringsarbeider). Revisjonen mener at ansvaret for svært begrenset arbeidsdeling og ingen 

rammer for tildelte fullmakter ligger på kommunalsjefnivå i kommunen. Undersøkelsen viser at 

kommunen mangler rutiner og retningslinjer for dette, noe som etter revisjonens vurdering ikke er 

tilfredsstillende. Kommunen mangler et system som sikrer at fullmakter tildeles innenfor visse 

rammer og med tilfredsstillende arbeidsdeling. Dette kommer revisjonen nærmere tilbake til under 

punkt 2.4. 

 

Kommunen har imidlertid rutiner for attestasjon og anvisning av bilag og undersøkelsen viser at 

fakturaene er attestert og anvist av bemyndigede personer. Kommunens rutiner legger mange 

plikter på de som attesterer og anviser. Dette kommer også revisjonen nærmere tilbake til under 

punkt 2.4. 

 

Revisjonen konkluderer med at kommunen mangler retningslinjer om fordeling av ansvar og 

myndighet i investeringsprosjektene. Ansvaret for at internkontrollen er tilfredsstillende ligger på 

kommunalsjefnivå/rådmannsnivå. I dette prosjektet har ledelsen ikke fordelt ansvar og myndighet på 

en tilfredsstillende måte, med unntak for attestasjon og anvisning som er utført av bemyndiget. 

Revisjonen har i foregående kapittel konkludert med at rapporteringen kom for sent. 

Kommunalsjefnivået på samfunn og miljø har ansvar for rapportering, god fordeling av roller og 

ansvar samt ansvar for at det er et system for fullmakter i det enkelte prosjekt. 

  



ROMERIKE REVISJON IKS 

 

INFRASTRUKTUR HERBERGÅSEN Side 21 

 

2.4 Har kommunen lagt til rette for at man sikrer at arbeidet blir utført som 

planlagt (intern kontroll)? 

Under dette punktet undersøker revisjonen om det er etablert prosjektmetodikk som sikrer intern 

kontroll i denne typen investeringsprosjekter.  

 

Som det er påpekt i metodekapitlet er det lite dokumentasjon tilgjengelig om selve prosjektet. 

Revisjonens gjennomgang baserer seg på intervjuer og tilgjengelige dokumenter. En stor del av 

disse har revisjonen fått tilsendt fra kommunen som har videresendt dokumentasjon fra 

anleggsentreprenøren. Revisjonen tar forbehold om at det kan være informasjon som revisjonen 

ikke er kjent med, og som ville vært relevant for denne undersøkelsen. 

 

I sin undersøkelse av dette har revisjonen tatt utgangspunkt i metodikk om prosjektoppfølging som 

DIFI bruker (prosjektveiviseren.no). Prosjektveiviseren deler inn et prosjekt i ulike faser: 

 

 
 

System for prosjektstyring 

Revisjonens erfaring er at investeringsprosjekter gjerne svikter i tidligfasen (planleggingsfasen). Det 

er her rammene for prosjektet legges. Det gjelder planlegging av hva som skal gjøres, 

kostnadsrammer, og rammene for intern kontroll i prosjektet (fordeling av roller og ansvar, fullmakter 

Konsept-
fase 

• Prosjektbegrunnelse 

• Prosjektforslag 

• Faseplan 

Planlegg
-ing 

• Styringsdokument med prosjektplan 

• Faseplan 

Gjennom
-føring 

• Ev oppdatert prosjektbegrunnelse 

• Ev oppdatert styringsdokument 

• Faseplan for avslutning 

Avslutte 
• Sluttrapport 

Realisere 
• Konseptevaluering 
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og risikovurderinger med mer). Dette foregår før gjennomføringsfasen. Gjennom hele prosjektets 

levetid er det viktig å rapportere på prosjektets framdrift, både på tid og kostnad. Dette innebærer at 

administrasjonen må ivareta så vel prosjektperspektivet som årsperspektivet når det gjelder 

investeringene i investeringsregnskapet. Dette er ledelsens ansvar. Fravær av planleggingsfasen 

kan forklare at det budsjetteres et beløp hvert år. Det har vært smått med planlegging. Det opplyses 

at kommunalteknikk har fått til mye uten prosess. Dette kan henge igjen fra den tid da kommunen 

gjorde mye selv.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at kommunalteknikk ikke har innført et system for prosjektstyring, 

og det er ingen dokumentasjon på hva som er gjort i planfasen. Kommunalsjefen opplyser at 

metoden nylig er innført på prosjektkontoret (stab under kommunalsjef samfunn og miljø). 

Kommunalsjefen opplyser videre at rutiner for prosjektstyring har vært helt fraværende i vesentlige 

deler av administrasjonen i Nes kommune.   

 

I det følgende beskrives kommunens praksis på prosjektet. 

Oppfølging i prosjektperioden 

Oppfølging foregår gjennom hele prosjektets levetid og kommunalsjefnivået har etter revisjonens 

oppfatning ansvar for å følge opp i prosjektperioden etter fastsatte rutiner og retningslinjer. 

 

Til revisjonen opplyses at det var liten oppfølging fra overordnet, men «mer etter hvert som ny leder 

kom på plass». På spørsmål om hvilke rutiner som ble fulgt for å følge opp prosjektet på økonomi, 

får revisjonen opplyst at det på grunn av bemanningssituasjonen til tider ikke var noen til å følge 

opp. Det har ikke vært gode nok rutiner for å melde om avvik på prosjektet, men det har heller ikke 

vært behov for å melde avvik tidligere opplyses videre. 

 

Prosjektleder gikk ut i pappapermisjon påsken 2017 (80 prosent), men fulgte etter avtale med 

nåværende kommunalsjef opp dette og andre prosjekter i 20 prosent stilling i permisjonstiden fram 

til august. Deretter fulgte han opp dette og noen andre prosjekter som skulle avsluttes, fram til han 

sluttet 1. november 2017. Medarbeideren fulgte etter dette prosjektet på Herbergåsen som 

støttefunksjon på sin fritid fram til det var ferdig før jul 2017, noe han ble enig med sine ledere om.  

 

Kommunalsjefen opplyser at pågående prosjekter ble overført til andre medarbeidere, mens noen 

mindre prosjekter som snart skulle avsluttes, ikke ble overført til andre medarbeidere under 

permisjonstiden. Kommunalsjefen opplyser at dette opphørte per sluttdato 1. november 2017, og at 

hun ikke kjenner seg igjen i det ovenstående. 

 

Ny virksomhetsleder tiltrådte som nevnt i desember 2016. I slutten av mai 2017 etterlyste 

virksomhetsleder nærmere informasjon om fakturaer som var mottatt til anvisning, og hvordan dette 

lå an i forhold til budsjett.  E-posten ble besvart med en forklaring som virksomhetsleder slo seg til 

ro med. Spørsmålet om hvordan det lå an i forhold til budsjettet, ble ikke besvart slik revisjonen 

forstår svaret.  
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Virksomhetsleder opplyser at hun burde gjort flere undersøkelser på dette tidspunkt, men prioriterte 

ikke dette på grunn av stort arbeidspress og fordi hun stolte på en erfaren medarbeider. Hun 

opplyser at hun fant det nødvendig å stole på at dyktige og erfarne medarbeidere hadde kontroll. 

Som tidligere nevnt (punkt 2.3) hadde hun på et tidspunkt tre roller å fylle, og hun prioriterte å bruke 

tilgjengelig tid på områder hvor det manglet kompetanse og prioriterte også arbeid på systemnivå 

(blant annet medarbeidersamtaler). I forkant av rapporteringene forsøkte hun å bruke tid sammen 

med økonomi og sentrale medarbeidere for å bevisstgjøre og ansvarliggjøre de enkelte 

medarbeiderne på at de måtte ta sin del av ansvaret og være spesielt årvåkne da hun som leder var 

ny og måtte fylle flere stillinger på grunn av vakanser.  

 

Det kommer fram i intervjuene at prosjektledere på kommunalteknikk benytter prosjektregnskap i 

Excel til å følge opp kostnader. Dette er ikke forelagt for revisjonen for dette prosjektet, og 

revisjonen får opplyst at regneark fra entreprenøren ble brukt for å følge opp fakturaene. 

Konseptfase og prosjektplanlegging 

Revisjonens gjennomgang viser at prosjektet ble planlagt etter hvert som nye behov avdekkes. 

Prosjektet lå på veg (under kommunalteknikk). Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med 

kollegaer på vann og avløp for det arbeidet som er gjort på ledningsnettet.  

 

Revisjonen får opplyst i intervju at prosjektet bygger på forventningen fra virksomhetene på 

Herbergåsen om bedret infrastruktur med strøm og veglys samt ny veg på grunn av tomtesalget, i 

tillegg til utvidelse av vegen med en meters bredde. Det siste var planlagt i 2015-2016, men satt på 

vent med tanke på å få en helhet i prosjektet. Prosjektene har blitt drevet på denne måten, men 

andre prosjekter har ikke gått ut over rammen likevel. Signalene fra overordnet har tidligere vært å 

få ting ferdig og gjort. Resultatet har blitt at man har fått til mye uten store prosesser. Det har også 

forekommet flere prosjekter uten budsjett, men med en klar bestilling på hva som uansett skulle 

gjøres.  

Kontrahering/anskaffelser 

Det ble gjennomført to anskaffelser. Den ene kontrakten ble tildelt Anleggselektro AS etter en 

forutgående minikonkurranse. Forespørsel ble sendt til tre tilbydere. Kommunen hadde ikke 

parallelle rammeavtaler som kunne benyttes for dette. Kontrakt ble tildelt på laveste pris. Den andre 

kontrakten ble tildelt Udnes Utemiljø AS etter en forutgående minikonkurranse blant 3 leverandører 

som kommunen, via innkjøpssamarbeidet, har parallelle rammeavtaler9 med. Det står i 

rammeavtalen at avrop over 300 tusen kroner skal gjennomføres som en minikonkurranse. Kontrakt 

ble tildelt på laveste pris.  

 

Det er reist spørsmål i intervjuene om det burde vært utlyst en egen anskaffelse på 

anleggsentreprenørtjenesten. Prosjektleder opplyser at minikonkurranse på rammeavtalen ble valgt 

                                                

 

 
9
 Rammeavtalen fra 2015 ble lagt til grunn. I 2017 ble det inngått ny parallell rammeavtale, blant annet med 

Udnes Utemiljø AS. 
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for å komme raskt i gang med prosjektet. Da prosjektet ble mer omfattende, ble løsningen å 

fortsette med Udnes Utemiljø AS for å ha færrest mulig inne på området. 

 

Anleggsentreprenøren har benyttet underleverandører til deler av arbeidet. Rammeavtalen slår fast 

at det skal faktureres med påslag på 15 prosent når faktura sendes videre til kommunen. 

Revisjonen har ikke funnet noen avvik fra dette. Underleverandører er blant annet benyttet til 

sprenging under E-16 og til asfaltering.  

Gjennomføringsfasen 

Her går revisjonen nærmere inn på byggemøter og kontroll av priser fra leverandør. Revisjonen har 

testet bruken av priser i rammeavtalen da det i intervjuene kommer fram at denne kontrollen ikke 

alltid blir gjort av ansatte på avdeling kommunalteknikk. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at det ble gjennomført to byggemøter i tillegg til andre møter i 

forbindelse med etablering av veglyset. I denne fasen samarbeidet kommunen med Hafslund, og 

innleid konsulent bisto kommunen i arbeidet. Det foreligger protokoller fra disse møtene. For resten 

av prosjektet som i utgangspunktet gjaldt utbedring av vegen, foreligger dokumentasjon i form av 

endringsmeldinger og e-postmeldinger rundt disse.  

 

Det framkommer av e-postene fra anleggsentreprenøren at rammeavtalens priser gjennomgående 

er lagt til grunn. Revisjonen valgte ut 3 tilfeldige fakturaer for kontroll. Kontrollen viser at: 

 aggregert endringslogg ligger vedlagt faktura  

 det var vanskelig å kontrollere om beløp på faktura stemmer med den aggregerte 

endringsloggen, blant annet fordi det samtidig skjer en tilbakeføring av tidligere fakturert på 

endringen (mengderegulering) 

 leverandøren har benyttet høyere pris enn de priser som er oppgitt i rammeavtalen fra 2015 

for noen kategorier som står listet opp i rammeavtalen. (Revisjonen kontrollerte fakturaer før 

1.7.2017 da en ny rammeavtale trådte i kraft og erstattet avtalen fra 2015)  

 prisendringer i henhold til rammeavtalen fra 2015 (bilag 2, punkt 2.1.2) er ikke avtalt mellom 

kommunen og innkjøpssamarbeidet som har fullmakten til å avtale prisendringer. 

Arbeidsdeling og fullmakter 

Prosjektleder innhentet tilbud på veglys og entreprenørtjenester. I tillegg er det mange tilleggs- og 

endringsmeldinger som ble godkjent av prosjektleder. Undersøkelsen viser at verken kontrakter, 

bestillinger (endringsmeldinger eller andre avrop på rammeavtale) ble godkjent av overordnet. 

Anskaffelser og bestillinger er med andre ord gjennomført av prosjektleder. (VA (vann og avløp) har 

gjennomført bestillingene av vedlikeholdsarbeidene på vann og avløp.) Verken virksomhetsleder 

eller kommunalsjef har skriftlig signert eller godkjent anskaffelsene (kontraktene) eller 

tilleggsarbeider og avrop på rammeavtalen på entreprenørtjenester. Disse bestillingene gjorde 

prosjektleder etter hvert som prosjektet fikk et større og endret omfang.  
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Så langt revisjonen kan se har ikke kommunen retningslinjer som sikrer arbeidsdeling og fullmakter 

når det foretas kjøp og avrop (kontrakt, tillegg og endringer). Kommunens økonomireglement slår 

fast at attestanten har ansvar for at rutiner for bestilling og innkjøp er fulgt. Innkjøpsreglementet10 for 

Nes kommune beskriver retningslinjer for innkjøp, bruk av rammeavtale, planlegging av innkjøp, 

dokumentbetaling og arkivering med mer. Det står i reglementet (punkt 7) at der det finnes gyldige 

rammeavtaler, skal disse benyttes. Videre beskriver reglementet (punkt 8) at alle innkjøp skal 

planlegges, at innkjøpsfullmakt og budsjettdekning må sjekkes når en anskaffelse gjennomføres og 

krav til skriftlighet når bestillinger gjennomføres. Leveranseoppfølging understrekes i hele 

anskaffelsesprosessen (punkt 15). Revisjonen forstår det slik at innkjøpsfullmakten implisitt ligger i 

budsjettfullmakten, noe som har vært vanlig i mange kommuner. Den som har budsjettfullmakt må 

ta stilling til hvem som skal tildeles innkjøpsfullmakter, og knytte beløp til fullmkatene. 

 

Prosjektleder har attestert fakturaer til utbetaling (investeringsregnskapet) og opplyser at han 

kontrollerte disse, før de ble anvist av virksomhetsleder. I forbindelse med endringsmeldingene var 

prosjektleder ute på byggeplass og bekreftet at hele veggrunnen var bygget på sprengt kampestein. 

Videre opplyses at det var god dialog om endringsmeldingene med entreprenør.  

Anvisning 

Virksomhetsleder har anvist bilagene. Mot slutten av 2017 ble dette delegert til avdelingsleder 

kommunalteknikk.  

 

Et bilag ble ikke påført korrekt kode for momskompensasjon (31.3.2017), og prosjektet ble 

unødvendig fordyret med omtrent 250 000 kroner på grunn av dette. Det samme gjentok seg senere 

for flere fakturaer på store beløp. Dette ble oppdaget av økonomiavdelingen og korrigert11 ved 

innlevering av oppgaven for momskompensasjon. Disse feilene gikk med andre ord gjennom 

førstelinjen som er den som har ansvaret for korrekt kontering (virksomhet/kommunalsjef) uten å bli 

oppdaget. Den første feilen gikk gjennom både førstelinjen og andrelinjen som har kontrollansvar og 

ansvar for innsending av oppgavene (økonomiavdelingen).   

 

Kommunalsjefen opplyser til revisjonen at hun forutsetter at regnskap og attestant har gjort jobben 

slik at momskompensasjonen blir korrekt kontert. Under punkt 3 om andre forhold vises til at 

kommunens reglement beskriver at den som anviser har et selvstendig ansvar for å påse at 

merverdiavgiften er korrekt kontert. 

Tillegg og endringer sammenholdt med kontrakten på gravearbeidene 

I tillegg til kontrakten (1,3 millioner kroner eks. mva) har entreprenøren, som nevnt, utført 

tilleggsarbeider og det er gjort egne avrop på rammeavtalen med Udnes Utemiljø AS. Tillegg og 

avrop på rammeavtalen, bokført i drifts- og investeringsregnskapet, beløper seg til 11,8 millioner 

                                                

 

 
10

 Vedtatt av Nes kommunestyre 26.5.2015, sak 15/45. Likelydende reglement for kommunene på Øvre 

Romerike. 
11

 Dette gjaldt fakturaer for flere millioner kroner. Beløpet på 250 000 inngår i omposteringen fra veg til VA. 
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kroner eks. mva., eller 900 prosent over kontrakt12. Dette omfatter det som entreprenøren samlet 

har utført på Herbergåsen av tillegg, også det som er bokført i driftsregnskapet. Kommunen har ikke 

krevd at leverandøren måtte skille dette ut fra investeringsprosjektet. 

 

I figuren under har revisjonen satt opp en fordeling av alle tilleggene fra entreprenøren til 

kontrakten. Revisjonen har satt opp figuren med utgangspunkt i den aggregerte oversikten over 

tilleggsarbeider og opplysninger fra prosjektleder. 

 

Figur 4 Tillegg til kontrakt med entreprenør 

Endringsmeldinger og avrop – Industrivegen og infrastruktur på Herbergåsen 2016-2017 

 

Kilde: Oversikt (tilleggsmeldinger på aggregert nivå) fra Udnes Utemiljø AS per 15.11.2017 sammen med forklaringer fra 

prosjektleder. Alle beløp eksklusive merverdiavgift, men revisjonen har i tillegg beregnet momskompensasjon på 

veginvesteringen (slik det er bokført i investeringsregnskapet ved regnskapsavslutning 2017). 

 

Figuren viser at vanskelige grunnforhold og sprengningsarbeider (2016 og 2017) utgjorde 3,3 

millioner kroner. Dette omfatter vanskelige grunnforhold i forbindelse med etablering av veglys samt 

anlegg av ny veg over «myra», altså begge årsbudsjettene. Den nye vegen over «myra» beløper 

seg til 5 millioner kroner, men i denne figuren inkluderer dette de fakturaer på 3,5 millioner kroner på 

vann og avløpsledninger som ble ompostert (nærmere om dette foran i rapporten). Asfaltering av 

Industrivegen utgjorde 0,9 millioner kroner. Vedlikehold (driftsregnskapet/selvkost) av vann- og 

avløpsledninger utgjorde 2,5 millioner kroner.  Kommunen må, som nevnt, budsjettere og bokføre 

momskompensasjon som en utgift på veg. Etter revisjonens beregning utgjør momskompensasjon 

                                                

 

 
12

 Det ble utlyst en minikonkurranse mellom 3 leverandører med parallelle rammeavtaler på gravearbeider. 

Oppdraget ble tildelt Udnes Utemiljø AS. 
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1,4 millioner kroner av arbeidene slik det er bokført på veg etter ompostering (regnskapsavslutning 

2017). 

2.4.1 Revisjonens vurdering 

Prosjektmetodikk 

Kommunalteknikk har ikke innført prosjektmetodikk. Prosjektmetodikk er de senere årene innført i 

mange kommuner. Prosjektmetodikk kan legges fleksibelt opp og tilpasses ulike typer prosjekter. 

Kommunen har opplyst at det er utarbeidet prosjektmetodikk på byggeprosjekter som kommunen 

utfører (prosjektkontoret under kommunalområde samfunn og miljø). 

Oppfølging i prosjektet 

Kommunalsjefen har det øverste ansvar for prosjektet, og dermed også for oppfølging med det. 

Kommunalsjefene (tidligere og nåværende) har etter revisjonens vurdering i stor grad overlatt 

ansvaret til prosjektleder. Kommunalsjefen, og i perioder virksomhetsleder, har i liten grad fulgt opp 

prosjektet. Revisjonen mener det er grunnlag for å kritisere kommunalsjefen for liten oppfølging. 

Selv om prosjektleder var en erfaren medarbeider, fikk han et stort ansvar og mye å følge opp 

særlig etter at han gikk ut i pappapermisjon.  

 

Etter revisjonens vurdering var det kommunalsjefens ansvar å sikre at dokumentasjonen og 

korrespondansen om prosjektet ikke ble slettet da prosjektleder sluttet. Dette må ses i sammenheng 

med at prosjektleder også skulle sørget for å arkivere prosjektdokumentasjon fortløpende. 

Arbeidsdeling og fullmakter 

Kommunen har ikke etablert rutiner som sikrer betryggende arbeidsdeling i forbindelse med 

anskaffelser. Innkjøpsreglementet beskriver at kommunen skal utarbeide slike retningslinjer, noe 

revisjonen ikke kan se at kommunen har gjort Kommunen har ingen retningslinjer med 

beløpsgrenser for den enkelte medarbeiders fullmakter, eller rutiner for når dette må godkjennes av 

overordnet. Fullmakter knyttet til godkjenning av utlysing av konkurranser og fullmakter til å 

underskrive på kontrakter og avrop er ikke på plass. Revisjonen viser til Rapporten 85 tilrådingar for 

styrkt eigenkontroll i kommunane (KRD 2009, 63) som peker på at kommunene i sin praksis og 

eventuelle regelverk ofte har et uformelt og til dels utydelig forhold til kategorier av anskaffelser, 

herunder hvilken type anskaffelser enhetslederen har myndighet til å gjøre.  

 

Den enkelte endrings- og tilleggsmeldinger bør signeres ved godkjenning. Kommunen har ikke dette 

på plass selv om endringsmeldingene godkjennes av bestiller per e-post. Kommunen har heller ikke 

tatt stilling til hvilke beløpsgrenser prosjektleder kan signere på, og hva som må løftes opp.  

 

Kommunen krever ikke at den enkelte, godkjente endringsmelding følger fakturaen som vedlegg inn 

i kommunens regnskapssystem. I dette prosjektet er det leverandørens logg på aggregert nivå som 

er vedlagt fakturaene. E-posten fra kommunen som godkjenner endringen eller avropet, er ikke lagt 

ved fakturaene. Etter revisjonens vurdering er dette ikke tilfredsstillende i prosjektet og kommunen 

har heller ingen rutiner om dette. 
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Anskaffelsene 

Det ble gjennomført to konkurranser og kontraktene består av tilbudet og e-posten som bekrefter at 

tilbudet er antatt. Dette er etter revisjonens vurdering tilstrekkelig når det er snakk om mindre 

anskaffelser, men kontrakter skal som hovedregel underskrives og dateres av begge parter. Etter 

revisjonens syn bør det være en større grad av formalisering i investeringsprosjekter.  

 

Tilbudene er evaluert og gjennomgått, men det er ingen anskaffelsesprotokoller. Dette er ikke i tråd 

med anskaffelsesregelverket som krever protokoll for alle anskaffelser over hundretusen kroner. 

 

Det er innhentet tilbud på gravearbeider fra leverandørene som har parallell rammeavtale på 

området. Så langt revisjonen kan se har kommunen ingen retningslinjer som sier noe om når det er 

greit å legge rammeavtalen til grunn og når det bør utlyses egne konkurranser. Gjennomføring av 

minikonkurranse på den parallelle rammeavtalen er i utgangspunktet i samsvar med rammeavtalens 

krav (ved avrop over 300 000 kroner). Som hovedregel bør det etter revisjonens vurdering likevel 

gjennomføres egne anskaffelser når det dreier seg om investeringsprosjekter. Dette har kommunen 

ikke tatt stilling til i sine retningslinjer. Tillegg og egne avrop på rammeavtalen er beregnet til å 

utgjøre 900 prosent over kontrakten på 1,3 millioner kroner.  

Revisjonens konklusjon 

Revisjonen konkluderer med at kommunalteknikk ikke har etablert metodikk for prosjektstyring. 

Konsekvensen av dette blir blant annet at prosjektet gjennomføres uten at det er tilstrekkelig 

planlagt. 

 

Revisjonen konkluderer med at kommunalteknikk mangler retningslinjer med beløpsgrenser for den 

enkelte medarbeiders fullmakter, eller rutiner for når dette må godkjennes av overordnet. Fullmakter 

knyttet til godkjenning av utlysing av konkurranser og fullmakter til å underskrive på kontrakter og 

avrop er ikke på plass. 

 

Revisjonen konkluderer videre med at kommunens ledelse ikke har de rutiner og retningslinjer som 

skal til for å sikre at investeringsprosjektet på Herbergåsen ble gjennomført som planlagt innenfor 

de rammer som var bevilget til prosjektet. I praksis har dette ledet til mangelfull oppfølging og 

arbeidsdeling samt vide fullmakter knyttet til gjennomføring av kjøp og avrop.  

 

Når det gjelder anskaffelser konkluderer revisjonen med at kommunens retningslinjer ikke sier noe 

om anskaffelsesmetode (avrop på rammeavtale eller egen utlysing) knyttet til investeringsprosjekter.  

  

Revisjonen peker på at det er kommunens ledelse som har ansvaret for at ovennevnte er på plass. 

Konsekvensen av det som synes å være kommunens praksis i denne typen investeringsprosjekter 

blir at ansvaret for planlegging og gjennomføring skyves over på den enkelte ansatte, og systemer 

som den enkelte ansatte selv må bygge opp. Dette blir personavhengig og kommunen sikrer ikke 

tilstrekkelig intern kontroll, jamfør kommuneloven § 23 annet ledd om rådmannens ansvar for 

betryggende kontroll og anerkjent metodikk for gjennomføring av investeringsprosjekter. Revisjonen 

har fått opplyst at det har vært lignende praksis i andre prosjekter innenfor kommunalteknikk. 
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2.5 Er kommunens retningslinjer for dokumenthåndtering og arkivering 

ivaretatt i dette prosjektet? 

Nes kommune har  

o Reglement for innkjøp (2015) 

o Rutiner for mottak og forsendelse av telefaks (1) og rutiner for elektronisk post (2) (fil som 

inneholder dokumentet er datert 1.2.2006) 

o Arkivreglement - Registreringsregler ePhorte (oppdatert 31.7.2017). 

 

Kommunens reglement for arkivering (sist oppdatert 31.7.2017) legger til grunn et generelt krav om 

at kommunen plikter å journalføre alle inngående og utgående dokumenter som er gjenstand for 

saksbehandling og har verdi som dokumentasjon jfr. arkivforskriften § 2-6, og/eller er ledd i en 

saksbehandlerprosess. Revisjonen kan ikke se at reglementet inneholder noen særskilte regler om 

arkivering av anskaffelser eller prosjektdokumentasjon. Reglement for innkjøp beskriver i punkt 16 

at hver enkelt kommune skal ha rutiner for betryggende oppbevaring og makulering av all 

saksdokumentasjon knyttet til anskaffelsesvirksomheten. Regelverket om offentlige anskaffelser 

pålegger blant annet kommunen å arkivere anskaffelsesprotokoller, og dette understrekes i 

innkjøpsreglementet (felles for kommunene i ØRU-samarbeidet). Kommunen har i tillegg rutiner for 

elektronisk post. Reglementet understreker at e-poster skal sikres korrekt behandling i samsvar 

med det offentlige regelverkets bestemmelser om håndtering av saksdokumenter, jfr. arkivforskriften 

§ 3-2 (1.2.2006).  

 

I intervju opplyses at arkivering av dokumentasjon ikke ble godt ivaretatt da fokus var på produksjon 

i dette investeringsprosjektet. Samtidig pekes på at arkiveringsrutinene avhang litt av størrelsen på 

de enkelte prosjektene. Generelt opplyses til revisjonen at kommunalteknikk har oversikt over 

dokumentasjonen i de enkelte prosjektene på eget område på epostserver. Medarbeiderne opplyser 

at de er klar over kommunens rutiner, men opplyser at dokumentasjonen oftest har blitt overført til 

arkivet etter hvert som prosjektene avsluttes.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at dokumentasjon som gjelder Industrivegen Herbergåsen ikke har 

blitt arkivert uten ugrunnet opphold slik kommunens «arkivreglement» beskriver. Revisjonens 

gjennomgang av prosjektet på Herbergåsen viser at kommunens arkiv i ePhorte ikke inneholder noe 

informasjon om prosjektet. Noe dokumentasjon er innhentet i ettertid fra anleggsentreprenør, og 

denne dokumentasjonen har blitt tilført arkivet. Det er som nevnt foran i rapporten ingen e-poster 

eller dokumentasjon på filserver (lokalt på pc eller på fellesområder) som er tilgjengelig i ettertid. 

 

Det er opplyst at da prosjektleder sluttet, ble dokumentasjon som vedkommende hadde på e-post 

og eget område på filserver slettet i tråd med rutiner for dette. Prosjektleder peker også på at det 

skjedde en feil i forbindelse med kopiering av epostserveren da han sluttet i kommunen (det meste 

av dokumentasjonen lå på epostserveren og denne dokumentasjonen er ikke lenger tilgjengelig).  

 

Kommunalsjefen opplyser at det i medarbeidersamtale ble gitt beskjed om arkivering av 

dokumentasjon. Til revisjonen opplyses også at kommunens arkivsystem er svært tungvint å bruke 

til å overføre og arkivere dokumenter fra e-poster. Kommunalsjefen peker på at systemet i Nes 
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kommune er mer tungrodd enn tilsvarende, og i utgangspunktet samme system, som hun kjenner 

fra tidligere arbeidsgiver. Revisjonen har på forespørsel til DGI fått opplyst at alle kommunene har 

samme versjon av sak-/arkivsystemet ePhorte, men bruken kan variere da kommunene har 

forskjellige rutiner. 

2.5.1 Revisjonens vurdering 

Kommunens arkivreglement inneholder ikke særskilte rutiner for arkivering av saksdokumentasjon 

når det gjennomføres anskaffelser slik det felles innkjøpsreglementet for kommunene på Øvre 

Romerike legger opp til.  

 

Prosjektdokumentasjonen, anskaffelsesdokumentasjon og e-poster med mer som gjelder 

Industrivegen Herbergåsen har ikke blitt arkivert uten ugrunnet opphold slik kommunens rutiner 

legger opp til. Krav om arkivering opplyses påpekt i medarbeidersamtale. Ledelsen har ikke 

gjennomført kontroller for å påse at dette er i orden underveis i prosjektet eller per 

prosjektavslutning. At arkiveringen ikke kom på plass dreier seg etter revisjonens vurdering om 

kommunikasjonsutfordringer. 

 

Årsaken til at kommunen ikke har sikret dette kan etter revisjonens oppfatning være at det mangler 

rutiner som sikrer at arkivverdig og nødvendig dokumentasjon er på plass i arkivet. Det er særlig 

aktpågivende at rutiner om dette også er dekkende for situasjoner der ansatte slutter. 

 

Revisjonen konkluderer med at kommunens retningslinjer for dokumenthåndtering og arkivering 

ikke er ivaretatt i dette prosjektet. Dette er brudd på bestemmelser i arkivlov og 

anskaffelsesregelverk. Konsekvensen blir at dokumentasjonen forsvinner og ikke kan hentes opp 

ved behov. Det er kritisk at kommunen ikke har dokumentasjon på et investeringsprosjekt. Dette 

medfører sårbarhet ved utskifting av ansatte og manglende grunnlag for å føre kontroll med 

prosjektet. Dette prosjektet er et godt eksempel der prosjektleder jobbet på prosjektet både da han 

hadde permisjon og senere etter at han sluttet i kommunen. 
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3 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

Revisjonens konklusjoner 

Revisjonen viser til gjennomgangen av problemstillingene og revisjonens vurderinger i kapittel to. 

Revisjonen har konkludert slik på problemstillingene: 

 

Budsjettering  

o Budsjettet har ikke har vært realistisk (jamfør økonomibestemmelsene i medhold av 

kommuneloven). Det er ikke utarbeidet et kostnadsoverslag som ligger til grunn for 

kommunestyrets vedtak. Inntekter fra tomtesalg og asfalteringspotten kan ikke øke 

budsjettrammen. En slik praksis bryter med økonomibestemmelsene og kommunens 

reglement. 

 

Rapportering 

o Kommunen har etablert et system for rapportering på årsbudsjettet (årsperspektivet). 

Etter revisjonens vurdering er det noen svakheter og revisjonen konkluderer derfor ikke 

med at systemet er fullt ut tilfredsstillende.  

 

o Etablerte rutiner om rapportering på årsbudsjettet er fulgt for dette prosjektet. Revisjonen 

vil samtidig påpeke at anmodningen om tilleggsbevilgning ble lagt fram for de folkevalgte 

på et for sent tidspunkt. 

 

o Kommunen har ikke etablert et system for rapportering på den totale kostnadsrammen 

på prosjektene (prosjektperspektivet). Kommunen har ingen rutiner eller retningslinjer for 

slik rapportering. Det er ikke direkte et krav i kommuneloven å ha en slik rapportering, 

men dette følger av anerkjente prinsipper for prosjektstyring og krav om intern kontroll.  

 

Overordnet intern kontroll - roller og ansvar 

o Kommunalteknikk mangler retningslinjer om fordeling av ansvar og myndighet i 

investeringsprosjektene. Ansvaret for at internkontrollen er tilfredsstillende ligger på 

kommunalsjefnivå/rådmannsnivå. I dette prosjektet har ledelsen ikke fordelt ansvar og 

myndighet på en tilfredsstillende måte, med unntak for attestasjon og anvisning som er 

utført av bemyndiget. Kommunalsjefnivået på samfunn og miljø har ansvar for 

rapportering, god fordeling av roller og ansvar samt ansvar for at det er et system for 

tildeling av fullmakter i det enkelte prosjekt. 

 

Intern kontroll 

o Kommunalteknikk har ingen retningslinjer med beløpsgrenser for den enkelte 

medarbeiders fullmakter, eller rutiner for når dette må godkjennes av overordnet. 

Fullmakter knyttet til godkjenning av utlysing av konkurranser og fullmakter til å 

underskrive på kontrakter og avrop er ikke på plass. 
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o Kommunalteknikk har ikke etablert metodikk for prosjektstyring. Konsekvensen blir blant 

annet at prosjektet gjennomføres uten at det er tilstrekkelig planlagt. 

 

o Kommunens ledelse har ikke etablert de rutiner og retningslinjer som skal til for å sikre at 

investeringsprosjektet på kommunalteknikk kan gjennomføres som planlagt innenfor de 

rammer som er bevilget til prosjektet. I praksis har dette ledet til mangelfull oppfølging, 

mangelfull arbeidsdeling samt vide fullmakter knyttet til gjennomføring kjøp og avrop.  

 

o Kommunens retningslinjer om anskaffelser mangler rutine om anskaffelsesmetode 

(avrop på rammeavtale eller egen utlysing) knyttet til investeringsprosjekter.  

 

o Revisjonen peker på at det er kommunens ledelse som har ansvaret for at ovennevnte er 

på plass. Konsekvensen av kommunens praksis i denne typen investeringsprosjekter er 

at ansvaret for planlegging og gjennomføring skyves over på den enkelte ansatte, og 

systemer som den enkelte ansatte selv må bygge opp. Dette blir personavhengig og 

kommunen sikrer ikke tilstrekkelig intern kontroll, jamfør kommuneloven § 23 annet ledd 

om rådmannens ansvar for betryggende kontroll og anerkjent metodikk for gjennomføring 

av investeringsprosjekter. Revisjonen har fått opplyst at dette har vært praksis også i 

andre prosjekter innenfor kommunalteknikk. 

 

 Arkiv 

o Kommunens retningslinjer for dokumenthåndtering og arkivering er ikke ivaretatt i dette 

prosjektet. Dette er brudd på bestemmelser i arkivlov og anskaffelsesregelverk. 

Konsekvensen blir at dokumentasjonen forsvinner og ikke kan hentes opp ved behov. 

Det er kritisk at kommunen ikke har dokumentasjon på et investeringsprosjekt. Dette 

medfører sårbarhet ved utskifting av ansatte og manglende grunnlag for å føre kontroll 

med prosjektet. Dette prosjektet er et godt eksempel der prosjektleder jobbet på 

prosjektet både da han hadde permisjon og senere etter at han sluttet i kommunen. 

 

Samlet sett mener revisjonen at prosjektplanlegging og rapportering har sviktet i dette prosjektet. I 

tillegg mener revisjonen det er kritikkverdig at det har vært mangelfull oppfølging av prosjektet fra 

ledelsen, ikke minst i perioden da prosjektleder hadde permisjon. Det er også kritikkverdig at 

ledelsen ikke sørget for at dokumentasjon om prosjektet er tilgjengelig i ettertid. Revisjonen vil 

samtidig påpeke at det er positivt at nåværende kommunalsjef har tatt tak i dette, blant annet ved å 

bestille denne undersøkelsen. 

Revisjonens anbefalinger 

Kommunalteknikk har ingen prosjektmetodikk og revisjonen peker først og fremst på at 

kommunalteknikk bør innarbeide en prosjektmetodikk tilpasset deres prosjekter. Prosjektmetodikk 

dreier seg om å sikre god intern kontroll både i planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Det er 

en ledelsesoppgave å påse at tilfredsstillende intern kontroll er på plass, og å følge dette opp. 

 

Kommunen bør utarbeide rutiner slik at ikke bare årsperspektivet, men også prosjektperspektivet 

ivaretas i planlegging, budsjettarbeid og rapportering. Mange kommuner har etter hvert innført 
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jevnlig rapportering på prosjektperspektivet til både administrativt og folkevalgt nivå. Særlig viktig er 

det å rapportere godt på framdrift på tid og kostnad i forhold til kostnadsrammen for prosjektet under 

prosjektperioden.  

 

Revisjonen har i denne undersøkelsen fått opplyst at interne prosjektkostnader ikke blir fordelt på 

investeringsprosjektene. Dette har ikke vært en del av undersøkelsen, men revisjonen velger å ta 

med at kommunen bør se nærmere på dette. 

 

Kommunalteknikk bør få på plass retningslinjer med beløpsgrenser for den enkelte medarbeiders 

fullmakter der det også kommer fram når en avgjørelse må løftes opp i organisasjonen. 

 

Dernest bør kommunen gjennomgå rutiner og retningslinjer for anskaffelser. Dette gjelder blant 

annet valg av metode og tildeling av myndighet. 

 

Revisjonen mener kommunen bør sikre at kontrakter følges nøye opp og stille krav til leverandørene 

om hva som er kommunens krav når det gjelder tilleggs- og endringsmeldinger og hvilken 

dokumentasjon som skal følge fakturaene. Priskontroll mot rammeavtaler bør også gjennomføres 

på stikkprøvebasis. 

 

Revisjonen peker også på at kommunalteknikk må være særlig påpasselig med å følge lov om 

kompensasjon av merverdiavgift for kommuner på veg og lov om merverdiavgift på vann og avløp. 

Budsjettet på veg må inkludere merverdiavgift på utgiftssiden og den ansvarlige for konteringen av 

momskode må påse at dette kodes korrekt.   

 

Kommunen bør sikre at krav i arkivlov og forskrifter blir overholdt og gjennomgå reglementene. 

Kommunen bør undersøke om problemene rundt bruken av ePhorte skyldes interne forhold som 

måten systemet er satt opp på i Nes kommune, og om det kan gjøres mer brukervennlig. 

Revisjonen vil samtidig peke på at det er også er viktig å sikre dokumentasjon som eventuelt lagres 

på filserver eller andre lagringsmedier med tanke på tilgjengelighet i ettertid, og føre kontroll med 

dette. 

 

 

Jessheim, 15. mai 2018       

  

 

         
Nina Neset          Inger Berit Faller   

revisjonssjef          seniorkonsulent 
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VEDLEGG 1 – ORGANISERING OG TIDSLINJE 

Organisering 

 

Figur 5 Organisasjonskart Nes kommune 

 
Kilde: nes-ak.kommune.no, sist oppdatert 1.1.2018 
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Figur 6 Organisasjonskart samfunn og miljø i Nes kommune 

 
Kilde: nes-ak.kommune.no, sist oppdatert 1.1.2018 

 

Tidslinje 

Tidslinjen under kan gjøre det enklere for leseren å følge gangen i investeringsprosjektet. 
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Kronologisk oversikt over prosjekt Industrivegen Herbergåsen / infrastruktur Herbergåsen 

Tidspunkt Hendelse Merknad 

November 2015  Møte mellom virksomhetene på Herbergåsen og 

Nes kommune 

 

Desember 2015 Budsjettvedtak i kommunestyret – 2 millioner 

bevilget til Industrivegen – Herbergåsen 

Det var igjen 179 000 kroner 

av bevilgningen da 

årsregnskap 2016 forelå. 

Februar 2016 – 

januar 2017  

Referat fra 7 møter. Nes kommune inviterer 

Hafslund Nett til samarbeid om kabelgrøfter. 

Samarbeid etableres (11.2. og 4.5.2016). Deretter 

oppstartsmøte 15.9.2016 med entreprenør Udnes 

Utemiljø AS og avklaringsmøte 22.9.2016, samt 

oppfølgingsmøte 4.10.2016; blant annet er 

gravesøknad sendt Nes kommune. Byggemøter 

25.11.2016 og 25.1.2017. 

Den 4.10.2016 referatføres: 

Enighet om at ferdigstillelse til 

jul ikke er realistisk, men det 

skal utarbeides fremdriftsplan 

snarest mulig. 

Tidlig i 2016 Møte med bedrifter på Herbergåsen Næringsutvikler, 

eiendomsforvalter, ordfører 

og prosjektleder deltar på et 

informasjonsmøte.  

19.8.2016 Forespørsel til 3 leverandører som avrop på 

rammeavtale om anleggsarbeider – kabelgrøfter i 

Industrivegen.  

Opplyses om kryssing av E16 

og arbeid under høyspenning 

luftnett.  

Sendt av saksbehandler på e-

post. Dokumenter utarbeidet 

av Veglyskompetanse AS. 

22.8.2016 Valgt anleggsentreprenør stiller spørsmål til 

kommunen om sprenging av stein skal tas ut av 

tilbudet og tas på timer.  

Kommunen samtykker og de 

tre forespurte entreprenørene 

informeres. 

23.8.2016 Pristilbud 1 279 000 kroner fra valgt 

anleggsentreprenør (Udnes Utemiljø AS) 

 

 

29.8.2016 Udnes Utemiljø AS tildeles jobben, på laveste pris E-post til de tre forespurte og 

tilbudsgiverne om tildelingen. 

Kontrakt = tilbud og e-posten. 

  1.9.2016 Forespørsel til 3 leverandører om ny veibelysning i 

Nes kommune i Industrivegen. 

Sendt fra Veglyskompetanse AS med kopi til 

saksbehandler i Nes kommune. 

 

Fellesprosjekt mellom Hafslund, Eidsiva Fiber, 

Telenor og Nes kommune.  

 

Vedlegg: 

Bakgrunn, kravspesifikasjon 

og kart. 

Omfatter komplett ny 

veibelysning i Industrivegen 

(etablering av 43 stk. nye 

lyspunkter). 
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Kronologisk oversikt over prosjekt Industrivegen Herbergåsen / infrastruktur Herbergåsen 

  7.9.2016 Pristilbud 732 418 kroner fra Anleggselektro AS 

- veilys 

Ble tildelt anbudet. 

  8.9.2016 Evaluering av innkomne tilbud på veilys, tildelt på 

laveste pris til Anleggselektro AS. 

Tilbud fra 2 av 3 forespurte. 

Selve kontrakten, 

underskrevet og datert, ikke 

oversendt fra 

Veglyskompetanse AS som 

opplyser at de ikke har denne 

i sin besittelse. 

Tertialrapporter 

2016 og 

årsrapport 2016 

Tertial i september 2016: Prognose 2 millioner 

kroner, medgått 0,159 millioner kroner. 

Årsrapport: regnskapet viser 1,821 millioner kroner, 

eller mindreforbruk på 0,179 millioner kroner mot 

årsbudsjett på 2 millioner kroner.  

Det rapporteres om 

gjenstående arbeider (bestilte 

arbeider og hva som skal 

gjøres). Det rapporteres ikke 

om prognose på tid eller 

kostnad. 

  5.10.2016 E-post fra Udnes Utemiljø AS – 1. endringslogg og 

tilbud fra underleverandør om kryssing av E16.  

Dette er den første av flere 

endringsmeldinger. Alle 

utveksles per e-post og 

besvares per e-post. 

 Høsten 2016 Strategisk næringsplan 2017-2030 vedtas  

 November 2016 Rådmannens budsjettforslag 2017 om å sette av 5 

millioner kroner på Herbergåsen omtales i media 

 

November 2016 

og januar 2017 

To byggemøter gjennomføres, se ovenfor. 

Innleid konsulent bistår kommunen i den delen av 

prosjektet som omhandler veilys. 

 

I referat i januar 2017 

opplyses at nytt kryss nærmer 

seg. 

Desember 2016 Budsjettvedtak i kommunestyret – 5 millioner 

bevilget til Industrivegen – Herbergåsen. 

 

I skjema 2b er prosjektet lagt 

inn med ny bevilgning på 

samme prosjekt som i 2016. 

2017 Tilleggsarbeider bestilles, avtales og utføres av 

Udnes Utemiljø AS. 

Bestilling av vei innover myra 

med VA og el/veilys/fiber og 

tele 

28. og 

29.5.2017 

Virksomhetsleder stiller spørsmål om fakturaer og 

budsjett per e-post til prosjektleder som svarer med 

å vise til at bare en liten del av arbeidet er 

kontraktsfestet, grunnforhold og forklarer årsaken 

til endringsmeldingene. 

Informasjonen tas ikke med i 

tertialrapporteringen for januar 

– juni 2017. 

Tertialrapporter 

2017 

 Regnskap januar – mars 2017 (ansatt 

virksomhetsleder areal og miljø desember 2016) 

o 4 millioner kroner regnskapsført 

 Regnskap januar – juni 2017 (7.7.2017 
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Kronologisk oversikt over prosjekt Industrivegen Herbergåsen / infrastruktur Herbergåsen 

Virksomhetsleder ansatt som ny kommunalsjef) 

o 7 millioner kroner regnskapsført 

 Regnskap januar – september  

o 9 millioner kroner regnskapsført 

o tilleggsbevilget 4,5 millioner kroner. 

 

 

 

Tilleggsbevilgning vedtatt i 

kommunestyret i november 

2017 - 3. rapportering 2017. 

 
 

Kilde: Revisjonen gjennomgang av mottatte dokumenter og kommunestyrevedtak.  

 

Nedenfor utdypes prosessen rundt strategisk næringsplan og formålet med bevilgningene.  

Strategisk næringsplan 2017-2030 

Prosjektet faller i tid sammen med at kommunen utarbeider strategisk næringsplan. Planforslaget 

ble behandlet av de folkevalgte i løpet av høsten 2016. I forbindelse med høringsrunden vedtok 

formannskapet, i tråd med innstillingen fra utvalg for teknikk, næring og kultur, å vise konkret til 

Herbergåsen industriområde. Under punkt 6.2 Tiltak som krever tilførte ressurser som må 

innarbeides i økonomiplanen, ble formuleringen av tiltaket «Ferdig utarbeidelse av tomtearealer 

avsatt til næring, herunder infrastruktur til næringstomter» tilføyd: «slik som Herbergåsen» før 

planen ble sendt på høring. Planforslaget ble vedtatt av kommunestyret i møte den 20.12.2016. 

Formålet med bevilgningen  

I budsjettet opplyses at formålet med bevilgningen er «oppgradering av Industrivegen på 

Herbergåsen, har ikke veibelysning» (handlingsplan 2016, punkt 5.2.4, 48-49). Revisjonens 

gjennomgang har ikke vist at det foreligger noen nærmere beskrivelse av forutsetningene for 

bevilgningen i 2017.  

 

Herbergåsen industriområde omtales i tillegg blant flere utfordringer i handlingsplanen under punkt 

6.4 Samfunnsutvikling og kultur (handlingsplan 2016, punkt 6.4, 100): 

Nes kommune har 343.881 m2 areal som er avsatt til fremtidige næringsarealer på Herbergåsen. 

Deler av arealet vil være bundet til E16 når denne er etablert. Øvrig areal er avsatt til næringstomter. 

For å få attraktive tomter hvor Nes kommune får etablert næringsvirksomhet bør det etableres 

veibelysning i Industrivegen, samtidig bør det legges trekkerør for fiberkabel. Etablering av Trafo for 

nok tilgang til strøm er av stor betydning for tomtenes attraktivitet. 

Revisjonens gjennomgang har ikke vist at det foreligger noen nærmere beskrivelse av 

forutsetningene for bevilgningen i 2017, bortsett fra at prosjektet omtales i rådmannens forslag til 

handlingsprogram med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 under flere mål: 

 

 Under mål om tilrettelegging for næringsetablering nevnes «områderegulering av 

Herbergåsen industriområde» (handlingsprogram, satsingsområdet SKAPE, 49).  

 Under samfunnsutvikling og kultur heter det at «[v]i skal opparbeide gode næringsarealer på 

Herbergåsen (fokusområder, 57).  
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 Til slutt heter det «[r]egulere og opparbeide gode næringsarealer på Herbergåsen 

(utfordringer, 62). 

 

Årsmeldingen (2016) inneholder videre informasjon om: 

Herbergåsen næringspark er Nes kommunes største næringsområde. Området er i en 

reguleringsprosess hvor det settes av store arealer til flere typer næring. Arbeid med utvikling av 

fibernett, god strømforsyning, vegstandard, belysning, skilting og beplantning er igangsatt. Området 

vil i løpet av 2017 være et godt utviklet næringspark (under målet Nes kommune skal tilby attraktive 

næringsområder med etablert infrastruktur» - årsmelding 2016, 30). 

Regulere og opparbeide gode næringsarealer på Herbergåsen (under «mål og resultater», 

framtidsutsikter - årsmelding 2016, 73-75). 
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VEDLEGG 2 - NÆRMERE OM ATTESTASJON OG 

ANVISNING 

Økonomireglementet beskriver hvilke kontroller attestant har ansvar for. Videre beskriver 

reglementet at anviser har ansvarlig for at de fleste av de samme punktene er ivaretatt (påse-

ansvar). Revisjonen gjengir de fleste, men ikke alle punktene i reglementet, nedenfor. 

 

Attestant er ansvarlig for at følgende er ivaretatt: 

 Rutiner for bestilling og innkjøp er fulgt 

 Evt. underbilag er vedlagt faktura 

 Faktura inneholder god nok informasjon om hva som er bestilt 

 Faktura samsvarer med det som er bestilt, i forhold til mengde, pris og evt. rabatt 

 Det er budsjettmessig dekning 

 Korrekt kontostreng og mva-kode er påført 

 Korrekt splitting av fakturaer, der dette skal gjøres, er utført 

 

Anviser er ansvarlig for at følgende er ivaretatt: 

 At det foreligger gyldig vedtak om bevilgning 

 At det er budsjettmessig dekning for beløpet 

 At den fakturerte vare eller tjeneste er mottatt i henhold til bestillingen (i hovedsak 

attestantens ansvar) 

 At beløpet som anvises er riktig i forhold til kravet 

 At faktura er kontert på riktig konto, ansvar, funksjon og evt. prosjekt 

 At merverdiavgift er riktig håndtert 

 

Dersom anviser finner avvik fra ovennevnte, skal vedkommende avklare med attestant og eventuelt 

be om kreditnota/ny faktura fra leverandør. 

 

Ansvar for korrekt kontering av merverdiavgift påhviler attestant etter reglementet, men den som 

anviser skal blant annet også påse at merverdiavgift er riktig håndtert. Økonomiavdelingen har 

ansvar for opplæring, innsending av krav og kontroll av kravet (2. linje). Ansvaret for at det blir riktig 

har den som anviser, etter kommunens reglement. 

 


