
 

 

 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 

 

” PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, 

ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG 

DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED 

ÅSGÅRDEN SKOLE”  

 

2013 

 

 
 

 

 

UTARBEIDET AV 
    

 

 



Prosjektstyring Åsgården skole  

 ___________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________  

Utarbeidet av   Side 2 av 41 

 

Innhold 

0. SAMMENDRAG ............................................................................................................ 3 

1. INNLEDNING ................................................................................................................ 5 

1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET .............................................................................. 5 
1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET ............................................................................. 5 
1.3 HØRING ....................................................................................................................... 5 

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER ................................................................... 5 

2.1 FORMÅL ...................................................................................................................... 5 
2.2 PROBLEMSTILLINGER ............................................................................................. 6 

3. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET .............................. 6 

4. REVISJONSKRITERIER ............................................................................................. 6 

5. FAKTADEL MED REVISORS VURDERING .......................................................... 7 

5.1 PROBLEMSTILLING 1; ..................................................................................................... 7 

5.1.1 Beskrivelse av prosjektprosessen inndelt i faser, oppgaver, milepæler, budsjett, 

beslutningspunkter og at beslutningsprosedyrer inngår i forprosjekt, detaljplaner etc. .... 8 
5.1.2 Roller, myndighet og ansvar ....................................................................................... 9 

5.1.3 Risiko og usikkerhet .................................................................................................. 10 
5.1.4 Innkjøpsplanlegging/kontraktsinngåelse/kontraktstyring ........................................ 11 

5.1.5 Budsjettrammer/Økonomistyring .............................................................................. 12 
5.1.6 Beskrivelse av prosjektrapportering ......................................................................... 13 
5.1.7 Framdrifts, kvalitets- oppfølging .............................................................................. 14 

5.1.8 Evaluering ................................................................................................................ 14 
5.1.9 Revisors totalkonklusjon problemstilling 1; ............................................................. 14 

5.2 PROBLEMSTILLING 2; ................................................................................................... 15 

5.2.1 Forprosjektgruppe Åsgården skole .......................................................................... 15 

5.2.2 Kommunestyrets behandling av Åsgården skole ...................................................... 16 
5.2.3 Planer ....................................................................................................................... 19 

5.2.4 Roller, myndighet og ansvar ..................................................................................... 19 
5.2.5 Risiko og usikkerhet .................................................................................................. 21 
5.2.6 Kontrahering av arkitekt, entreprenør, prosjektledelse og andre leverandører ...... 22 

5.2.7 Budsjettrammer/økonomistyring .............................................................................. 27 
5.2.8 Prosjektregnskap Åsgården skole ............................................................................. 29 

5.2.9 Rapportering til kommunestyret ............................................................................... 30 
5.2.10 Kommunikasjon ...................................................................................................... 32 
5.2.11 Rapportering til Hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk .................. 32 

5.2.12 Framdrift, kvalitet - og oppfølging ......................................................................... 33 
5.2.13 Revisors totalkonklusjon problemstilling 2; ........................................................... 33 

6. REVISORS ANBEFALINGER .................................................................................. 35 

7. ADMINISTRASJONSSJEFENS UTTALELSE ....................................................... 36 

VEDLEGG .............................................................................................................................. 38 

 



Prosjektstyring Åsgården skole  

 ___________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________  

Utarbeidet av   Side 3 av 41 

 

0. SAMMENDRAG  
Forvaltningsprosjektet ”Prosjektstyring, tilretteleggelse, anbudsprosess, oppfølging og 

dokumentasjon/rapportering ved Åsgården skole.” ble bestilt av kontrollutvalget i møtet 

23. april 2013.  

 

Med begrepet prosjektstyring menes i følge standard NS – ISO 10006:2003: planlegging, 

organisering, overvåking, regulering og rapportering av alle sider ved et prosjekt. Vi har lagt 

denne definisjonen til grunn i prosjektutredningen.  

 

Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på følgende problemstillinger: 

 

1. Har Horten kommune tilfredsstillende overordnede system/rutiner for 

prosjektstyring av byggeprosjekter? 

 

Revisor har vurdert Horten kommunes økonomireglement og innkjøpsreglement opp mot 

nedfelte revisjonskriterier, som i vesentlig grad er hentet fra ISO-standard 10006 Systemer for 

kvalitetsstyring - Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter.  

 

Revisor vurderer at Horten kommune har tilrettelagt for skriftlige rutiner for 

prosjektprosessen med inndeling av faser, milepæler og beslutningsprosedyrer. 

Økonomireglementet, som i vesentlig grad har definert prosedyrene og rutinene for 

investeringsprosjekter, kan imidlertid ikke ses ”revidert” siden 2008, og er av den grunn ikke 

fullstendig oppdatert og tilpasset nye interne og eksterne forhold. Videre mangler det rutiner 

knyttet til beskrivelse av risiko og usikkerhet, evaluering og delvis økonomistyring og 

rapportering i en overordnet sammenheng knyttet til investeringsprosjekter.  

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at økonomireglementet til Horten kommune nå er under 

revidering og planlagt fremmet for politisk behandling i september 2013. 

 

Revisor vurderer at kommunen på et overordnet plan har et potensial til forbedring, ved at 

kommunen i enda større grad bør sette fokus på byggherrens rolle med oppfølging og tilsyn 

av investeringsprosjekter. Her menes blant annet rapportering av månedlig prosjektregnskap 

på større investeringsprosjekter til administrasjon og kontrollinstansene.  

 

2. I hvilken grad har Horten kommune gjennomført prosjektstyring av  

byggeprosjektet Åsgården skole? 
 

Revisor vurderer at gjenoppbyggingen av Åsgården skole i hovedtrekk har blitt gjennomført i 

tråd med gitt regelverk og tilpasset rammebevilgning som til slutt landet på 168 mill kroner.  

Revisor viser imidlertid til kommentarene og til rubrikken på side 31/32 om totalramme for 

ny skole, som beskriver at Raaen PEAB AS vant anbudet på 132 mill kroner. Dette er ikke i 

tråd med undertegnet kontrakt mellom entreprenør og byggherre Horten kommune den 

26.4.2012, som viser 128,4 mill kroner. Videre avviker budsjett for inventar, som er framstilt i 

saken 25. juni 2012 med et budsjett på 10 mill kroner, mens prosjektbudsjettet viser 5 mill 

kroner. Revisor kan ikke se at endringer er tilbakemeldt kommunestyret. Revisor vurderer at 

vesentlige endringer i saksutredninger bør tilbakemeldes til kommunestyret, for 

opprettholdelse eller endring av gitt ramme til administrasjonen.  
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Revisor savner en plan/dokument, som anskueliggjør de mest usikre forholdene i prosjektet 

Åsgården skole, med tilhørende usikkerhetsreduserende tiltak.  

 

I all hovedsak er det gjennomført konkurranse i tråd med regelverket for offentlige 

anskaffelser. Ved vår gjennomgang fant vi en anskaffelse, på kr 321.085, hvor det ikke var 

holdt konkurranse.  Vi har registrert at utfylling av protokoller for anskaffelser er noe 

mangelfullt. 

 

Revisor ser positivt på at det er utarbeidet prosjektregnskap, men skulle gjerne sett at dette 

hadde blitt oversendt revisor og kontrollutvalget tidligere i gjennomføringsfasen. Revisor og 

kontrollutvalget har bedt om løpende (månedlig) oversendelse av prosjektregnskap med 

avviksmelding for større investeringsprosjekter. Første melding ble mottatt i juli 2013 og 

rapport for juli er oppdatert 15. august d.å.  

 

Det kan legges til at det fra administrasjonen er oversendt en investeringsoppfølging per 

prosjekt, men denne inneholder ikke den nødvendige informasjon for å bedømme status i 

prosjektet. 

 

Revisor kan også tenke seg at prosjektrapporter, for senere investeringsprosjekter, utvides 

med en kolonne som viser prognose, hvor forventede tilleggsarbeider/innkjøp er angitt i 

kroner med beskrivelse av avvik til budsjetterte kostnader og at denne oversendes 

revisor/kontrollutvalget månedlig i oppfølgingsperioden. Videre bør prosjektbudsjettet være 

en del av saksfremstillingen til kommunestyret i sin helhet, noe som det ikke har vært i dette 

prosjektet. 
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1. INNLEDNING 
 

1.1  BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
 

Generelt 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og 

fylkeskommuner, jf. Kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget har ansvar for at det 

årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at det utarbeides plan for forvaltningsrevisjon 

basert på en overordnet analyse.  

 

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, 

som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon.  

 

Bestilling 
Kontrollutvalget i Horten kommune har i møte den 23. april 2013 bestilt 

forvaltningsprosjektet ”Prosjektstyring, tilretteleggelse, anbudsprosess, oppfølging og 

dokumentasjon/rapportering ved Åsgården skole.” 

 

1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET 
 

I prosjektet har vi undersøkt om det er gjennomført god prosjektstyring ved byggeprosjektet 

Åsgården skole.  

 

Kontrollen omfatter prosjektperioden fra oppstart/forprosjekt til byggeperioden frem til 

01.08.2013.  

 

1.3 HØRING  
 

Rapporten har vært forelagt administrasjonssjefen til høring. Administrasjonssjefens uttalelse 

er tatt inn under punkt 7. 

 

2.  FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 
 

2.1 FORMÅL 
 

Formålet med prosjektet har primært vært å undersøke om Horten kommune har 

tilfredsstillende prosjektstyring generelt og prosjektstyring av byggeprosjektet Åsgården skole 

spesielt. 
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Definisjon av prosjektstyring 

Med begrepet prosjektstyring menes i følge standard NS – ISO 10006:2003: planlegging, 

organisering, overvåking, regulering og rapportering av alle sider ved et prosjekt. Vi har lagt 

denne definisjonen til grunn i prosjektutredningen. 

 

2.2 PROBLEMSTILLINGER 
 

Følgende problemstillinger besvares i prosjektet: 

 

 Har Horten kommune tilfredsstillende overordnede system/rutiner for 

prosjektstyring av byggeprosjekter? 

 

 I hvilken grad har Horten kommune gjennomført prosjektstyring av  

byggeprosjektet Åsgården skole? 

 

3. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV 

PROSJEKTET  
 

Revisor har blant annet gjennomført 

 Oppstartsmøte med administrasjonssjefen 

 Intervju med aktuelle personer 

 Dokumentanalyse 

 Regnskapsanalyse 

 Sluttmøte med administrasjonssjefen 

 

Vestfold Kommunerevisjon vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon til vår 

rapport.  

 

4. REVISJONSKRITERIER 
 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å 

vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Dvs. revisjonskriterier er de krav revisor 

reviderer opp mot. Revisjonskriterier kan utledes ut i fra politiske vedtak, lover, forskrifter, 

anerkjent praksis etc. 

 

Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriterier vi har brukt i dette prosjektet knyttet til 

ovennevnte problemstillinger. Vi har tatt inn utdrag fra revisjonskriteriene nedenfor. 

 

 Lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 16.7.1999  

- Loven skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv 

ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og 
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likebehandling. I de grunnleggende bestemmelsene i § 5 framkommer det blant 

annet at en anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.  

 

 Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 04.07.2006 

 

 Systemer for kvalitetsstyring – Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter 

(ISO-standard 10006:2003) 

 

 Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap 

fra Kommunal- og regionaldepartementet oktober 2011 

 

 Horten kommunes økonomireglement kap. 8 retningslinjer knyttet til 

prosjektstyring.  

 

 Politiske vedtak knyttet til byggeprosjektet Åsgården skole 

 

Under kapittel 5 i rapporten har vi utdypet revisjonskriteriene nærmere.  

 

5.  FAKTADEL MED REVISORS VURDERING 
 

I dette kapittelet vil vi belyse problemstillingene, presentere innhentet fakta knyttet til 

problemstillingene og vurdere disse opp mot revisjonskriteriene.  

 

5.1 Problemstilling 1;  
Har Horten kommune tilfredsstillende overordnede system/rutiner for prosjektstyring 

av byggeprosjekter? 

 

Under denne problemstillingen har vi vurdert i hvilken grad Horten kommune har et 

overordnet system og rutiner, som gir grunnlag for – og muliggjør en tilfredsstillende styring 

og oppfølging av byggeprosjekter.  

 

Metode for innsamling av dokumentasjon: 

Vi ba om å få utlevert det som finnes av skriftlige overordnede system/rutiner for 

prosjektstyring, oppfølging og rapportering på politisk og administrativt nivå. Ved eventuelle 

manglende skriftlige rutiner/prosedyrer ønsket vi en beskrivelse av hvordan prosjektstyring, 

oppfølging og rapportering på politisk og administrativt nivå er tilrettelagt i praksis i Horten 

kommune. 

 

Horten kommune viser til økonomireglementet som har et eget kapittel knyttet til 

prosjektstyring av investeringer. Reglementet knyttet til disse bestemmelsene er fra 

16.10.2008.  Det foreligger også et innkjøpsreglement på kommunens intranett som gir 

retningslinjer for innkjøp og skal hindre at kommunen bryter reglement om offentlig 

anskaffelser. 
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Revisor har, med bakgrunn i innhentet materiale, vurdert dette opp mot nedfelte 

revisjonskriterier, som i vesentlig grad er hentet fra ISO-standard 10006 Systemer for 

kvalitetsstyring - Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter.  

Revisor vil ta for seg de viktigste elementene i prosjektstyringen i avsnittene nedenfor. 

 

Revisjonskriterier - generelt 

ISO-standard 10006 Systemer for kvalitetsstyring - Retningslinjer for kvalitetsstyring i 

prosjekter, gir veiledning om anvendelse av kvalitetsstyring i prosjekter. Den kan anvendes 

for prosjekter av varierende kompleksitet, store eller små, av kort eller lang varighet, i 

forskjellige miljøer og uavhengig av hva slags produkter eller prosesser det dreier seg om. 

  

Revisor har valgt å dele ISO-standard 10006 ved denne undersøkelsen i 8 avsnitt. Det 

understrekes at denne fremstilling ikke er uttømmende i forhold til standarden, men vurdert av 

revisor, som et minste uttrekk for tiltak innen prosjektstyring, for å ivareta definisjonen 

prosjektstyring av investeringsprosjekter. 

  

5.1.1 Beskrivelse av prosjektprosessen inndelt i faser, oppgaver, 

milepæler, budsjett, beslutningspunkter og at 

beslutningsprosedyrer inngår i forprosjekt, detaljplaner etc. 
 

Revisjonskriterier: 

Overordnet rutine for prosjektstyring bør inneholde krav til fremdriftsplaner med viktige 

milepæler, kostnadskalkyler, budsjetter, roller, risiko, rapportering og eventuelle 

betalingsplaner. Forutsetningene i fremdriftsplaner og budsjett bør være realistiske og 

vurderes fortløpende. Realismen bør vurderes gjennom kartlegginger. Rapportering og 

kommunikasjon bør gjennomføres etter fastlagt plan. Prosjektdokumentasjon skal oppbevares 

på en hensiktsmessig og god måte. Prosjektregnskapet skal vise hvor mye som er påløpt hittil, 

og sammenholde dette mot den vedtatte kostnadsrammen, herunder vurdere endringer i 

prognosene. 

 

5.1.1.1 Fakta  
Økonomireglementet kapittel 8 beskriver prosessen i investeringsprosjekter for Horten 

kommune.  

 

I pkt 8.10 i økonomireglementet er syv faser beskrevet. De syv fasene er  

 Planleggingsfasen 

 Igangsetting 

 Oppfølging i byggetiden 

 Prosjektregnskap 

 Tilleggsbevilgning 

 Overtakelse/overlevering 

 Avleggelse av byggeregnskap 

 

Under planleggingsfasen er det 8 punkter som beskriver rutiner. I planleggingsfasen skal det 

blant annet foreligge en kalkulasjon/kostnadsberegning og en fremdriftsplan. Finansieringen 

må på dette stadiet være i orden. Byggebudsjett skal settes opp etter Norsk standard 3453.  
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I tillegg er det også en rekke andre bestemmelser.  

 

Prosjekter skal ikke belastes investeringsregnskapet før det foreligger en skriftlig bekreftelse 

om finansiering fra økonomiavdelingen. Under oppfølging av byggetiden står det at 

prosjektleder til enhver tid skal ha kontroll over kostnader som er belastet prosjektet. Dersom 

budsjettet overskrides, skal sak om ekstrabevilgning sendes politisk utvalg.  

 

Investeringsobjektet skal overtas i bruksferdig stand. Forvaltnings-, drift- og 

vedlikeholdsdokumentasjon må foreligge. Sluttregnskap skal utarbeides i samråd med 

økonomifunksjonen.  

 

Kontrollutvalget i Horten kommune har ved flere anledninger gitt uttrykk for ønske om bedre 

informasjon om større byggeprosjekter herunder raskere avslutning og framlegg av disse. 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak den 15. desember 2011 i sakene 32/11 og 33/11: 

” Kontrollutvalget ber kommunestyret pålegge administrasjonen og utarbeide rutiner for 

håndtering av byggeregnskaper for store byggeprosjekter, med korte frister.” 

 

Revisors vurdering: 

Horten kommune har skriftlige rutiner for prosjektprosessen med inndeling av faser, 

milepæler og beslutningsprosedyrer. Økonomireglementets kapitel 8 inneholder viktige 

bestemmelser for prosjektstyring i prosjektenes ulike faser.  Reglementet kan imidlertid ikke 

ses ”revidert” siden 2008 og har av den grunn ikke tatt inn over seg endring av 

regnskapsforskriftenes bestemmelser om at årsregnskapet for investeringer nå er årsavhengig, 

mens prosjektregnskapet er årsuavhengig.  Dette har stor betydning med henblikk på 

rapporteringen, i det årsregnskapet og prosjektregnskapet har forskjellige formål og av den 

grunn vil måtte gi forskjellig informasjon.  Prosjektregnskaper har fokus på prosjektets 

utgifter og prosjektlevetiden, mens årsregnskapet for investeringer vil ha fokus på 

bevilgninger og påløpt i et årsperspektiv.  Det er derfor særs nødvendig at rapporteringen 

fortløpende går på begge regnskapsregimene til folkevalgte og kontrollorganene.  

 

Vi gjør oppmerksom på at økonomireglementet til Horten kommune nå er under revidering og 

planlagt fremmet for politisk behandling i september 2013. 

 

5.1.2 Roller, myndighet og ansvar  

 
Revisjonskriterier: 

Roller og mandat for de ulike aktørene i et byggeprosjekt bør beskrives. Her bør 

ansvarsområdet og oppgavene til de ulike aktørene defineres. Alle viktige roller bør inngå, 

som politisk ledelse, administrativ ledelse, prosjektleder, brukergruppe, byggeleder m.fl. I 

denne sammenheng bør det også fremgå hvilke fullmakter de enkelte aktørene besitter.  

 

5.1.2.1 Fakta  
 

Politisk ledelse 

Alle investeringer skal vedtas av kommunestyret jf pkt 8.6 i økonomireglementet. I saken, 

som blir fremlagt, skal totale kostnader fremkomme. Summen utgjør investeringens 

totalbevilgning. Før sakene legges frem for kommunestyret, skal saken behandles i 
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sektorstyret/hovedutvalg. Unntak for dette kan gjøres dersom det oppstår en hastesak jf pkt 

8,4.  Administrasjonssjefen har delegasjonsrettighet til å godkjenne et hasteprosjekt. Saken 

må da opp i første ordinære kommunestyremøte. Endelig investeringsramme til prosjektet 

innlemmes i årsbudsjett og økonomiplan.  

 

Administrativ ledelse 

Den enkelte enhet har ansvar for å ta initiativ og redegjøre for behov, lokalisering og 

prioritering. Enheten lager en behovsutredning som skal inneholde bestemt informasjon jf pkt 

8.5. Plan- og kommuneutvikling og eiendomsseksjonen skal utrede tomtealternativer og 

konsekvensanalyser ved bruken som kommunen planlegger jf pkt 8.9. Regnskapssjefen skal 

godkjenne oppstart av prosjektet jf pkt 8.12.1. Finanssjef skal sørge for at prosjektet er 

fullfinansiert. Regnskapssjef skal utarbeide månedlig prosjektrapport for alle pågående 

prosjekter. Prosjektregnskap skal oppdateres månedlig av økonomifunksjonen og fremlegges 

budsjettansvarlig, revisjon og rådmann jf pkt 8.11.4. Byggeregnskap skal utarbeides 

fortløpende. Sektorstyret skal oppnevne en representant som skal følge prosjektet og delta i 

byggemøter etc. Representanten skal rapportere til byggekomiteen jf pkt 8.11.1. 

Økonomiavdelingen skal bekrefte om at finansieringen er i orden jf pkt 8.11.2. 

Økonomiavdelingen utarbeider sluttregnskap jf 8.11.7. 

 

Prosjektleder 

Prosjektleder skal til enhver tid ha full oversikt over alle kostnader som er/skal belastes 

prosjektet og vurdere om bevilget ramme er tilstrekkelig jf pkt 8.11.3. Dersom prosjektleder 

ser det går mot overskridelser, skal prosjektleder utarbeide en politisk sak jf pkt 8.11.5. 

Prosjektleder har ansvar for å melde ferdigstillelse av prosjektet til regnskapsenheten og legge 

frem sluttregnskap jf pkt 8.11.7.  

 

Det skal fremgå hvem som skal rekvirere, attestere og anvise på prosjektet jf pkt 8.11.1.4. 

 

Revisors vurdering: 

Horten kommune har et regelverk som ivaretar hvilke roller, myndighet og ansvar som er 

fordelt. Noen fullmakter er også gitt. Fullmakter for endringsmeldinger er ikke oppgitt i 

økonomireglementet. Rollen til brukergrupper eller byggeleder er ikke beskrevet.  

 

Vi har fått opplyst at ovennevnte punkter i økonomireglementet ikke er i tråd med dagens 

praksis og kommunstyrets vedtatte delegasjonsreglement. Punktene er i ferd med å endres 

gjennom revidert økonomireglement.  

 

5.1.3 Risiko og usikkerhet 

 
Revisjonskriterier: 

Risiko bør overvåkes gjennom hele prosjektet og styres med en gjentakende prosess for 

identifisering av risiko, risikovurdering, risikobehandling og risikovurderinger (sannsynlighet 

og konsekvens), herunder vurdering av forhold og/eller situasjoner som kan oppstå og påvirke 

prosjektets kostnadsnivå og fremdrift. Investeringsprosjekter bør ha en risikostyringsplan, 

hvor det fremgår om det er gjort en risikovurdering for å identifisere risikokilder, om det er 

vurdert sannsynlighet for at en eller flere uønskede hendelser skal inntreffe, og anslå/beregne 

konsekvensene. 



Prosjektstyring Åsgården skole  

 ___________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________  

Utarbeidet av   Side 11 av 41 

 

5.1.3.1 Fakta  
Revisor er ikke forelagt et eget dokument/rutine som viser at risiko særskilt skal vurderes i 

investeringsprosjekter. Imidlertid har vi fått muntlig opplyst at Horten kommune bruker 

Norsk standard (ulike) ved investeringsprosjekter som ivaretar risikovurderinger.  

 

Revisors vurdering: 

Ved revidering av økonomireglementet må risiko, risikovurdering av investeringsprosjekter 

innarbeides i økonomireglementet. Dersom Norsk standard brukes for å vurdere risiko 

investeringsprosjekter bør dette inn i økonomireglementet. 

 

5.1.4 Innkjøpsplanlegging/kontraktsinngåelse/kontraktstyring 
 

Revisjonskriterier: 

Ved offentlige anskaffelser skal lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges. Horten 

kommune bør ha nedfelte beskrivelser og rutiner for å sikre at regelverket følges.  

 

5.1.4.1 Fakta  
Horten kommune har et eget innkjøpsreglement på intranettet. Her er en beskrivelse av 

hvordan innkjøp gjøres i Horten kommune, fra behov oppstår til garantien utløper. Ifølge 

reglementet skal bestiller undersøke om det eksisterer rammeavtaler. Dersom det ikke finnes 

rammeavtaler skal det undersøkes om varen finnes i markedet, videre beregne anskaffelsens 

verdi, undersøke livssykluskostnader og universell utforming, miljø og etikk. Deretter er det 

en beskrivelse av en rutine som sørger for at lov om offentlig anskaffelser blir fulgt. Nedenfor 

er det en skisse som viser hva man skal gjøre for å følge regelverk om offentlig anskaffelser.  

 
 

Regelverket for offentlig anskaffelse er beskrevet under Rutine 1, 2, 3 osv.  
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Det følger et eget kapittel om oppfølging av anskaffelser. Her er blant annet 

kontraktsoppfølging, reklamasjoner og garantier og fakturakontroll behandlet.  

På Horten kommunes intranettsider er det en mal for anbudsprotokoll. Den inneholder punkter 

som tilfredsstiller de fleste krav jfr. Forskrift om offentlig anskaffelser.  

 

Revisors vurdering: 

Horten kommune har et godt verktøy for å ivareta innkjøpsprosessen i prosjekter. 

Revisor har ingen vesentlig merknad til beskrivelsene til innkjøpsplanlegging og 

kontraktsinngåelse.  

 

5.1.5 Budsjettrammer/Økonomistyring 
 

Revisjonskriterier: 

Styring av prosjektets kostnader skal bidra til at prosjektet fullføres innenfor budsjetterte 

rammer, og at informasjon om kostnader gis til administrativt, politisk og kontollnivå. 

Prosessene, som er forbundet med kostnader, er kostnadsoverslag, budsjettering og 

økonomistyring. 

  

Prosjektets budsjett må baseres på kostnadsoverslagene og fremdriftsplanen og ha en fastsatt 

prosedyre for godkjennelse. 

 

Før noe forbruk finner sted bør det etableres et system for økonomistyring med tilhørende 

prosedyrer. Dette må dokumenteres og kommuniseres til de som er ansvarlige for å godkjenne 

arbeid eller utgifter. 

 

Prosjektorganisasjonen må bekrefte at det gjenstående arbeidet kan fullføres innenfor den 

resterende delen av budsjettrammen. Videre må prosjektorganisasjonen regelmessig 

(månedlig) gjennomgå prosjektets kostnader slik det er angitt i planen for prosjektstyring, og 

ta hensyn til eventuelle andre økonomiske gjennomgåelser.  

 

5.1.5.1 Fakta 
Ifølge pkt 8.11.4 i økonomireglementet, skal alle investeringsprosjekter gjennomgås i 

forbindelse med den løpende rapportering, jfr. kravene til rapportering i regnskapsforskriften. 

I Merknader til forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) er det angitt at 

administrasjonssjefen skal rapportere jevnlig gjennom året, minst to ganger.  

 

I tillegg er det rapporteringsrutiner dersom budsjettet overskrides.  

I pkt 8.8 i økonomireglemente heter det: Den enhet i kommunen som er ansvarlig for 

investeringen, er ansvarlig for at den økonomiske styring og finansiering til en hver tid er i 

orden. I den grad det er nødvendig innhentes faglig bistand. Enhetens/seksjonens leder er 

ansvarlig for fremdrift og rapportering. Utarbeidelse av byggeregnskap utføres av 

økonomiseksjonen etter anmodning fra ansvarlig enhet. For større byggeprosjekter anbefales 

mal for økonomiske oversikter (Norsk Standard 3453). 

 

Økonomireglementet inneholder ingen flere bestemmelser om fremdrift mens prosjektet 

pågår. Det inneholder ingen bestemmelser om rapportering av kvalitet. Prosjektleder skal ha 
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oversikt over alle kostnader som er/skal belastes prosjektet og vurdere om det går mot 

overskridelser. Dersom det går mot overskridelser, skal en politisk sak opprettes. 

  

Horten kommune har også framlagt en oversikt som viser hvordan prosjekter på overordnet 

nivå organiseres og håndteres.  

 

Revisors vurdering: 

Det er utarbeidet formelle rapporteringsrutiner knyttet til de ordinære tertial- og 

årsrapporteringene.   

 

Revisor vurderer at Horten kommunes rutiner rundt oppfølging av økonomi er etter lov og 

forskrift. Vi kan forøvrig ikke se at det foreligger skriftlig rutine rundt økonomisk 

rapportering, utenom kvartalsrapportering (lovpålagt) eller dersom det går mot overskridelse 

av budsjett. Skriftlig rutiner for rapportering rundt fremdrift og samhandling mellom 

prosjektledelse og controllere, bør vurderes i nytt økonomireglement.  

 

5.1.6 Beskrivelse av prosjektrapportering 
 

Revisjonskriterier: 

Det bør foreligge en plan for informasjonsstyring og kommunikasjonsstyring. 

Initiativtakerorganisasjonen og prosjektorganisasjonen bør sikre at hensiktsmessige 

kommunikasjonsprosesser etableres for prosjektet. 

 

Prosjektorganisasjonen bør fastsette sitt behov for informasjon, og bør etablere et system for 

informasjonsstyring. 

 

Systemet for kommunikasjon bør planlegges og settes i verk. Spesiell oppmerksomhet bør 

vies til grensesnittene mellom funksjoner og organisasjoner, hvor misforståelser og 

uoverensstemmelser kan oppstå.  

 

5.1.6.1 Fakta  
Deler av en plan for informasjon og kommunikasjonsstyring er omtalt i kommunens 

Økonomireglement under punktene 6.1, 6.2 og 8.12.2. Kommunestyret skal ha informasjon 

om utvikling og økonomisk status i igangværende byggeprosjekter gjennom tertialrapportene 

30.04 og 31.08, samt årsrapporten. Dersom det ligger an til kostnadsavvik, skal prosjektleder 

melde fra til nærmeste overordnede/regnskapsavdelingen. Om rammene ikke er tilstrekkelige, 

må politisk sak utarbeides så bevilgning er i tråd med forbruket pr 31.12. 

 

Når prosjektet er ferdig skal prosjektleder melde at prosjektet er ferdigstilt og be om 

utarbeidelse av byggeregnskap. 

 

Revisors vurdering: 

Revisor vurderer at kommunen har nedfelt viktige deler av informasjons- og 

kommunikasjonsstyring, men anbefaler at det utarbeides en helhetlig plan i større 

investeringsprosjekter. Videre anbefaler revisor at det tilrettelegges for at det utarbeides 

månedlige prosjektregnskap på større investeringsprosjekter. 
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5.1.7 Framdrifts, kvalitets- oppfølging 
 

Revisjonskriterier: 

Det bør foreligge en rutine for at det gjennomføres en regelmessig intern skriftlig 

gjennomgang av prosjektets utvikling med tanke på fremdrift, kvalitet og økonomi. 

 

5.1.7.1 Fakta  
Alle prosjekter må vedtas i økonomiplan/årsbudsjett og få bevilgning før de kan igangsettes jf 

Økonomireglementet pkt. 8.7. Den enhet i kommunen som er ansvarlig for investeringen er 

også ansvarlig for den økonomiske styringen. I den grad det er nødvendig kan det innhentes 

faglig bistand. Enhetens leder er ansvarlig for fremdrift og rapportering, mens byggeregnskap 

utføres av økonomiseksjonen Økonomireglementet pkt. 8.8. Det er videre nedfelt rutine på 

overordnet nivå for hvordan prosjekter organiseres og håndteres. 

 

Revisors vurdering: 

Det er tilrettelagt flere rutiner for fremdrift, oppfølging og rapportering. Revisor er imidlertid 

av den oppfatning at organisasjonen i større grad bør tilrettelegge for en bedre samordnet 

kvalitetssikring av det årsuavhengige prosjektregnskap/budsjett.  

 

5.1.8 Evaluering 

 
Revisjonskriterier: 

De bør foreligge en rutine som viser hvordan administrasjonssjefen og prosjektorganisasjonen 

kan lære av prosjekter med veiledning om måling, innsamling og validering av data for 

kontinuerlig forbedring.  

  

5.1.8.1 Fakta  
Revisor kan ikke se av mottatte dokumenter at det er en formalisert tilrettelagt rutine for 

evaluering av prosjekter. 

 
Revisors vurdering: 

Revisor vil anbefale at slik rutine tas inn i revidert økonomireglement. 

 

5.1.9 Revisors totalkonklusjon problemstilling 1; 
Har Horten kommune tilfredsstillende overordnede system/rutiner for prosjektstyring 

av byggeprosjekter? 

 

Revisor vurderer at Horten kommune har tilrettelagt for skriftlige rutiner for 

prosjektprosessen med inndeling av faser, milepæler og beslutningsprosedyrer. 

Økonomireglementet, som i vesentlig grad har definert prosedyrene og rutinene for 

investeringsprosjekter, kan imidlertid ikke ses ”revidert” siden 2008, og er av den grunn ikke 

fullstendig oppdatert og tilpasset nye interne og eksterne forhold. Videre mangler det rutiner 

knyttet til beskrivelse av risiko og usikkerhet, evaluering og delvis økonomistyring og 

rapportering i en overordnet sammenheng knyttet til investeringsprosjekter.  
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Vi gjør imidlertid oppmerksom på at økonomireglementet til Horten kommune nå er under 

revidering og planlagt fremmet for politisk behandling i september 2013. 

 

Revisor vurderer at kommunen på et overordnet plan har et potensial til forbedring, ved at 

kommunen i enda større grad bør sette fokus på byggherrens rolle med oppfølging og tilsyn 

av investeringsprosjekter. Her menes det rapportering av månedlig prosjektregnskap på større 

investeringsprosjekter til administrasjon og kontrollinstansene.  

 

Revisor anbefaler at organisasjonen i større grad bør tilrettelegge for en bedre samordnet 

kvalitetssikring av det årsuavhengige prosjektregnskap/budsjett.  

 

5.2 Problemstilling 2;  
I hvilken grad har Horten kommune gjennomført prosjektstyring av byggeprosjektet 

Åsgården skole? 

 

Under denne problemstillingen har vi vurdert om prosjektstyringen av byggeprosjektet 

Åsgården skole er gjennomført i tråd med revisjonskriteriene i problemstilling 1. 

 

Vi starter med en beskrivelse av forprosjektgruppa for gjenoppbygging av Åsgården skolen. 

Videre presenterer vi et utdrag av kommunestyrets behandling av byggeprosjektet Åsgården 

skole.   

    

5.2.1 Forprosjektgruppe Åsgården skole  
 

Åsgården skole brant natt til 2. påskedag i 2010. Den eldste delen ble totalskadet, den nyeste 

delen ble røyk- og vannskadet. Hele skolevirksomheten ble overflyttet til leide lokaler ved 

Klokkeråsen skole i Tønsberg.  

 

Administrasjonen opprettet en forprosjektgruppe i juni 2010 for gjenoppbygging av skolen. 

Forprosjektgruppa bestod av følgende representanter: 

Åsgården skole:  skoleledelsen, tillitsvalgt og verneombud 

FAU ved skolen:  to representanter 

Åsgårdstrand IF:  en representant 

Åsgårdstrand Velforening:  en representant 

Sentraladministrasjonen:  kommunalsjef Oppvekst, kommunalsjef Teknisk, en fra 

planavdelingen og en rådgiver fra skolen 

 

Første forprosjektmøte ble avholdt 03.06.2010 med temaene: 

- Lokalisering/uteområder 

- Elevutvikling/skolekretsgrenser 

- Flerbruk/samarbeid med nærmiljø 

- Økonomi og tidsaspekt 

 

Andre møte i forprosjektgruppa ble avholdt 09.09.2010. Møtet drøftet følgende tema: 

- Ny lokalisering av skolen ved idrettsplassen – utfordringer og muligheter. 

- Status i forsikringsoppgjøret etter brannen og veien videre.  
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Møtet 09.09.2010 konkluderte med at de to ulike innspillene til oppbygging av Åsgården 

skole skulle tas med i sak til politisk behandling og som utgangspunkt for administrasjonens 

videre behandling av sak om valg av lokalisering.  

 

Saken Oppbygging av Åsgården skole – alternative løsninger, ble behandlet i Barnerådet, 

Ungdomsrådet, Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie, formannskapet og til sist 

Kommunestyret 01.11.2010, hvor saken ble besluttet utsatt til neste kommunestyremøte.  Det 

fremgår av saksdokumentene at administrasjonen har sett på to alternativer som legger opp til 

en 2 parallell skole med nær samme totalareal som den gamle skolen (ca 3.300 m2) med 

følgende bygningsmessig tilnærming: 

 

A. Gjenreising av skolen på eksisterende tomt. 

Alternativet skal innfri dagens krav i lov og forskrift. 

Alternativet kan, dersom det legges inn økte ressurser, tillegges økte ambisjoner for 

innfrielse av forventninger og intensjoner i bl.a. kunnskapsløftet.  

B. Samlokalisert løsning som beskrevet i vedlegg (Åsgårdstrand samfunnssenter) 

 

Det fremgår også av dokumentet at Horten kommune og KLP hadde kommet frem til et 

skjønn om erstatning.  

Revisor vil bemerke at bruksareal og oppgjør med KLP senere er endret og 

erstatningsberegningen fra KLP for bygningsskaden per juni 2013 beløper seg til kr 

24 241 538 som endelig oppgjør. I tillegg kommer oppgjør for maskiner, inventar og løsøre. 

Dette oppgjør vil først skje når dokumentasjon på gjenanskaffelser foreligger. 

 

5.2.2 Kommunestyrets behandling av Åsgården skole  
 

Nedenfor er tatt inn et utdrag av kommunestyrets behandling av Åsgården skole. 

 

5.2.2.1 Fakta - Kommunestyremøte den 14.02.2011  
Etter at sak om gjenoppbygging av Åsgården skole ble utsatt ved behandlingen i 

kommunestyrets møte den 1.11.2010, ble saken på ny fremmet i kommunestyremøte den 

14.02.2011; 

 

 Sak 005/11 Gjenoppbygging av Åsgården skole – valg av lokaliseringsalternativ  

 

Vedlagt til saken fulgte dokumenter og utredning som i vesentlig grad anskueliggjorde at 

dette var en blanding av byggesak med finansiering og et veivalg i forhold til lokalisering av 

konsept:  

- Innspill og kostnadsberegning for oppsett av idrettshall fra prosjektgr. 

Åsgårdstrand 

- Uttalelse fra skolens personale om valg av alternativ 

- Konsekvensanalyse for infrastruktur ved flytting av skolen til idrettsplassen 

(Rambøll) 

- Detaljerte kalkyler for hvert alternativ utarbeidet av AS Byggeanalyse på vegne av 

Kristiansen og Bernhardt arkitektur og interiør AS datert 11. januar 2011. 

Nedenfor har vi tatt inn fra saksdokumentet hva kalkylen omfattet og hva den ikke 

omfattet; 
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Revisors vurdering: 

Revisor vurderer at den kostnadsmessige saksutredningen og forslag til vedtak til alternativ A 

2, selv om det muligens bare var et veivalg, burde omfattet samlede estimerte kostnader, for å 

gi et mer presist bilde av en samlet kostnadsramme for gjenoppbygging av Åsgården skole.  

 

Det går klart frem av vedtatt kalkyle at denne ikke inneholdt prisstigning etc og ble vurdert i 

forhold til 2010 kroner.  

 

I Alternativ A2, som ble vedtatt 14.02.2011, inkluderte blant annet gymsal på 200 m2. Senere 

ble det vedtatt at gymsalen ved Åsgården skole skal være 400 m2 (kommunestyrevedtak den 

7.11.2011).  

 

5.2.2.3 Fakta - Kommunestyremøte den 25.06.2012  
 

 
Revisors vurdering: 

Ved kommunestyrets behandling av sak 152/12 ble gjenoppbygging av Åsgården skole sikret 

en rammebevilgning på 168 mill kroner. Imidlertid viser det seg ved revisors gjennomgåelse 

av saksdokumentet at presisjonsnivået på fastsettelse av beløp for enkelte av aktivitetene, som 
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totalentreprise og inventar, ikke vurderes som tilfredsstillende saksbehandling. Dette er 

nærmere beskrevet under punkt 5.2.7.3 og 5.2.9 i vår rapport. 

 

5.2.3 Planer 
 

Revisjonskriterier 

Det bør foreligge en prosjektplan for styring av prosjektets planleggings- og 

gjennomføringsfase. Målsetting, faser, oppgaver, milepæler, budsjett, beslutningspunkter og 

beslutningsprosedyrer bør inngå i forprosjekt, detaljplaner etc.. 

 

5.2.3.1 Fakta  
 

Prosjektplan/styringsdokumenter: 

 

Nedenfor vises utdrag fra prosjektleders uttalelse til revisor den 9. juli d.å.; 

”Dette prosjektet har vært en totalentreprise med en startdato og sluttdato. Dagmulkter hvis 

entreprenøren ikke kan levere til sluttdato. Dagmulkt iflg. NS8407, 1/1000 av kontraktssum 

på 105,6 mill. kroner eks. mva. Entreprenørens framdriftsplaner ligger i Web-hotellet 

m/milepæler med mer. Entreprenøren rapporterer på fremdriftsplanen. I hvert byggherremøte 

rapporteres det på hvordan de ligger an i forhold til fremdriftsplan.  

 

I tillegg finnes en PA-bok, som sier noe om hvordan byggherre og entreprenør skal forhold 

seg til hverandre.”  

 

Revisors vurdering: 

Revisor vurderer at entreprenøren, gjennom sitt styringsverktøy, ivaretar de krav som settes til 

deres virksomhet og avtaler. Det som revisor vil rette søkelyset mot er byggherren Horten 

kommunes samlede plan for gjenreisingen av Åsgården skole utover det som er nedfelt 

gjennom totalentreprisen.  

 

5.2.4 Roller, myndighet og ansvar 
 

Revisjonskriterier 

Det bør foreligge klare dokumenterte beskrivelser med tanke på roller, ansvar og myndighet 

og hvordan disse er kommunisert ut i prosjektorganisasjonen. Alle viktige roller bør inngå 

som politisk ledelse, administrativ ledelse, prosjektleder, brukergruppe, byggeleder m.fl. 

 

5.2.4.1 Fakta  
Arbeidet med gjenoppbyggingen av Åsgården skole ble organisert med at administrasjonen 

opprettet en forprosjektgruppe i juni 2010, jf punkt 5.2.1 foran. 

 

Videre vedtok kommunestyret 14.02.2011 at det opprettes en bred gruppe med folk fra 

lokalsamfunnet i Åsgårdstrand. Gruppen skal være med på å hjelpe til med å utforme deler av 

skolen slik at den kan være brukervennlig for lokallag og foreninger utenom skoletid. 
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Horten kommune har framlagt følgende beskrivelse av hvordan prosjekter på overordnet nivå 

organiseres og håndteres.  

 

 Administrasjonssjefen rapporterer til Kommunestyret via politiske saker: 

- Vedtak – tildeling økonomi 

- Budsjettjusteringer 

- Byggeregnskap ved prosjektets slutt 

- Månedlig rapportering gjennom styringsdialog 

- Månedlig prosjektrapportering til kontrollutvalg og revisjon 

 

 Kommunalsjef teknisk: 

- Rapporterer til administrasjonssjefen via månedlig styringsdialog 

- Styrer prosjektgruppen 

- Beslutninger innen prosjektenes vedtak 

 

 Prosjektgruppe (2,7 årsverk)  
-     Rapporterer til kommunalsjef 

- Styrer prosjekter innen sine fullmakter 

- Større prosjekter – Ove Svendsen (70% stilling) 

- Mindre prosjekter – Helge Bergh 

- Backoffice – Øyvind Lindeberg 

 

Revisor har også hentet en beskrivelse av prosjektorganiseringen fra PA-boka. 

Følgende betegnelser er brukt for Åsgården skole. 

 

BH - byggherre 

PL- byggherrens prosjektleder 

APL- byggherrens assisterende prosjektleder 

BL – byggherrens byggeleder 

KU – koordinator for utførelsen(byggherren) 

TE(TPL) – totalentreprenørens prosjektleder 

 

For investeringsprosjektet Åsgården skole har vi fått opplyst av Øyvind Lindeberg fungerer i 

Ove Svendsen sin rolle, da Ove Svendsen er Norconsults (PL) representant i dette prosjektet. 
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I tillegg har PEAB Raaen Entreprenør sin egen organisering av prosjektet Åsgården skole, 

med prosjektorganisasjon og Støttefunksjoner. Videre har PEAB utarbeidet en 

Fordelingsmatrise – Arbeidsoppgaver, med spesifiserte oppgaver og avsvar for 

entreprenørens prosjektleder, innkjøper, ass. prosjektleder, prosjekteringsleder, 

produksjonsleder, formann og prosjektingeniør/formann. 

 

Revisors vurdering: 

Revisor vurderer at roller, myndighet og ansvar er godt formelt ivaretatt i prosjektet. 

 

5.2.5 Risiko og usikkerhet 
 

Revisjonskriterier 

Revisjonen vil vurdere om det er utarbeidet en risikostyringsplan for prosjektet, hvor det bør 

fremgå om det er gjort en risikovurdering for å identifisere risikokilder. Om det er vurdert 

sannsynlighet for at en eller flere uønskede hendelser skal inntreffe, og anslå/beregne 

konsekvensene. 

 

For å synliggjøre uforutsette og uspesifiserte forhold, vil vi vurdere om byggebudsjettet 

inneholdt reserver til uforutsett, prisstigning etc. 

 

5.2.5.1 Fakta  
Revisor er ikke blitt forelagt risikostyringsplan, men fått muntlig opplyst at NS 8407 og NS 

8453 er lagt til grunn for dette prosjektet. Prosjektleder viser til foretatte risikovurderinger vist 

nedenfor; 
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Økonomisk risiko: 

- Iflg. prosjektleder er det lagt inn 10 mill kroner til uforutsette kostnader samt en buffer på 

1,2 mill kroner. 

Risiko knyttet til byggearbeidene: 

- Helt og holdent entreprenørens ansvar i følge prosjektledelse pga totalentreprise. 

Risiko knyttet til tid:  

- Entreprenørens ansvar, dagmulkter iflg. NS8407, 1/1000 av kontraktssum pr. dag  

 

Revisors vurdering: 

Revisor savner en plan/dokument som anskueliggjør de mest usikre forholdene i prosjektet 

Åsgården skole, med tilhørende usikkerhetsreduserende tiltak. 

Revisor vil her eksempelvis nevne faser hvor det kan oppstå risiko for avvik: 

 Organisering og brukeravklaringer i prosjektet. Prosjektets størrelse utfordrer Horten 

kommune knyttet til kommunens resurser, brukerdeltakelse og behovet for rettidige 

beslutninger. Det kan knyttes usikkerhet til hvordan dette håndteres. 

 Ledelse av prosjektet – byggherre. Kommunens prosjektarbeid, prosjektledelse, 

byggeledelse, og myndighetskontakt. Selv om en totalentreprise kan ha mindre behov 

for prosjektledelse enn andre kontraktsformer, er det knyttet usikkerhet til kontroll og 

oppfølgingsbehovet i prosjektgjennomføringen. 

 Kvalitetssikring av plangrunnlaget. Arbeidet som er utført i skisse- og forprosjektfasen 

har produsert et grunnlag for kostnadsestimeringen. Entreprenøren har 

prosjekteringsansvaret i gjennomføringsfasen. Revisor er derfor av den oppfatning at 

gjenstående risiko er knyttet til eventuelle mangler i tidlig fase, slik som uriktige eller 

motstridende forutsetninger. 

 Uspesifisert.  Usikkerhet er de forhold og det omfang som ikke er spesifisert i 

totalentreprisen, men som erfaringsmessig kommer. Det er lagt inn 10% av 

kontraktsummen til uforutsett. 

 Prisstigning.  

 

Revisor anbefaler at disse punktene vurderes i et eget dokument for større 

investeringsprosjekter.  

 

5.2.6 Kontrahering av arkitekt, entreprenør, prosjektledelse og 

andre leverandører 
 

Revisjonskriterier 

Alle anskaffelser i prosjektet skal være gjennomført i tråd med regelverk for offentlige 

anskaffelser. 

Lov om offentlige anskaffelser gjelder for kommunale myndigheter etter § 2. Loven skal 

bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved 

offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. I de grunnleggende 

bestemmelsene i § 5 framkommer det blant annet at en anskaffelse skal så langt det er mulig 

være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiver 
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skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at lovbestemmelser kommer 

til anvendelse.  

Med utgangspunkt i liste over leverandørfakturaer for prosjektet, er alle leveranser over kr 

500 000 valgt ut for kontroll av regeletterlevelse. I tillegg er tre av i alt ni leveranser mellom 

kr 100 000 og kr 500 000 valgt ut.  

 

5.2.6.1 Fakta - anskaffelse av firma for anskaffelse av rådgivingsgruppe 
Et konsulentselskap ble anskaffet for å hjelpe til med å anskaffe rådgivning/ 

prosjekteringsgruppe som skulle prosjektere Åsgården skole. Revisor er ikke fremlagt 

dokumenter som viser at det er holdt konkurranse for denne anskaffelsen på kr 321.085 ekskl. 

mva. 

 

Revisors vurdering: 

Lov og forskrift om offentlig anskaffelser er ikke fulgt ved denne anskaffelsen.  

 

5.2.6.2 Fakta – anskaffelse av prosjekteringsgruppe med arkitekt som 

ansvarlig søker 
Konkurransen er utlyst på både Doffin og TED, og det er valgt åpen anbudskonkurranse. Det 

ble mottatt 12 tilbud i konkurransen. Tildelingskriteriene var kompetanse og erfaring (50 %) 

samt pris (50 %, hvorav 70 % fastpris og 30 % timerate). Et eget evalueringsskjema er 

utarbeidet der alle tilbud er vurdert etter tildelingskriteriene. Det er ikke fremlagt 

anbudsprotokoll etter forskriftens vedlegg 4. Konsulentselskapet, som skulle bistå Horten 

kommune i denne anskaffelsen, erkjenner at anbudsprotokoll ikke er fylt ut for denne 

anskaffelsen.   

 

Revisors vurdering: 

Konkurranse er gjennomført etter regelverket om offentlig anskaffelser, men protokoll for 

anskaffelse mangler.  

 

5.2.6.3 Fakta – anskaffelse av hovedentreprenør/totalentreprise 
Konkurransen er utlyst på Doffin og det er valgt åpen anbudskonkurranse. Den er også utlyst 

på TED.  Det ble mottatt 5 tilbud i konkurransen. Tildelingskriteriene var pris (60 %), 

kvalitet, erfaring, Horten kommunes erfaring med underleverandører  (25 %) og leveringstid 

(15 %).  Et eget evalueringsskjema er utarbeidet der alle tilbud er vurdert etter 

tildelingskriteriene. Det er ikke fremlagt en anbudsprotokoll etter forskriftens vedlegg 4. Det 

er utarbeidet en innstilling som forklarer de fleste forholdene rundt konkurransen, blant annet 

er en leverandør avvist. I forholdt til formelle oppsettet til en anskaffelsesprotokoll, mangler 

innstillingen anslått verdi, beskrivelse av hva som skal anskaffes og virksomhetens adresse.  

 

Revisors vurdering: 

Konkurranse er i all hovedsak gjennomført etter regelverket om offentlig anskaffelser.  

 

5.2.6.4 Fakta anskaffelse av prosjektledelse 
Konkurransen er utlyst på Doffin og det er valgt åpen anbudskonkurranse. Den er også utlyst 

på TED.  Det ble mottatt 11 tilbud i konkurransen. Tildelingskriteriene var kompetanse og 

erfaring (50 %) samt pris (50 %).  Et eget evalueringsskjema er utarbeidet der alle tilbud er 

vurdert etter tildelingskriteriene. Det er ikke fremlagt en anbudsprotokoll etter forskriftens 

vedlegg 4.  
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Revisors vurdering: 

Konkurranse er gjennomført etter regelverket om offentlig anskaffelser, men protokoll for 

anskaffelsen mangler.  

 

5.2.6.5 Fakta – anskaffelse av riving, bortkjøring og grunnarbeider 
Dette oppdraget har ikke vært kunngjort for konkurranse. Her følger en redegjørelse for 

hvordan leverandøren fikk oppdraget;  

 

 
 I følge forskriftens § 2-1 (2) b, kan man bruke unntaksbestemmelser dersom;  

(…)det foreligger et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelser til en 

pris som ligger vesentlig under normale markedspriser, og en anbudskonkurranse eller 

konkurranse med forhandling ikke lar seg gjennomføre i det tidsrommet tilbudet foreligger,.. 

 

Revisors vurdering: 

Revisor vurderer at unntaksbestemmelsen i forskriften kan anvendes i dette tilfelle.  

 

5.2.6.6 Fakta – anskaffelse av tilkjøring av pukk, jord og leire 
Det har vært behov for tilkjøring av pukk, jord og leire til Åsgården skole. Her er det foretatt 

en direkte anskaffelse med begrunnelse om at firmaet har monopol på dette i nærområdet i 

Horten.  
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Revisors vurdering: 

Revisor registrerer administrasjonens uttalelse. Protokoll for anskaffelse er ikke fylt ut.  

 

5.2.6.7 Fakta – anskaffelse av utomhusarbeider 
Et konsulentselskap er brukt for å bistå i utførelsen av utomhusarbeider (landskapsarkitekt). 

Dette lå opprinnelig i anbudet som gjaldt prosjekteringsgruppe med arkitekt som ansvarlig 

søker. Dette firmaet ble også engasjert av Horten kommune underveis i prosjektet. I stedet for 

å fakturere til arkitekten, ble Horten kommune direkte fakturert. Det er ikke arrangert 

anbudskonkurranse for den delen som Horten kommune har engasjert, men landskapsarkitekt 

var en del av konkurransen til prosjekteringsgruppen.  
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Revisors vurdering: 

Opprinnelig er det arrangert konkurranse for Landskapsarkitekter (LARK). Denne lå inne i 

prosjekteringsgruppens konkurranse. Etterpå har både totalentreprenør og Horten kommune 

benyttet seg av LARKs tjenester. Revisor har ingen bemerkninger til denne anskaffelsen.  

 

5.2.6.8 Fakta – anskaffelse av kunst/utsmykking av skolen 
Det ble holdt en konkurranse mellom fem kunstnere. Det er kulturavdelingen i Horten 

kommune som var ansvarlig for utvelgelsen av kunstner. En kunstner ble valgt. Begrunnelsen 

var ikke basert på økonomi, men av kunstnerisk karakter.  

 

5.2.6.9 Revisors totalkonklusjon Kontrahering av arkitekt, entreprenør, 

prosjektledelse og andre leverandører 
I all hovedsak er det gjennomført konkurranse i tråd med regelverket for offentlige 

anskaffelser. Ved vår gjennomgang fant vi en anskaffelse, på kr 321.085, hvor det ikke var 
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holdt konkurranse.  Vi har registrert at utfylling av protokoller for anskaffelser er noe 

mangelfullt.  

 

5.2.7 Budsjettrammer/økonomistyring 
 

Revisjonskriterier 

Styring av prosjektets kostnader skal bidra til at prosjektet fullføres innenfor budsjetterte 

rammer, og at informasjon om kostnader gis til administrativt, politisk og kontrollnivå. 

Prosessene, som er forbundet med kostnader, er kostnadsoverslag, budsjettering og 

økonomistyring. 

  

Prosjektets budsjett må baseres på kostnadsoverslagene og fremdriftsplanen og ha en fastsatt 

prosedyre for godkjennelse. 

 

Før noe forbruk finner sted bør det etableres et system for økonomistyring med tilhørende 

prosedyrer. Dette må dokumenteres og kommuniseres til de som er ansvarlige for å godkjenne 

arbeid eller utgifter. 

 

Prosjektorganisasjonen må bekrefte at det gjenstående arbeidet kan fullføres innenfor den 

resterende delen av budsjettrammen. Videre må prosjektorganisasjonen regelmessig 

(månedlig) gjennomgå prosjektets kostnader slik det er angitt i planen for prosjektstyring, og 

ta hensyn til eventuelle andre økonomiske gjennomgåelser.  

 

Revisor vil vurdere prosjektets økonomiske ramme, byggebudsjett og om kommunestyret er 

tilfredsstillende informert om prosjektets økonomiske utvikling. Dette både gjennom 

prosjektregnskapet og årsregnskapet som har forskjellige formål, og vil av den grunn gi 

forskjellig informasjon. 

 

5.2.7.1 Fakta - Åsgården skole investeringsbudsjett/årsregnskap 

(årsavhengig) 
 

Sammendrag: 

Årsbudsjett  Årsregnskap  

2010   0     1,4 mill kroner 

2011   13,2 mill kroner   4,5 mill kroner  

2012   78,6 mill kroner          75,1 mill kroner  

2013   83,5 mill kroner          56,7 mill kroner 

Sum            175,3 mill kroner        137,7 mill kroner per 16.08.2013  

 

Åsgården skole rammebudsjett (årsuavhengig) 

Ramme behandlet i kommunestyre 14.02.2011            120,5 mill kroner 

Ramme ved behandling av økonomiplan 2012 -2015          143 mill kroner 

Endret ramme behandlet i kommunestyre 25.06.2012    168 mill kroner 

 

Revisors vurdering: 

Regnskapsmessig har administrasjonen holdt seg innenfor samlet ramme og de årlige 

budsjettvedtak med et lite avvik i 2010.  
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5.2.7.2 Fakta - Økonomi og handlingsplan 2012 – 2015 
Kommunestyret behandlet den 12.12.2011 sak 120/11 Økonomi- og handlingsplan 2012-

2015;  

Vedtatt investeringsbudsjett for Åsgården skole hentet fra Økonomi- og handlingsplanen; 

Budsjett 2012  kr   70.000.000 

Budsjett 2013  kr   60.000.000 

Totalt    kr 130.000.000 

 

Revisors vurdering: 

Fra kommunestyrevedtak i februar 2011, hvor det ble vedtatt et estimert rammebeløp på 120,5 

mill kroner, viser budsjett-tallene per 31.12.2011 en brutto ramme på totalt kr 130 mill kroner 

pluss 13,23 mill kroner, budsjettert i 2011, til sammen en forventet kostnad på drøye 143 mill 

kroner. Denne kostnadssummen ble igjen endret ved ny behandling og fastsettelse av endelig 

ramme for prosjektet i kommunestyremøte den 25.06.2012 til 168 mill kroner. Revisor viser 

til kommunestyrevedtak i sak 152/12;  

 

5.2.7.3 Fakta vedtatt kostnadsramme 25.06.2013 sak 152/12 

 

 
 

Revisors vurdering: 

Kommunestyrets vedtak i punkt 3 ble ivaretatt ved behandlingen i sak 203/12. 

Siden investeringsbudsjettet er årsavhengig mangler det fortsatt 3,5 mill kroner i 2013 for 

fullfinansiering for inneværende år. Spørsmålet om manglende dekning i 2013 er forelagt 

administrasjonen som har gitt følgende svar: 
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Når det gjelder budsjett/ regnskap på prosjektet er det nødvendig å budsjettjustere prosjektet med 
3,5 mill i år for at rammen på kr. 168 mill opprettholdes. I saken som ble behandlet i Kommunestyret 
24.juni 2013, K-sak 068/13 vedrørende overføring av ubrukte lånemidler fra 2012 til 2013, ble ikke 
dette prosjektet tatt med. Årsaken til det skyldes at det var ønskelig å skrive en egen sak når 
forventede innteker fra spillemidler og refusjon fra KLP var klarlagt. Det er planlagt at 
Kommunestyret skal behandle denne saken ila høsten 2013. Inntekter fra spillemidler på kr. 3,5 mill 
og forsikringsoppgjøret fra KLP for bla inventar og bygning skal foreslås benyttet som finansiering i 
stedet for lån. Årets ramme for 2013 vil da øke med 3,5 mill og låneopptak reduseres som følge av at 
spillemidler og refusjon innarbeides. Dette mener vi dermed vil etterkomme revisjonens spørsmål 
vedrørende manglende ramme for inneværende år. 
 

Revisor tar ovenstående til etterretning, men viser til tertialrapportens melding til samme 

kommunastyresak:  

 ”Rammen overholdes og ferdigstillingsdato følger planen. I tillegg er nødvendige endringer 
på ca kr. 1 mill ifm flerbrukshall for å tilfredsstille krav om spillemiddelfinansiering 
innarbeidet i rammmen på kr. 168 mill.” 
 
Igjen vurderer revisor at presisjonsnivå med melding til kommunestyret er viktig i saker om 

avviksmeldinger. Revisor vurderer at det burde vært omtalt særskilt i tertialrapporten at 

nødvendig tilleggsbevilgning med 3,5 mill kroner ville komme. 

 

5.2.8 Prosjektregnskap Åsgården skole  
 

Revisjonskriterier 

Kommunestyret bør informeres om prosjektets økonomiske utvikling gjennom et 

årsuavhengig prosjektregnskap, som har et annet formål enn årsregnskapet, og vil av den 

grunn gi annen informasjon enn årsregnskapet. 

 

5.2.8.1 Fakta 

Revisor har mottatt prosjektregnskap etter forespørsel for juni og juli mnd 2013. 

Sammendraget av prosjektregnskapet for juli vises nedenfor: 
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Revisors vurdering: 

Revisor og kontrollutvalget har bedt om løpende (månedlig) oversendelse av prosjektregnskap 

med avviksmelding for større investeringsprosjekter. Første melding ble mottatt i juli 2013 og 

rapport for juli er oppdatert 15. august d.å.  

 

Revisor ser positivt på at det er utarbeidet prosjektregnskap, men skulle gjerne sett at dette 

hadde blitt oversendt revisor og kontrollutvalget tidligere i gjennomføringsfasen.  

 

Det kan legges til at det fra administrasjonen er oversendt en investeringsoppfølging per 

prosjekt, men denne inneholder ikke den nødvendige informasjon for å bedømme status i 

prosjektet. Revisor kan også tenke seg at prosjektrapporter for senere investeringsprosjekter 

utvides med en kolonne som viser prognose, hvor forventede tilleggsarbeider/innkjøp er angitt 

i kroner med beskrivelse av avvik til budsjetterte kostnader. 

 

5.2.9 Rapportering til kommunestyret 
 

5.2.9.1 Fakta 

Revisor har sett på rapportering til kommunestyret og vil vise til avvik mellom 

kommunestyresak 152/12 fra 25. juni 2012 og mottatt prosjektregnskap. 

Utdrag fra sak 152/12 er inntatt nedenunder; 



Prosjektstyring Åsgården skole  

 ___________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________  

Utarbeidet av   Side 31 av 41 

 

 

 

 
 

Revisors vurdering: 

Revisor viser til kommentarene og til rubrikken om totalramme for ny skole som beskriver at 

Raaen PEAB AS vant anbudet på 132 mill kroner. Dette er ikke i tråd med undertegnet 

kontrakt mellom entreprenør og byggherre Horten kommune den 26.4.2012, som viser 128,4 

mill kroner. 128,4 mill kroner vises også i prosjektbudsjettet som vist foran. Videre avviker 

budsjett for inventar, som er framstilt i saken 25. juni 2012, med et budsjett på 10 mill kroner, 

mens prosjektbudsjettet viser 5 mill kroner. Revisor kan ikke se at endringer er tilbakemeldt 

kommunestyret. 

  

Spørsmålet om registrert avvik er forelagt administrasjonen som har gitt følgende 

tilbakemelding hertil; 

” I K-sak 152/12 stod det at Raaen PEAB vant anbudet med kr. 132 mill.  (avrundet beløp av 131,4 
mill). Etter forhandlinger med tilbyder ble anbudet redusert til 128 mill. Basert på kontroll av 
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anbudet og at ikke alle fakta var kjent på tidspunktet saken ble skrevet ble det oppgitt feil sum i 
saken. Dette burde naturligvis ha blitt opplyst om i en senere sak.  
 

 Når det gjelder sum til inventar som ble oppgitt til å være 10 mill ble dette endret til 5 mill 
som følge av at noe inventar ble tatt inn i totalentreprisen. , i tillegg kan det nevnes at 
inventar er spart inne ved gjenbruk av en del utstyr fra Sentrum skole, herunder møbler (som 
debattert i avisene) og noe IT – utstyr 

Det er i tillegg brukt mer på uforutsette tilleggsarbeider. 
Horten kommune anses å være rammestyrt og da ikke dette ville påvirke totalrammen på 168 mill er 
opplysningene ikke korrigert til Kommunestyret i ettertid.” 

 

Revisor vurderer at vesentlige endringer i saksutredninger bør tilbakemeldes til 

kommunestyret, for opprettholdelse eller endring av gitt ramme til administrasjonen.  

 

5.2.10 Kommunikasjon  
 

Revisjonskriterier 

Det bør foreligge en plan for informasjonsstyring og kommunikasjonsstyring. 

Initiativtakerorganisasjonen og prosjektorganisasjonen bør sikre at hensiktsmessige 

kommunikasjonsprosesser etableres for prosjektet. 

 

5.2.10.1 Fakta  
Mye er omtalt foran og inngår i PA boka og økonomireglement, samt overordnede 

retningslinjer utarbeidet av administrasjonen.   

  

Revisors vurdering: 

Revisor er av den oppfatning at mye er bra gjennom tilrettelagt informasjon og oppfølging. 

Revisor vurderer at kommunen har et forbedringspotensiale med å kvalitetssikre 

dokumentasjon som oversendes til politisk behandling.  

 

5.2.11 Rapportering til Hovedutvalget for klima, miljø og 

kommunalteknikk 
 

5.2.11.1 Fakta  
Ved gjennomgang av møteprotokoller for Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 

i 2011, 2012 og 2013, har revisor registrert at status på prosjektet ”Åsgården skole” er 

orientert på alle møtene.  

 

Revisors vurdering: 

Rapportering til hovedutvalg har vært i tråd med vedtak fattet i hovedutvalget 20.06.2011. Det 

har vært muntlige orienteringer som det ikke er nedfelt skriftlig referat av.  
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5.2.12 Framdrift, kvalitet - og oppfølging 
 

Revisjonskriterier 

Revisor vil vurdere om det har vært tilrettelagt for en regelmessig intern skriftlig 

gjennomgang av prosjektets utvikling og status med tanke på fremdrift, kvalitet og økonomi. 

 

5.2.12.1 Fakta 
I sak 070/11fra kommunestyre 20.06.2011 Framdrift for bygging av ny skole i Åsgårdstrand, 

ble det lagt frem en oppsummering av historikken i saksbehandlingen etter brannen 05.04.10 

og frem til 2011, samt noen milepæler fremover. Bakgrunnen for saken var at HNMT i møte 

den 30.05.11 ønsket en redegjørelse om fremdriften av nye Åsgården skole. Dokumentet er 

vist under vedlegg 1 bak i rapporten. 

 

Fremdrift: 

Utarbeidelse av fremdriftsplan for selve byggeprosessen er Totalentreprenørens ansvar. 

Planen er tilgjengelig på prosjektets Web-hotell sammen med øvrig prosessdokumentasjon. 

Byggherremøter skal i følge PA-boken holdes hver annen uke, bare avbrutt av ferier. Første 

møte var 21.06.2012, og revisor har fått kopi av referatene fra de første 23 møtene – t.o.m. 

04.07.2013. På disse møtene har representanter fra Byggherre og Totalentreprenør + 

konsulenter og andre etter behov deltatt.  

 

Kvalitet: 

Hovedsaken på byggherremøtene har vært: endringer/justeringer av tekniske løsninger, 

endelig valg av materialer og farger, plan for miljø, låsopplegg, skilting med mer og 

eventuelle tilleggsarbeider. Av møtereferatene går det også fram at mange av de løsninger 

som ble valgt ved rehabilitering av Sentrum skole også ble valgt ved gjenoppbygging av 

Åsgården. 

 

Oppfølging: 

Siden dette prosjektet er en totalentreprise, har Hovedentreprenøren PEAB Raaen gitt en fast 

pris på kr 128,4 mill inkl. mva. Prosedyren for oppfølging er beskrevet i PA-boken. 

 

Revisors vurdering: 

Ved gjennomgang av møteprotokoller for Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 

i 2011, 2012 og 2013, har revisor registrert at status på prosjektet ”Åsgården skole” er 

orientert på alle møtene. Dette er i tråd med vedtaket over. Dette har vært muntlige 

orienteringer som det ikke er nedfelt skriftlig referat av.  

Revisors gjennomgåelse av byggherremøtene har ikke gitt grunnlag for merknader. 

 

5.2.13 Revisors totalkonklusjon problemstilling 2; 
I hvilken grad har Horten kommune gjennomført prosjektstyring av byggeprosjektet 

Åsgården skole? 

 

Revisor vurderer at gjenoppbyggingen av Åsgården skole i hovedtrekk har blitt gjennomført i 

tråd med gitt regelverk og tilpasset rammebevilgning som til slutt landet på 168 mill kroner.  
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Revisor viser imidlertid til kommentarene og til rubrikken på side 31/32 om totalramme for 

ny skole, som beskriver at Raaen PEAB AS vant anbudet på 132 mill kroner. Dette er ikke i 

tråd med undertegnet kontrakt mellom entreprenør og byggherre Horten kommune den 

26.4.2012, som viser 128,4 mill kroner. Videre avviker budsjett for inventar, som er framstilt i 

saken 25. juni 2012 med et budsjett på 10 mill kroner, mens prosjektbudsjettet viser 5 mill 

kroner. Revisor kan ikke se at endringer er tilbakemeldt kommunestyret. Revisor vurderer at 

vesentlige endringer i saksutredninger bør tilbakemeldes til kommunestyret, for 

opprettholdelse eller endring av gitt ramme til administrasjonen.  

 

Revisor savner en plan/dokument, som anskueliggjør de mest usikre forholdene i prosjektet 

Åsgården skole, med tilhørende usikkerhetsreduserende tiltak.  

 

I all hovedsak er det gjennomført konkurranse i tråd med regelverket for offentlige 

anskaffelser. Ved vår gjennomgang fant vi en anskaffelse, på kr 321.085, hvor det ikke var 

holdt konkurranse.  Vi har registrert at utfylling av protokoller for anskaffelser er noe 

mangelfullt. 

 

Revisor ser positivt på at det er utarbeidet prosjektregnskap, men skulle gjerne sett at dette 

hadde blitt oversendt revisor og kontrollutvalget tidligere i gjennomføringsfasen. Revisor og 

kontrollutvalget har bedt om løpende (månedlig) oversendelse av prosjektregnskap med 

avviksmelding for større investeringsprosjekter. Første melding ble mottatt i juli 2013 og 

rapport for juli er oppdatert 15. august d.å.  

 

Det kan legges til at det fra administrasjonen er oversendt en investeringsoppfølging per 

prosjekt, men denne inneholder ikke den nødvendige informasjon for å bedømme status i 

prosjektet. 

 

Revisor kan også tenke seg at prosjektrapporter, for senere investeringsprosjekter, utvides 

med en kolonne som viser prognose, hvor forventede tilleggsarbeider/innkjøp er angitt i 

kroner med beskrivelse av avvik til budsjetterte kostnader og at denne oversendes 

revisor/kontrollutvalget månedlig i oppfølgingsperioden. Videre bør prosjektbudsjettet være 

en del av saksfremstillingen til kommunestyret i sin helhet, noe som det ikke har vært i dette 

prosjektet. 
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6. REVISORS ANBEFALINGER 
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7. ADMINISTRASJONSSJEFENS UTTALELSE 
Administrasjonssjefens uttalelse av 5. september 2013; 
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VEDLEGG 

 

Vedlegg 1: 
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