
 

 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 

Dato:  07.12.2017 15:30 

Sted: Formannskapssalen  

Notat: 

 

   

 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491345 evt.  

på e-post hwj@viksre.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Revetal 27.11.2017 

For leder i Kontrollutvalget i Nøtterøy, Terje Fuglevik 

 

Heidi Wulff Jacobsen 

Rådgiver 

 



Saksliste
 

Saker til behandling
28/17 Godkjenning av protokoll av 07.09.17 3 

29/17 Orientering om publisering av ku-møter 14 

30/17 Oppfølging av saken om tema "Varsling" 15 

31/17 Orientering om etableringen av selskapet "Jarlsberg IKT" 17 

32/17 Oppfølging av forvaltningsrapporten "Teigar ungdomsskole og idrettshall" 18 

33/17 Byggeregnskap Nye Teiehøyden barnehage 51 

34/17 Byggeregnskap Roppestadkollen utviklingsområde 59 

35/17 Byggeregnskap G/S-vei Skarphagaveien-omlegging VA-ledning 70 

36/17 Byggeregnskap Trafikksikkerhetstiltak Helsehus

Smidsrød-Skarphagaveien 85 

37/17 Møteplan for 2018 for kontrollutvalget i Færder kommune 94 

38/17 Referatsaker 97 

39/17 Eventuelt 117

 



28/17 Godkjenning av protokoll av 07.09.17 - 16/00227-47 Godkjenning av protokoll av 07.09.17 : Godkjenning av protokoll av 07.09.17

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00227-47 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.12.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 28/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL AV 07.09.17 

 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 07.09.17 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 07.09.17 

 
Saksframstilling: 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 
 
Dato: 07.09.2017 kl. 15:30 
Sted: Møterom A 
Arkivsak: 16/00227 
  
Tilstede:  Terje Fuglevik, leder 

Kjetil Edvardsen, nestleder 
Tom Mello, medlem 
Lise Maier, medlem 

 Elisabeth Aasland, medlem 
 

Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Ingen 
  
Andre: Nøtterøy kommune kommunalsjef Margrethe Løgavlen 
Møteleder: 
 

Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik 

Protokollfører: Rådgiver Heidi Wulff Jacobsen 
  

 
 
Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen. 
 
Kontrollutvalgsleder beklaget igjen at innkalling og saker kun var lagt ut på 
kommunens nettside et par dager før kontrollutvalgsmøtet skulle avholde sitt møte 
07.09.17. Innkalling og saker var heller ikke tilgjengelig på utvalgets Ipader til tiden. 
Kontrollutvalgsmøtet var ikke medtatt i kunngjøringen fra kommunen.  
Denne behandling fra Nøtterøy kommunes administrasjon er påpekt fra 
kontrollutvalget tidligere, senest i mai 2017. Behandlingen er ikke tilfredsstillende. 
Rådmannen inviteres for å redegjøre for rutiner og gi svar på løsninger slik at denne 
praksisen ikke føres videre inn i nye Færder kommune.   
 
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. 
Møtet begynte kl 15.30. 
 
Nyansatt rådgiver på VIKS, Anja Ottervang Eriksen presenterte seg for 
kontrollutvalget. 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 
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19/17 
16/00227-
38 

Godkjenning av protokoll 08.06.2017 2 

20/17 17/00109-8 Orientering om gravearbeidet i Smithsrødveien 3 

21/17 16/00222-5 Plan for overordnet revisjonsstrategi 2017 3 

22/17 17/00150-2 Revisors uavhengighetserklæring 2017 4 

23/17 17/00167-2 Byggeregnskap, Grindstuveien nedre del 5 

24/17 17/00160-1 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018, Færder kommune 6 

25/17 17/00137-2 Tema "Varsling", tiltak 7 

26/17 
16/00225-
11 

Referatsaker 9 

27/17 16/00226-9 Eventuelt 10 

    

 
 
Saker til behandling 

19/17 Godkjenning av protokoll 08.06.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 19/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 08.06.2017 godkjennes.  
 
 
 
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 08.06.2017 godkjennes 
 
[Lagre]  
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20/17 Orientering om gravearbeidet i Smithsrødveien 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 20/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen fra administrasjonen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Margareth Løgavlen forklarte forholdene i forbindelse med vann- og 
avløpsgravingen. Det ble nevnt at det er dårlige grunnforhold på stedet som medførte 
ekstraarbeid. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
 
Informasjonen fra administrasjonen tas til orientering 
[Lagre]  
 
 
 

21/17 Plan for overordnet revisjonsstrategi 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 21/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revisors informasjon og plan for overordnet revisjonsstrategi 2017 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om planen og områder som er aktuelle å revidere 2017. Det ble 
nevnt at kommunen arbeider med et nytt finansreglement og økonomireglement som 
revisor vil følge opp og kontrollere. Revisor vil også følge opp tidligere påpekte 
bemerkninger.  Revisor vil i tillegg følge opp IKT, og selskapet «Jarlsberg IKT» som 
er nylig etablert. Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
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Vedtak  
Revisors informasjon og plan for overordnet revisjonsstrategi 2017 tas til orientering. 
Revisor informerte om selskapet «Jarlsberg IKT», og kontrollutvalget ber rådmannen 
om en orientering vedrørende etableringen av selskapet på neste 
kontrollutvalgsmøte. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

22/17 Revisors uavhengighetserklæring 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 22/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2017 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Saken ble behandlet. 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet regnskapsrettet revisjon og 
forvaltningsrevisjon for 2017 tas til orientering 
 
[Lagre]  
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23/17 Byggeregnskap, Grindstuveien nedre del 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 23/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Byggeregnskapet Grindstuveien nedre del, 8713  
er behandlet og har et mindreforbruk totalt på kr 26.591.  
 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Grindstuveien nedre del     
er behandlet og godkjent med et mindreforbruk på kr 26.591,-. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Regnskapet ble behandlet, og saken ble diskutert.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Byggeregnskapet Grindstuveien nedre del, 8713  
er behandlet og har et mindreforbruk totalt på kr 26.591.  

  
Kontrollutvalget ber administrasjonen i fremtiden om at opplysninger om avvik i 
forhold til opprinnelig budsjett skal fremkomme i byggeregnskapet. 
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Grindstuveien nedre del     
er behandlet og godkjent med et mindreforbruk på kr 26.591,-. 
 
Kommunestyret ber administrasjonen i fremtiden om at opplysninger om avvik i 
forhold til opprinnelig budsjett skal fremkomme i byggeregnskapet. 
[Lagre]  
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24/17 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018, Færder kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 24/17 

 
 

Forslag til innstilling: 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.531.000 i budsjett 2018 til 
tilsyn og kontroll i Færder kommune.  
 
Revisjonstjenester totalt kr 1.064.000,- fordelt som følger: 

• Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon  kr 969.000 

• Forvaltningsrevisjon (ekstra midler)   kr  0     

• Selskapskontroll      kr   95.000 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr 267.000  
          
Drift av kontrollutvalget 
 Fast møtegodtgjørelse  kr   100.000 
 Andre driftsutgifter   kr   100.000  kr     200.000      
Sum Tilsyn og kontroll       kr      1.531.000      
 
Saken oversendes til behandling til formannskapet og kommunestyret. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet informerte om budsjettet for 2018 for Færder kommune. 
Spørsmål ble besvart. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.531.000 i budsjett 2018 til 
tilsyn og kontroll i Færder kommune.  
 
Revisjonstjenester totalt kr 1.064.000,- fordelt som følger: 

• Regnskapsrevisjon/ forvaltningsrevisjon  kr 969.000 

• Forvaltningsrevisjon (ekstra midler)   kr  0     

• Selskapskontroll      kr   95.000 
Sekretariatstjenester fra VIKS     kr 267.000  
          
Drift av kontrollutvalget 
 Fast møtegodtgjørelse  kr   100.000 
 Andre driftsutgifter   kr   100.000  kr     200.000      
Sum Tilsyn og kontroll       kr      1.531.000      
 
Saken oversendes til behandling til formannskapet og kommunestyret 
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[Lagre]  
 
 
 

25/17 Tema "Varsling", tiltak 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 25/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget anmoder administrasjonen om å vurdere følgende tiltak i forbindelse 
med tema «varsling»:  
 
Kvalitetslosen 
Det ble opplyst at hovedverneombudet ikke kan følge saken i kvalitetslosen etter at 
den er lukket. Det bør vurderes om hovedverneombudet kan få tilgang i systemet til 
ovennevnte. 
 
Det ble opplyst at kvalitetslosen ikke ivaretar varsler som gjelder nærmeste 
overordnede, da det ikke er mulighet i systemet å melde til høyere nivå. 
Kontrollutvalget mener dette er en svakhet i systemet og bør vurderes. 
 
Tidlig innsats 
Tidlig innsats bør vurderes i større grad, når signaler fremkommer på alle nivåer, 
også på virksomhetsledernivået. 
 
Sluttintervju 
Det bør vurderes sluttintervjuer i enkelte tilfeller, der hvor det er mistanke om at 
arbeidsforholdet er årsaken til at den ansatte slutter. 
 
Oppfølging i etterkant av saken 
Det bør vurderes om «de som varsler» og «den som blir varslet om» i etterkant av 
saken skal i større grad få oppfølging. 
 
Medarbeiderundersøkelser 
Det bør vurderes om funn i medarbeiderundersøkelser skal bli analysert og følges 
opp ytterligere. 
 
Dilemmatrening 
Det bør vurderes å skape mer trygghet og kultur for den enkelte ansatte ved å få 
bedre kjennskap til etiske retningslinjer og varslingsplakaten via dilemmatrening lagt 
inn i et årshjul. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
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Saken ble diskutert, og enkelte endringer ble foretatt i forhold til forslag til vedtak. 
Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmannen for å få en orientering om hvilke planer 
og tiltak som vil bli gjennomført samt overført til nye Færder kommune.  
 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anmoder administrasjonen om å vurdere følgende tiltak i forbindelse 
med tema «varsling»:  
 
Kvalitetslosen 
Det ble opplyst at hovedverneombudet ikke kan følge saken i kvalitetslosen etter at 
den er lukket. Det bør vurderes om hovedverneombudet kan få slik tilgang.  
 
Det ble opplyst at kvalitetslosen ikke ivaretar varsler som gjelder nærmeste 
overordnede, da det ikke er mulighet i systemet å melde til høyere nivå. 
Kontrollutvalget mener dette er en svakhet. 
 
Tidlig innsats 
Sørge for tidlig innsats i større grad, når negative signaler fremkommer på alle 
nivåer, også på virksomhetsledernivået. 
 
Sluttintervju 
Foreta sluttintervjuer i de tilfeller, der hvor det er mistanke om at arbeidsforholdet er 
årsaken til at den ansatte slutter. 
 
Oppfølging i etterkant av saken 
Følge opp «de som varsler» og «den som blir varslet om» i etterkant av saken i 
større grad. 
 
Medarbeiderundersøkelser 
Funn i medarbeiderundersøkelser må bli analysert og følges opp ytterligere. 
 
Dilemmatrening 
Igjennom dillematrening skape mer trygghet og kultur for den enkelte ansatte ved å 
få god kjennskap til etiske retningslinjer og varslingsplakaten. 
 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding på foreslåtte tiltak fra rådmannen i 
kontrollutvalgsmøtet 07.12.17. 
[Lagre]  
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26/17 Referatsaker 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 26/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Det ble vist til brev av 30.06.2017 om vedtektsendringer.  Endringene vedrørende 
vedtektene er i prosess, og styret i VIKS behandlet det i styremøte 28.08.2017. 
 
Orientering fra prosjektleder, Toril Eeg den 12.09.17 om kommunesammenslåingen 
til Færder kommune blir holdt som planlagt på Tjøme i kommunestyresalen. 
 
Nestleder Kjetil Edvardsen refererte fra styremøte i VIKS 28.08.17. 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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27/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.09.2017 27/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
Neste kontrollutvalgsmøte er 7. desember 2017. 
 
 
Revetal, 08.09.2017 
For leder av kontrollutvalget i Nøtterøy kommune, Terje Fuglevik 
 
 
Heidi Wulff Jacobsen 
Rådgiver 
VIKS 
 
 
 
 



29/17 Orientering om publisering av ku-møter - 17/00109-11 Orientering om publisering av ku-møter : Orientering om publisering av ku-møter

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00109-11 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.12.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 29/17 
ORIENTERING OM PUBLISERING AV KU-MØTER 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Det ble avholdt kontrollutvalgsmøte den 7. september 2017 på Nøtterøy og 
kontrollutvalgsleder beklaget igjen at innkalling og saker kun var lagt ut på 
kommunens nettside et par dager før kontrollutvalgsmøtet skulle avholde sitt møte 
07.09.17. 
 
Innkalling og saker var heller ikke tilgjengelig på utvalgets Ipader til tiden. 
Kontrollutvalgsmøtet var ikke medtatt i kunngjøringen fra kommunen.  
 
Denne behandling fra Nøtterøy kommunes administrasjon er påpekt fra 
kontrollutvalget tidligere, senest i mai 2017. Behandlingen er ikke tilfredsstillende. 
Rådmannen er invitert for å redegjøre for rutiner og gi svar på løsninger slik at denne 
praksisen ikke føres videre inn i nye Færder kommune.   
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00137-7 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.12.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 30/17 
OPPFØLGING AV SAKEN OM TEMA "VARSLING" 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
Tidligere er saken på HR-området tatt opp i februarmøtet, og i mai orienterte HR-
sjefen om bruken og nytten av arbeidsmiljøundersøkelser, varslingsplakaten og 
rutiner i Nøtterøy kommune.  I junimøtet var hovedvernombudet og hovedtillitsvalgt, 
Fagforbundet og Utdanningsforbundet invitert til kontrollutvalget for å belyse området 
fra deres ståsted. 
 
Saken om tiltak vedrørende tema «Varsling» ble videre behandlet i 
kontrollutvalgsmøtet i september 2017. 
  
Følgende vedtak ble da fattet i sak 25/17: 
 

«Kontrollutvalget anmoder administrasjonen om å vurdere følgende tiltak i 
forbindelse med tema «varsling»:  

 
Kvalitetslosen 
Det ble opplyst at hovedverneombudet ikke kan følge saken i kvalitetslosen 
etter at den er lukket. Det bør vurderes om hovedverneombudet kan få slik 
tilgang.  

 
Det ble opplyst at kvalitetslosen ikke ivaretar varsler som gjelder nærmeste 
overordnede, da det ikke er mulighet i systemet å melde til høyere nivå. 
Kontrollutvalget mener dette er en svakhet. 

 
Tidlig innsats 
Sørge for tidlig innsats i større grad, når negative signaler fremkommer på alle 
nivåer, også på virksomhetsledernivået. 
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Sluttintervju 
Foreta sluttintervjuer i de tilfeller, der hvor det er mistanke om at 
arbeidsforholdet er årsaken til at den ansatte slutter. 

 
 
 

Oppfølging i etterkant av saken 
Følge opp «de som varsler» og «den som blir varslet om» i etterkant av saken 
i større grad. 

 
Medarbeiderundersøkelser 
Funn i medarbeiderundersøkelser må bli analysert og følges opp ytterligere. 

 
Dilemmatrening 
Igjennom dilemmatrening skape mer trygghet og kultur for den enkelte ansatte 
ved å få god kjennskap til etiske retningslinjer og varslingsplakaten. 

 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding på foreslåtte tiltak fra rådmannen i 
kontrollutvalgsmøtet 07.12.17.» 
 

Rådmannen er invitert for å gi en orientering om hvilke planer og tiltak som vil bli 
gjennomført, samt overført til nye Færder kommune.  
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00109-12 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.12.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 31/17 
ORIENTERING OM ETABLERINGEN AV SELSKAPET "JARLSBERG 
IKT" 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon ts til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
Saksframstilling: 
På kontrollutvalgsmøtet 07.09.12 orienterte revisor om områder som er aktuelle å 
revidere 2017.  I den forbindelse opplyste revisor om at de vil i tillegg følge opp 
området IKT, og selskapet «Jarlsberg IKT» som var nylig etablert.  
 
Følgende vedtak ble fattet i sak 21/17: 

«Revisors informasjon og plan for overordnet revisjonsstrategi 2017 tas til 
orientering. Revisor informerte om selskapet «Jarlsberg IKT», og 
kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedrørende etableringen av 
selskapet på neste kontrollutvalgsmøte». 

 
Rådmannen er invitert for å orientere om etableringen og om selskapet Jarlsberg 
IKT. 
 

 
 
 



32/17 Oppfølging av forvaltningsrapporten "Teigar ungdomsskole og idrettshall" - 16/00143-15 Oppfølging av forvaltningsrapporten "Teigar ungdomsskole og idrettshall" : Oppfølging av forvaltningsrapporten "Teigar ungdomsskole og idrettshall"

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00143-15 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.12.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 32/17 
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSRAPPORTEN "TEIGAR 
UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL" 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens informasjon tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrapporten Teigar ungdomsskole og idrettshall» 

 
Saksframstilling: 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Teigar ungdomsskole og idrettshall» ble behandlet i 
maimøtet 2017, sak 10/17. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
«Kontrollutvalget slutter seg til KPMG`s forvaltningsrapport 
” Teigar ungdomsskole og idrettshall" med de konklusjoner og anbefalinger som er 
beskrevet. 
 
Revisors hovedanbefalinger er at:  
• den nye Færder kommune ivaretar de erfaringsbaserte endringer og  
 forbedringer Nøtterøy gjorde i etterkant av Teigar-prosjektet.  
• arbeidet med investeringsreglementet fortsettes og at 

revisjonen av prosjektstyringsverktøyet fortsetter og at disse harmoniseres.  
• valg av entrepriseform må være tilpasset den nye kommunens kompetanse,  

kapasitet, risikovilje og behov for økonomisk styring. 
 
Kontrollutvalget registrerer at rådmannen er enig i anbefalingen og vil følge opp 
saken med tiltak i tråd med det som er anbefalt.  
 
Kontrollutvalget registrerer at entrepriseformen var hovedårsaken til utfallet i saken. 
 
Kontrollutvalget ber om at rådmannen på kontrollutvalgsmøtet 7.desember 2017 
orienterer kontrollutvalget om administrasjonens oppfølging av anbefalingene i 
rapporten. 
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Rapporten oversendes kommunestyret til behandling.» 
 
 
 
Rådmannen er invitert for å orientere om oppfølgingen av anbefalingene. 
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1 Sammendrag 

Vi viser til bestilling av forvaltningsrevisjon i Nøtterøy kommune, jfr. møte i kommunestyret 7. desember 

2016, hvor temaet for revisjonen er "Hele prosessen med planlegging og bygging av Teigar ungdomsskole 

og idrettshall, perioden 2005 – 2016".   

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hvilken grad Nøtterøy kommune har gjennomført 

byggeprosjektet i samsvar med egne retningslinjer og rutiner, og om disse er i henhold til god praksis på 

området. Det er viktig å vurdere i hvilken grad det er etablert sentrale styrende dokumenter og relevante 

milepæler for fasene i byggeprosjekter, og om det også omfatter risiko-/ usikkerhetsanalyser. Dette 

innebærer at formålet i revisjonen fokuseres rundt prosjektstyringen i byggeprosjektet. 

Vurderinger 

Vår hovedvurdering er at Nøtterøy kommune ved byggingen av Teigar ungdomsskole og idrettshall 

undervurderte risiko, krav til byggherren og ressursbehov ved å velge generalentreprise som entrepriseform 

for prosjektet.  

Imidlertid var rollene og ansvaret hos kommunens prosjektinvolverte godt definert, og det var etablert et 

styringsverktøy for prosjektstyringen. Rutinene knyttet til endrings- og avviksmeldinger og rapportering fra 

prosjektet fungerte som forutsatt.  

Det er grunn til å spørre seg om kommunen var bevisst på risikoen man påtok seg ved valgte entrepriseform. 

Vi kan heller ikke se at risiko og usikkerhet ble vurdert i planleggings- eller utførelsesfasen. Hvilke rutiner og 

hvilke krav til tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring kommunen stilte til de prosjekterende rådgiverne, 

kan vi heller ikke se er dokumentert. Problemene med prosjekteringsgrunnlaget ble imidlertid søkt løst 

fortløpende, og byggherreorganisasjonen ble styrket med flere personellressurser. 

Nøtterøy kommune har foretatt endel endringer i hvordan prosjekter gjennomføres i dag. Det viktigste grepet 

er "prinsippbeslutningen" om å gjennomføre alle utbyggingsprosjekter som totalentrepriser. Dette gjør 

kommunen mindre disponert for risikoene og problematiske forhold man så i Teigar-prosjektet. Det må også 

nevnes at kommunen nå har mer erfaring med store byggeprosjekter, samt flere ressurser, eiendomsfaglig 

og juridisk. Investeringsreglementet ble oppdatert i 2011 og stiller flere krav, blant annet til risikovurderinger 

innledningsvis i byggeprosjekter. Kommunen er nå i gang med en revisjon av styringssystemet for 

investeringsprosjekter for å gjøre systemet mer tidsmessig. Dette er hensiktsmessig, men 

investeringsreglementet bør også være gjenstand for revisjon. 

Anbefalinger 

Nøtterøy kommune slås sammen med Tjøme kommune i 2018. Det er vår hovedanbefaling at den nye 

Færder kommune ivaretar de erfaringsbaserte endringer og forbedringer Nøtterøy gjorde i etterkant av Teigar-

prosjektet. Vi vil også anbefale at arbeidet med investeringsreglementet fortsettes, og at revisjonen av 

prosjektstyringsverktøyet fortsetter og at disse harmoniseres. Endelig er det også vår oppfatning at valg av 

entrepriseform må være tilpasset den nye kommunens kompetanse, kapasitet, risikovilje og behov for 

økonomisk styring.  
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2 Bakgrunn og formål 

2.1 Bakgrunn  

Kommunestyret har i møte 07.12.2016 bestilt forvaltningsrevisjons-prosjektet "Hele prosessen med 

planlegging og bygging av Teigar ungdomsskole og idrettshall, perioden 2005 – 2016".   

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hvilken grad kommunen har gjennomført 

byggeprosjektet i samsvar med egne retningslinjer og rutiner, og om disse er i henhold til god praksis på 

området. Det er viktig å vurdere i hvilken grad det er etablert sentrale styrende dokumenter og relevante 

milepæler for fasene i byggeprosjekter, og om disse også omfatter risiko-/ usikkerhetsanalyser. Dette 

innebærer at formålet i revisjonen fokuseres rundt prosjektstyringen i byggeprosjektet. 

Basert på de to dommene som foreligger i saken, og innspillene fra administrasjonen, anses det mest 

hensiktsmessig at forvaltningsrevisjonsprosjektet legger vekt på den innledende fasen til prosjektet; fra 

prosjektets konseptfase, mandat og prosjektplan/styringsdokument. Denne fasen vektlegges for kartlegging 

og vurdering. For selve gjennomføringsfasen er fokus på roller og ansvar internt i kommunen, håndtering av 

risiko/usikkerhet, endringshåndtering inklusive behov og grunnlag for tilleggsbevilgninger til prosjektet, 

kvalitetssikring, samt økonomisk styring og rapportering. 

I forlengelsen av prosjektet er det et formål å kartlegge hvilken læring administrasjonen har hatt gjennom 

prosjektet, og i hvilken grad dette har medført endringer og forbedringer i policy og rutiner for senere 

investeringsprosjekter. 

Det er også et formål å foreslå nye forbedringstiltak dersom forvaltningsrevisjonen avdekker 

forbedringspotensial utover det administrasjonen selv har identifisert.  

2.1.1 Problemstillinger 

Følgende problemstillinger er undersøkt i forvaltningsrevisjonen: 

1. I hvilken grad har kommunen etterlevd god praksis for prosjektstyring i den innledende fasen av 

Teigar-prosjektet?  

a. Styringsdokumentasjon  

b. Grunnlag for politiske vedtak 

c. Risikovurderinger i forbindelse valg av entrepriseform og bruk av rådgivere i prosjektet  

d. Kvalitetssikring  

2. I hvilken grad er Teigar-prosjektet gjennomført i henhold til god praksis for prosjektstyring?  

a. Klarhet i roller og ansvar for kommunens prosjektinvolverte  

b. Håndtering av risiko og usikkerhet  

c. Endringshåndtering  

d. Kvalitetssikring  

e. Økonomistyring og rapportering  

3. I hvilken grad er det etablert erfaringsbaserte endringer og forbedringer i policy og rutiner for senere 

investeringsprosjekter? 
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2.2 Avgrensning 

I prosjektet vil det ikke bli gjort en ny vurdering av det juridiske ansvarsforholdet mellom Skanska og 

kommunen da dette er godt belyst gjennom de to dommer som foreligger, og at det det nå foreligger en 

rettskraftig dom.  

Prosjektet omfattet i utgangspunktet ny ungdomsskole, ny idrettshall, tilhørende utomhusanlegg med 

kunstgressbaner og ombygging av eksisterende ungdomsskole til barneskole. Bygging av kunstgressbaner 

og ombygging av eksisterende skolebygg har i tråd med bestillingen ikke vært gjenstand for vurdering i denne 

forvaltningsrevisjonen. 

2.3 Metode 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med krav i RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon. 

Følgende teknikker er benyttet for å samle inn data: 

Dokumentanalyse    

Til grunn for rapporten ligger gjennomgang og analyse av sentrale dokumenter. Mottatt og gjennomgått 

skriftlig dokumentasjon er lister opp i vedlegg 2.  

Intervju 

I forbindelse med forvaltningsrevisjon er det gjennomført åtte intervjuer. Vi har intervjuet tidligere 

prosjektleder og eiendomssjef.  

Intervjuene har vært en begrenset informasjonskilde ettersom deler av prosjektet ligger langt tilbake i tid og 

de fleste av de som var involvert i planlegging, gjennomføring, ferdigstillelse og avslutning av prosjektet ikke 

lenger jobber i kommunen. Data fra intervjuene er verifisert av respondentene, dvs. at respondentene har 

fått anledning til å lese igjennom referatene og gjøre eventuelle korrigeringer. 

Datainnsamlingen ble avsluttet 01.03.2017  

Rapporten har vært sendt rådmannen til uttale. 

2.4 Revisjonskriterier 

Til problemstillingene blir det oppstilt revisjonskriterier:   

 Kommuneloven 

 Politiske vedtak og føringer 

 God praksis for styring av prosjekter
1
 

 Kommunens reglement for investeringer, prosess- og rutinebeskrivelser for investeringsprosjekter 

 

Revisjonskriteriene er utdypet i vedlegg 1. 

                                                           
1 A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), fjerde utgave, og Managing Successful Projects 

with PRINCE2, DIFIs Prosjektveiviser (prosjektveiviseren.no) 
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3 Fakta og vurdering 

3.1 Planlegging, bygging og avslutning av prosjektet Teigar 

ungdomsskole og idrettshall 

Kommunestyret vedtok 14.12.2005
2
 bygging av ny ungdomsskole og idrettshall på Teie og ombygging av 

daværende Teigar ungdomsskole til barneskole. Foranledningen for vedtaket var arbeidet med ny 

skolestruktur i Nøtterøy kommune. Høsten 2006 hadde planleggingen kommet så langt at man inviterte til 

Plan- og designkonkurranse for ny Teigar ungdomsskole, idrettshall og utomhusanlegg. For å sikre forankring 

for prosjektet med brukerne av anleggene, ble det nedsatt en referansegruppe med representanter for de 

ansatte ved skolen, foreldre, driftspersonell og andre brukere fra kultursektoren. I tillegg hadde man på dette 

tidspunktet inne konsulenter for areal og kostnader, konsulent for idrettshallen og konsulent for ventilasjon 

og energiløsninger. Formannskapet prekvalifiserte fire arkitektgrupper
3
 med mulighet til å delta i plan- og 

designkonkurransen. Grunnlaget for konkurransen var tilbudsgrunnlaget av 28.08.2006. 

Ingen av forslagene tilfredsstilte fullt ut de forventningene kommunen og referansegruppen hadde, men 

prosjektet fra Lille Frøen AS og Bjørbekk og Lindheim AS ble valgt da dette ble ansett som mest 

tilpasningsdyktig
4
. Prismessig lå dette forslaget mellom de andre forslagene. Målsetningen på dette 

tidspunktet var utlysning av prosjektet som totalentreprise med oppstart 2007 og ferdigstilling av skole, 

idrettshall og utomhusanlegg tidlig i 2009. 

I tråd med kommunestyrets vedtak desember 2005 var det et budsjett for ny ungdomsskole, idrettshall, 

utomhusanlegg og ombygging av eksisterende Teigar ungdomsskole til barneskole på kr. 326 500 000,-. 

Imidlertid ønsket idretten seg en større idrettshall og lovet bidrag på kr. 10 000 000,- for å få realisert dette. 

Inkludert tippemidler og MVA-kompensasjon medførte dette en budsjettøkning på kr. 15 000 000,-. 

Formannskapet vedtok 29.03.2006 en ny budsjettramme på kr. 341 500 000 for å reflektere dette. 

Det ble tidlig klart at kommunen hadde en utfordring mellom anleggenes utforming og størrelse og 

beregnede kostnader. I utgangspunktet hadde arkitekt levert et utkast i konkurransen som var større enn det 

kommunen hadde etterspurt og følgelig med høyere kostnader. I tillegg var byggebransjen på dette 

tidspunktet (2006/2007) inne i en høykonjunktur, og kommunen regnet med at dette ville bidra til høyere 

priser. Prosjektleder skriver i et internt notat 27. februar 2007
5
 at "kostnadene kan kuttes ved enten å 

redusere bygningskvaliteten eller på areal. Reduseres kvaliteten på det bygningstekniske, vil antagelig bygget 

bli dyrere å drifte og vedlikeholde. Det bør derfor vurderes å redusere størrelsen på skolen og idrettshallen, 

og bygge mindre enn det som opprinnelig er planlagt."  

I utgangspunktet hadde kommunen benyttet den såkalte "Nøtterøynormen" for størrelsen på skolebygg, 

vedtatt av kommunestyret i 2001
6
. Dette betød et areal pr. elev på 14,8 kvm. Arealet ble da 6400 kvm. I 

tillegg skulle det bygges en forsterket avdeling på 400 kvm. Det ble planlagt med 430 elever på skolen, i 

tillegg til 10 elever ved forsterket avdeling. Totalsummen for ungdomsskolen inkludert inventar, 

utomhusarealer og uforutsette utgifter ble med dette kr. 162 000 000,-, tilvarende en kvadratmeterpris på kr. 

23 800,-.  Tilsvarende regnet kommunen med et areal på idrettshallen på 3300 kvadratmeter, en pris på kr. 

15 500 pr. kvm, noe som ga en totalsum på kr. 51 000 000. Ulike tiltak ble dermed vurdert for å redusere 

utgiftene ytterligere, og et alternativ med å redusere skolens areal til 6400 kvm ble også vurdert, men det 

ble poengtert at dette ville kreve omarbeiding av arkitektens forslag som ville medføre forsinket fremdrift på 

et halvt år for prosjektet. Dog ville prisen på prosjektet med dette ha større sikkerhet for å bli realisert innenfor 

budsjett, og man ville få en høyere bygningsteknisk kvalitet. Arealbruken for skolebygget var særlig til 

vurdering, men man så at dette var en avveining mellom bygningsteknisk kvalitet og driftskostnader knyttet 

til dette og arealbruken for spesielle deler av bygget. Utforming av idrettshallen areal- og rommessig var også 

                                                           
2 Kommunestyresak 85/05 

3 Formannskapssak 102/06 

4 Kommunestyresak 094/06 

5 Notat: Utbygging av skolene på Teie - Kostnader 

6 Kommunestyresak 034/01 
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opp til vurdering. Formannskapet vedtok imidlertid 07.03.2007
7
 å legge til grunn en skole med areal på 6800 

kvadratmeter for videre planlegging og en idrettshall på 3600 kvadratmeter, men dersom "kostnadene skulle 

vise seg å bli større enn forutsatt, må en reduksjon av areal eller tekniske løsninger vurderes før byggestart"
8
.  

Anbudsgrunnlaget ble godkjent av formannskapet
9
 og sendt ut til de prekvalifiserte entreprenørene 2. juli 

2007. Formannskapet gav 15.08.2007
10

 rådmannen fullmakt til å tilsette byggeleder for prosjektet, samt 

budsjettmessig dekning for arbeid med prosjektet frem til entreprenør var blitt valgt. 

I anbudskonkurranse ble det lagt til grunn en modifisert totalentreprise som anbudsform. Denne formen 

innebar at entreprenøren ville ha ansvaret for alle arbeider og alle fag, resterende prosjektering på tidspunktet 

og selve byggingen. Kommunen ønsket  imidlertid noe mer styring med tanke på "utforming og kvaliteter" og 

hadde utarbeidet et mer detaljert anbudsgrunnlag enn det normale. Dermed hadde forarbeidet til 

anbudskonkurransen vært mer omfattende og kommunen hadde leiet inn rådgivere på ulike fagområder i 

forbindelse med forarbeidet. Kommunens budsjettramme for selve byggingen var på dette tildspunktet kr. 

222 600 000,- inkludert MVA til ny ungdomsskole, idrettshall og utomhusanlegg. I tillegg var det regnet med 

andre investeringsutgifter og en post for uforutsette utgifter på til sammen 45 millioner kroner, total 

budsjettramme var dermed kr. 267 600 000,-.  Imidlertid hadde ingen av de to innkomne tilbud priser innen 

budsjettrammen. Rådmannen foreslo derfor 17.10.2007
11

 at man skulle innlede forhandlinger med 

entreprenørene hvor kommunen ønsket å redusere prosjektets omfang med den hensikt å få redusert prisen. 

Formannskapet vedtok imidlertid å avlyse konkurransen og ba om justeringer i prosjektet i form av reduserte 

arealer på bygg og forenklet utforming for å få ned prisene.  

Kommunestyret hadde 18.06.2008
12

 vedtatt Investerings og rehabilteringsplan 2009-2017. Her ble det 

fastslått at det skulle bygges en ny Teigar ungdomsskole med idrettshall og utendørsanlegg i tråd med 

rådmannens forslag for redusert utbygging. Arbeid med anbudet skulle med dette startes umiddelbart. Som 

beskrevet ble prosjektet opprinnelig planlagt som en totalentreprise, men formannskapet vedtok 

18.06.2008
13

 at entrepriseformen skulle være hovedentreprise. Grunnlaget for dette var et ønske om flere 

tilbydere i anbudskonkurransen og en lavere pris på anbudene.  

Et fokus fra kommunens side var at man ønsket mer styring med detaljene og de tekniske løsningene på 

byggene, samt at man ønsket en pris som var mer "riktig" for utført arbeid. Kommunen hadde da gjennomført 

noen prosjekter tidligere som hovedentreprise, men ansatte  som hadde vært involvert i disse prosjektene,  

var ikke lengre ansatt i kommunen. Anbefalingen fra rådgiverne om å gå over til hovedentreprise ble 

begrunnet med markedssituasjonen. Kommuneadvokaten var også involvert i vurderingen av entrepriseform. 

Rådmannen påpekte at risikoen ville være lavere for kommunen ved en totalentreprise, men at prisen da 

også ville bli høyere. Videre fremkom det av saksfremstillingen at valg av hovedentreprise som 

entrepriseform ville kreve vesentlig større innsats fra byggherren, det vil si kommunen, på grunn av det økte 

ansvaret for prosjekteringen. Totalt sett mente administrasjonen imidlertid at kommunen hadde tilstrekkelig 

byggherrekompetanse for å kunne gjennomføre prosjektet som en hovedentreprise. 

Kommunen fortsatte prosjekteringen og styrket prosjekteringsgruppen med forskjellige rådgivende 

ingeniører høsten 2008. Grepene prosjektleder hadde skissert i mars 2007 ble nå fulgt opp. Arealene ble til 

sammen redusert med 800 kvm gjennom sløyfing av rom, reduksjon av rommenenes størrelse og forenkling 

av kontruksjoner og utforming. Fast bygge- og vedlikeholdskomité vedtok 03.02.2009 å gå videre med 

rådmannens skisse for prosjektet som anbudsgrunnlag. Prosjektets utforming var i det store og hele det 

samme som tidligere, men størrelsen på anleggene var redusert. Skolens areal var redusert til 5470 

kvadratmeter, 359 kvadratmeter for forsterket avdeling og 3749 kvadratmeter for idrettshallen, totalt 9578 

kvadratmeter. Arealene utendørs ble foreslått med redusert areal og en forenklet utforming. På dette 

tidspunktet ble anbudet planlagt som en hovedentreprise med syv ulike anbud: bygg med rigg og drift, 

                                                           
7 Formannskapssak 032/07 

8 Rådmannen foreslo opprinnelig at eventuelle reduksjoner av areal eller tekniske løsninger kun skulle knyttes til idrettshallen, 

ikke skolen, men plan- og byggekomiteen og formannskapet la til grunn at både skolen og idrettshallen kunne være gjenstand 

for slike justeringer. 

9 Formannskapssak 109/07 

10 Formannskapssak 134/07 

11 Formannskapssak 166/07 

12 Kommunestyresak 051/08 

13 Formannskapssak 134/08 
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røranlegg, ventilasjonsanlegg, elektro og tele, automatisering, heis og utendørs, med bygg som 

hoventreprenør og pålagt rigg-, HMS-, fremdrifts- og koordineringsansvar. Administrasjonen vurderte likevel 

at det kunne være hensiktsmessig å omgjøre entreprisen til en generalentreprise, hvor hovedentreprenør 

(bygg) kunne bli tiltransportert resterende entreprenører, men opplyste at man ville endelig velge 

entrepriseform ved vurderingen av innkomne anbud. 

Nøtterøy kommunes byggherreorganisasjon ble også styrket tidlig i 2009. Ny prosjektleder  kom inn i mai/juni, 

men med overlapping med forrige prosjektleder. Samtidig ble byggeleder ansatt, og senere i byggefasen ble 

det tilsatt teknisk byggeleder VVS og assisterende byggeleder. For å koordinere prosjekteringsgruppen hadde 

kommunen også hyret inn en prosjekteringsgruppeleder. 

Anbudet ble lagt ut 23. februar og 15. april gav kommunestyret, av hensyn til rask fremdrift i prosjektet, 

fullmakt til formannskapet til å foreta valg av entreprenør og godkjenne kontrakter med disse. En 

prosjekteringsgruppe bestående av arkitekt, landskapsarkitekt, elektro-, bygg- og vvs-konsulenter hadde da 

utarbeidet detaljerte planer og beskrivelser som grunnlag for anbudskonkurransen. Kommunens rådgivere 

mente på dette tidspunktet at prosjekteringsgrunnlaget var klart for anbudet. 13. mai 2009 vedtok 

formannskapet
14

 rådmannens valg av entreprenører. Pris talte 65 % i konkurransen, mens utkast til 

gjennomførings- og fremdriftsplan talte 35 %. Valgte entreprenører hadde, med ett unntak,  gitt laveste pris 

innenfor sitt fag. Prosjektets innleide rådgivere bisto i evalueringen. I samme behandling vedtok også 

formannskapet at rådmannen skulle bestemme om prosjektet skulle gjennomføres som en hovedentreprise 

eller en generalentreprise. Basert på valgte entreprenører hadde man satt opp følgende budsjett, men 

presiserte at det endelige budsjetttet kunne fastsettes når kontraktsforhandlingene først hadde vært 

gjennomført, samt at det ville bli satt av en post til uforutsette utgifter. 

Type utgift Sum inkl. MVA 

Oppfølging byggeprosjektet av arkitekt, tekniske konsulenter, prosjekt- og 

byggeleder 

8.050.000,- 

Entreprise bygg 119.000.000,- 

Entreprise røranlegg 16.100.000,- 

Entrepriser ventilasjon 13.330.000,- 

Elektro og tele 17.160.000,- 

Automatisering 2.750.000,- 

Heis 1.550.000,- 

Utendørs 12.130.000,- 

Overordnet SD-anlegg 1.000.000,- 

Kortlesere og detektorer 500.000,- 

Påslag generalentreprise 5.600.000,- 

Trafo 500.000,- 

Løst inventar skole og forsterket avdeling, inkl. nettverkselektronikk, PC-er og telefoner 8.600.000,- 

Kunstnerisk utsmykning 1.300.000,- 

Div. tiltak i forbindelse med utfylling av Rosanes (utbedring av vei m.m.) 500.000,- 

Behandlingsgebyr byggesak 700.000,- 

Trafikksikkerhetstilak 14.000.000,- 

Kunstgressbane (utvidelse av 7-banen) 8.000.000,- 

Kunstgress til 7-bane ved ny ungdomsskole 800.000,- 

Planlegging og gjennomføring av innflytting inkl.frikjøp av tid for rektor 300.000,- 

Sum inkl. MVA 231.870.000,- 

Oversikt over budsjetterte investeringsutgifter pr. 17.06.2009, fordelt over ulike deler av prosjektet. 

Kommunestyret fastsatte 17.06.2009
15

 endelig totalbudsjett for ny ungdomsskole og idrettshall med 

tilhørende utomhusarealer på kr. 270 345 000,-. På dette tidspunktet hadde det allerede vært bevilget kr.  

25 075 000,- til forarbeid og prosjektering mens man nå satte av kr. 245 270 000,-, iberegnet en egen post 

for uforutsette utgifter på 13,4 millioner kroner. Postene for trafikksikkerhetstiltak og kunsgressbaner, 22,8 

millioner kroner ble senere tatt ut av prosjektet. 

                                                           
14 Formannskapssak 078/09 

15 Kommunestyresak 046/09 
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Det ble gjennomført kontraktsforhandlinger mai/juni 2009 og kontrakten med Skanska, heretter omtalt som 

entreprenør, ble signert 2. juli 2009. Kontrakten ble regulert av NS 8405 som en utførelsesentreprise, dvs. 

generalentreprise hvor Skanska som entreprenør bygg (heretter omtalt som entreprenør) fikk tiltransportert 

de andre entreprisene, samt ansvar for byggeplassadministrasjon. Vel to måneder etter kontraktsinngåelsen 

fikk generalentreprenøren tiltransportert sideentreprenørene. Dette medførte at kommunen som byggherre 

fra dette tidspunktet kunne forholde seg til en entreprenør. I henhold til avtalene fikk generalentreprenør 

ansvaret for å utarbeide en detaljert fremdriftsplan, samt tre milepælsdatoer. Det var etablert en foreløpig 

fremdriftsplan pr. 26. juni, men en endelig fremdriftsplan ble fremlagt 21. september 2009, med 

milepælsdatoer pr. 31. desember 2009, 30. april 2010 og 31. august 2010, og overleveringsdatoen 1. 

desember 2010. Milepælsdatoene var dagmulktsbelagte. Byggeweb ble benyttet som prosjekthotell for 

arkivering og distribusjonskanal for leveranser fra byggherre til entreprenør. 

Byggingen startet sommeren 2009 og nokså snart meldte entreprenør fra om feil og mangler i 

prosjekteringsgrunnlaget. I tillegg til dette hadde ikke byggherre sett for seg en så omfattende oppstart, og 

hadde derfor begrenset med ressurser til å håndtere entreprenørens forespørsler. Problemet med feil og 

mangler ble dermed forverret ved at kommunen som byggherre, hadde problemer med å levere 

prosjekteringsgrunnlag tidsnok til entreprenøren. Videre erfarte prosjekt- og byggelederen
16

 at 

prosjekteringsunderlaget var tverrfaglig dårlig koordinert, noe som kostet både tid og penger. 

Et annet problem i prosjektets byggefase var at det ikke var enighet om ansvarsforhold mellom partene, og 

kommunen hadde hyret inn advokat for å håndtere dette. Blant annet var det ikke enighet om når fremdrifts- 

og prosjekteringsplan skulle leveres fra entreprenør. I tillegg til fremdriftsplanen skulle entreprenøren også 

utarbeide en prosjekteringsplan (byggherreleveranseplan) som grunnlag for tidsplan for leveransene fra 

byggherren til entreprenør. Byggherren etterlyste denne planen mens entreprenøren henviste til deres 

foreløpige fremdriftsplan av 26. juni. Endelig prosjekteringsplan ble først presentert 20. november og da 

basert på fremdriftsplanen fra september. 

Grunnet mangler og feil i prosjekteringsgrunnlaget og uenighet om ansvarsforhold ble arbeidet med 

prosjekteringen i prosjektets utførelsesfase mer omfattende enn forutsatt, og det ble nødvendig å benytte 

seg av opsjoner på avtalene med rådgivende ingeniør elektro og rådgivende ingeniør VVS. I tillegg ble 

engasjementet med prosjekteringsgruppelederen forlenget. Andre grep i organisasjon ble tatt, blant annet 

med ekstra ressurser på byggrådgivningssiden for å løpende håndtere spørsmål, uklarheter, feil og mangler. 

Periodevis var rådgiver tilstede daglig på byggeplassen. Videre ble det innført egne møterekker for å håndtere 

problemene i prosjekteringsgrunnlaget. Møtene ble gjennomført gjennom hele byggeperioden. Likevel 

medførte dette en lang rekke meldinger om avvik og krav om endringer fra entreprenør, med krav om 

fristforlengelser og/eller vederlagsjustering. Totalt er det dokumentert over 1000 krav om endringer og varsler 

om avvik fra entreprenør. Enkelte av kravene ble godtatt, andre ikke. Enkelte av kravene ble oppfattet som 

godt begrunnede/dokumenterte, mens andre fremsto med et mer uklart grunnlag. Særlig de siste var det 

vanskelig for byggherren å forholde seg til. For prosjekt- og byggeleders del skulle håndteringen av disse 

meldingene ta svært mye av deres tid. Årsakene til forsinkelsene og kostnadsoverskridelsene er 

sammensatte og ble senere gjenstand for rettstvist. Byggeleder
17

 mente at entreprenør hadde en svært lav 

terskel for å sende inn meldinger om avvik og krav til endringer, og byggeleder påpekte eksempler på at 

entreprenør hadde gjennomført arbeider hvor man burde forstå at det var feil i prosjekteringsgrunnlaget, noe 

som også bidro til forsinkelser. Samtidig påpekte prosjektleder gjennom sin rapportering
18

 internt i 

kommunen at det var uklarheter om ansvarsforholdet mellom entreprenør og byggherre, og at de opplevde 

at de måtte ta oppgaver det etter deres vurdering var entreprenøren som hadde ansvaret for. Tidlig måtte 

derfor partene knytte til seg juridisk bistand for å håndtere forholdet dem imellom. Arbeidet på byggeplassen 

skal imidlertid ha vært preget av et godt samarbeidsklima, ryddige forhold og med leveranser av god kvalitet. 

16. november 2009 meldte entreprenør inn krav om fristforlengelse på grunn av manglende leveranser av 

tegninger, samt krav om dekning av merutgifter. 20. november kom eget varsel om at idrettshallen ikke 

kunne leveres i henhold til frist, igjen på grunn av sen prosjektering. 22. november kom krav om 

fristforlengelse på teknisk sentral, og det ble samtidig varslet at man ville komme tilbake til størrelse på 

fristforlengelsen, samt vederlagsjustering. I 2010 krevdes det videre også fristforlengelse på grunn av 

strenge værforhold på vinteren og for streik på byggeplassen, begge som force majeure. Senere kom det 

                                                           
16 Prosjektleders notat av 07.10.2009 

17 Notat av 06.10.10: Byggeleders opplevelser av byggeplassen for Nye Teigar ungdomsskole/idrettshall i forhold til Skanskas 

beskrivelse i krav og brev. 

18 Prosjektleders rapporter pr. 30.04.10 og pr.31.08.10 
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også inn krav om fristforlengelse for stålarbeidene på idrettshallen som følge av erkjente og påståtte feil og 

mangler i prosjekteringsgrunnlaget.  

Per milepæl 31. desember 2009 utarbeidet byggherrens prosjektleder sin rapport på status i prosjektets 

utførelsesfase så langt til eiendomssjefen i kommunen. Vedrørende fremdriften ble det rapportert at arbeidet 

med skoledelen gikk etter planen, mens det var forsinkelser på idrettshallen, anlegget utendørs og den 

tekniske sentralen. Mens det var noen ukers forsinkelser på de to første delene var det på dette tidspunktet 

to måneders forsinkelse på den tekniske sentralen. I forhold til økonomi vurderte prosjektleder at man på 

dette tidspunktet var noe over budsjettet. Det var tre årsaker til dette. For det første de avdekkede feil og 

mangler i prosjekteringsgrunnlaget, for det annet behovet for å styrke byggherrens prosjektorganisasjon og 

for det tredje at man ikke kunne deponere masser som opprinnelig prosjektert. For prosjekteringsgrunnlaget 

skrev prosjektleder at "underlaget var for flere entrepriser vurdert til å være ferdig prosjektert. Dette viser seg 

imidlertid ikke å stemme, og prosjektering pågår fremdeles for flere fag." 

Per milepæl 30. april 2010 rapporterte prosjektleder igjen på status i prosjektet til kommunen ved 

eiendomssjefen. Når det gjaldt økonomi ble det rapportert at denne var innen budsjettet, men at økonomien 

var stram. Forholdene var i det store og hele de samme som tidligere. Blant annet fremkommer det at: 

"Rådgiverne RIV, RIE og RI-VA er kun budsjettert med deltakelse i byggemøter i byggefasen. Gjenstående 

prosjekteringsoppgaver må dermed honoreres etter medgått tid. Øvrige rådgivere påberoper tilleggshonorar 

for oppgaver som ikke tydelig fremkommer i kontraktsunderlag." Videre hadde det kommet to krav fra 

entreprenøren om økonomisk konsekvens og fristforlengelse på grunn av det denne mente var forsinkede 

og mangelfulle leveranser fra byggherren. Kravet frem til 31. desember 2009 beløp seg til kr. 4 837 335,-, 

mens kravet for januar og februar 2010 beløp seg til kr. 4 160 618,-, begge uten MVA. Prosjektleder påpekte 

imidlertid at det var uenighet om kravenes størrelse og berettigelse, og at kommunen hadde sett behov for 

å søke juridisk bistand med ekstra utgifter knyttet til dette. Når det gjaldt fremdrift i prosjektet skrev 

prosjektleder at byggherren har etterlyst fremdriftsfront, men ser ikke ut til å ha fått svar. Imidlertid mottok 

byggherre en revidert fremdriftsrapport 25. januar, med forsinket sluttdato, satt til 12. januar 2011. 

Entreprenøren henviste til force majeure og forsinkede og mangelfulle leveranser fra byggherren. 

Ved rapporteringen 31. august 2010 skriver kommunens prosjektleder at "store deler av prosjektet nærmer 

seg avslutningsfase." Entreprenøren oppgav at prosjektet var så forsinket at det vil bli overlevert mars 2011. 

I tillegg var den økonomiske situasjonen slik at det nå hadde påløpt 15 millioner kroner i uforutsette utgifter 

og at budsjettposten for dette dermed var brukt opp. I henhold til sluttprognosen vurderte prosjektlederen 

økonomien dit hen at det ville være behov for ytterligere 10 millioner kroner for å dekke uforutsette utgifter 

knyttet til selve prosjekteringen og prosjekteringsgrunnlaget. Utover dette beløp 3 millioner kroner seg til 

avvik i budsjettet som skyldes at det ble vedtatt før kontraktene med entreprenørene var kontrahert, samt 

andre uforutsette kostnader på 2 millioner kroner. I tillegg kom kravene fra entreprenøren. Prosjektlederen 

poengterte at det var stor uenighet mellom kommunen og entreprenøren, men at det var risiko for ytterligere 

utgifter på 10 til 15 millioner kroner. I tillegg til dette regnet prosjektlederen med ekstra utgifter knyttet til 

juridisk bistand på 2 millioner kroner. Når det gjaldt overlevering opererte entreprenøren pr. 31. august med 

overlevering av anlegget 23. mars 2011. De tilbød imidlertid en tidligere overlevering (forsering), men da mot 

vederlag fra kommunen. 

22. september 2010 ble formannskapet informert av prosjektleder om at det ville bli behov for 

tilleggsbevilgninger for fullføring av prosjektet. Man anslo merutgifter på vel 25 millioner kroner, "idet spesielt 

prosjekteringskostnader og nødvendige endringer/tilpasninger i entreprisene ikke var medtatt i tilstrekkelig 

grad." 

Teigar Ungdomsskole med idrettshall ble overlevert til kommunen mars 2011. I de første månedene av 2011 

gikk byggingen i hovedsak med til avslutning av arbeidene på byggeplassen. I januar inviterte entreprenøren 

til overtagelse av anlegget 1. mars. Det var imidlertid noe uenighet mellom entreprenør og kommune i forhold 

til hva som faktisk gjensto før anlegget var klart for overlevering. Entreprenøren skjøv imidlertid på 

overleveringsdatoen til 14. mars for byggene, men på denne datoen anså ikke kommunen prosjektet som 

ferdigstilt og nektet overtagelse. Samme dag svarte entreprenør og bestred grunnlaget for å nekte 

overtagelse. Samtidig ble det invitert til overtagelsesforretning dagen etter. I følge overtagelsesprotokollen 

av 15. mars nektet kommunen overtagelse. 23. mars ble det imidlertid holdt ny overtagelsesforretning, og 

kommunen overtok skolebygget og deler av idrettshallen. Resten av idrettshallen ble overført 28. mars. 

Utomhusanlegget ble overtatt av kommunen 15. mai, men det hadde tidligere blitt klart at dette ville bli 

overført separat fra resten av prosjektet. 
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Det var imidlertid stor uenighet om omfanget av kravene om endringer, vederlagsjustering og ansvaret for 

forsinkelsen i overlevering, og kommunen tilbakeholdt 17,3 millioner kroner i betaling. Entreprenøren stevnet 

juni 2011 Nøtterøy kommune inn for Tønsberg Tingrett med krav om tilleggsvederlag på 36,7 millioner kroner, 

samt MVA og dekning av saksomkostninger. Kravet inkluderte krav fra underentreprenører. Kommunen tok 

i august til motmæle med krav om frifinnelse, dekning av saksomkostninger og krav om dagmulkt for 

forsinket overlevering. Ved behandlingen utvidet Skanska sin påstand, men ved megling ble kravet noe 

redusert. Ved dom i tingretten av 2. juli 2013 ble Nøtterøy kommune dømt til å betale 47,1 millioner kroner, 

med tillegg for forsinkelsesrente, mens kommunen ble tilkjent dagmulkt tilsvarende 4,8 millioner kroner. 

Retten gav med dette medhold til entreprenørens påstand om at prosjekteringsgrunnlagets feil og mangler, 

samt at påropte force majeure førte til forsinket ferdigstillelse og at kommunen som byggherre i hovedsak 

satt med ansvaret for dette. Retten så bort fra fristforlengelse i forhold til milepælsdatoene, men mente 

likevel at det var en reell forsinkelse ved overleveringsdatoen. Retten anså at den ikke hadde gitt noen av 

partene medhold, og ingen fikk dekket saksomkostningene. Dommen ble anket av kommunen til 

lagmannsretten. 

Agder Lagmannsrett avgjorde i dom av 2. juli 2015 at ansvaret for forsinkelser på grunn av feil og mangler i 

prosjekteringsgrunnlaget var delt og halverte med dette entreprenørens krav om tilleggsvederlag. Retten gav 

medhold til entreprenørens krav om force majeure, mente likevel at det var en reell fristforsinkelse og gav 

Nøtterøy kommune medhold for deler av dagmulktskravet. Krav om dagmulkt knyttet til utomhusanlegget 

ble imidlertid avvist. Totalt medførte dette at kommunen ble dømt til å betale 37,9 millioner kroner, inkludert 

tilbakeholdt beløp. Forsinkelsesrenter kom i tillegg. Kommunen fikk gjennomslag for et dagmulktskrav på 9,8 

millioner, og totalt ble Nøtterøy kommune dermed dømt til å betale 27,9 millioner i erstatning til motparten. 

Dommen ble anket av entreprenør, men avvist i Høyesterett november 2015. 

Prosjektet ble avsluttet av kommunestyret 15. juni 2016. Prosjektregnskapet avsluttet pr. 28. april 2016 viste 

at det totalt var påløpt investeringsutgifter på kr. 257 991 248,- eks. MVA, mot et justert budsjett på kr.  

263 916 000,- eks. MVA. Opprinnelig budsjett eks. MVA beløp seg til 216 276 000,-, men her lå det inne 

utgifter til kunstgressbane og trafikksikkerhetstiltak kr. 22 800 000 inkl. MVA (kr. 17 600 000,- eks. MVA). I 

tillegg lå utgiftene til rettsprosessen, 21,4 millioner kroner inkl. MVA inne i sluttregnskapet.  

Column1 Inkl. MVA Eks. MVA 

Ramme 2006 267 600 000 214 080 000 

Budsjett 2009 270 345 000 216 276 000 

Justert budsjett 2015 327 895 000 263 916 000 

Regnskap pr. 28.04.2016 317 179 899 257 991 248 

Bygningsmassen på Teigar var på vel 10 000 kvadratmeter og realisert pris pr. kvadratmeter ble kr. 25 800,- 

eks. MVA, mot budsjettert pris på kr. 21 628 pr. kvadratmeter. Oppstillingen under viser en sammenstilling 

av tall for pris per kvadratmeter for et utvalg av andre nybygg i kommunen (byggene er ikke direkte 

sammenlignbare, men gir likevel et inntrykk av utgiftsnivået): 

Column1 År overlevert Inkl. MVA Eks. MVA 

Budsjettert kvmpris Teigar 2009 27 035 21 628 

Realisert kvmpris Teigar 2015 32 250 25 800 

Kvmpris Brattås skole 2013  22 000 

Kvmpris Smidsrød Helsehus 2013  27 000 

Kvmpris Bjønnes bo- og aktivitetssenter 2015  28 000 

 

3.2 Roller og ansvar 

3.2.1 Fakta 

Planleggingsfasen av prosjektet startet innledningsvis med en plan- og designfase. Kommunen etablerte 

da en prosjektgruppe som utformet prosjektets mandat, arbeidsoppgaver, organisering, ressursbehov og 
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deltagere
19

. Oppdragseieren (kommunestyret) og oppdragsgiver (rådmannen) ble også definert. 

Prosjektgruppen bestod da av prosjektlederen, to kommunaldirektører, skolesjefen, kultursjefen, samt 

hovedverneombudet og Utdanningsforbundets hovedtillitsvalgte i kommunen. I tillegg til prosjektgruppens 

arbeid ble det opprettet en referansegruppe av brukerne og arbeidsgrupper som hadde oppgaver knyttet til 

bestemte fagområder, slik som vaktmester/tekniker for ventilasjon, elektrisitet og oppvarming, rengjøring for 

valg av overflater og vaskesentral, IT-ansatt for det IT-messige og drift- og anlegg for vann og avløp, samt 

hovedverneombud. Eiendomsavdelingen hadde på dette tidspunktet få ansatte og heller ingen med erfaring 

til å lede denne typen prosjekter, men var representert i planleggingsarbeidet. Det var imidlertid en del 

personellutskiftninger i avdelingen, og i løpet av planleggingsperioden var det fire forskjellige personer 

tilknyttet prosjektet. Prosjektlederen var hentet internt fra drift og anlegg og hadde en 40% stilling, men 

denne ble senere justert opp til 60%. I realiteten krevde imidlertid rollen som prosjektleder en større innsats 

enn dette, da prosjektet inneholdt mange elementer som krevde mye koordinering
20

. 

Ettersom arbeidet modnet hadde prosjektet utarbeidet et grunnlag for plan- og designkonkurransen, 

arkitektkonkurransen ble gjennomført, og referansegruppene gjorde et valg. På dette tidspunktet hadde man 

også etablert en "konsulentgruppe" som skulle kontrollere de ulike utkastenes tekniske, arealmessige og 

økonomiske aspekter. 

Da vinner av konkurransen var kåret og arkitekt valgt, knyttet man til seg flere eksterne konsulenter 

(rådgivende ingeniør) for å bidra til prosjekteringen for anbudskonkurransen på områder slik som teknisk, 

elektro, automasjon og bygg, VVS. Den første anbudsrunden ble imidlertid kansellert og prosjekteringen 

fortsatte med det justerte plangrunnlaget. Ettersom entrepriseformen ble endret fra totalentreprise til 

hovedentreprise krevde det mer arbeid med prosjekteringsgrunnlaget enn i første anbudskonkurranse og 

flere rådgivere ble hyret inn. I tillegg ble det inn en egen rådgiver for kvalitetssikring.  

Samarbeidet og koordineringen mellom kommunen og rådgiverne skal ha fungert godt. Samarbeidet var 

imidlertid ikke formalisert med eksempelvis egne rutinebeskrivelser slik som mellom byggherren og 

entreprenør. Det ble avholdt faste møter mellom kommunen og rådgiverne og egne møter mellom rådgiverne 

når disse hadde behov for det.  

Arbeidet med prosjekteringsgrunnlaget fortsatte frem til fristen som var satt til februar 2009. Rådgiverne 

mente på dette tidspunktet at prosjekteringsgrunnlaget var tilstrekkelig og klart for anbudskonkurransen som 

en hovedentreprise. Imidlertid var det Nøtterøy kommune som hadde ansvaret for helheten i 

prosjekteringsgrunnlaget, og det var de som tok den endelige beslutningen for om man var klar til å 

gjennomføre konkurransen. Prosjekteringslederen hadde en viktig oppgave her med å samordne og 

kvalitetssikre de ulike fagene i anbudskonkurransen og å klargjøre anbudsgrunnlaget for utsendelse. I tillegg 

hadde man engasjert egen rådgiver, Bygganalyse, for å utarbeide den generelle delen, som ble kvalitetssikret 

av engasjert advokat. 

Ved overgangen til utførelsesfasen våren 2009 fikk prosjektet ny prosjektleder, samt at det ble tilsatt en 

byggeleder, mens prosjekteringsleder var engasjert tidligere. Det skal ha vært en lang og god overlapping 

mellom gammel og ny prosjektleder
21

. Samtidig ble også prosjektets styringsdokumentet "Prosjekt 

Administrative Rutiner (PA-bok)" etablert for prosjektet organisert som en generalentreprise. Denne beskrev 

prosjektets art og organisering, rutiner i utførelsesfasen og forhold ved ferdigstillelsen. I PA-bok var det også 

en kort beskrivelse av rolle og ansvar for prosjektleder, prosjekteringsgruppeleder og byggeleder. I forhold til 

rutinene som beskrives i PA-bok er oppgaver og ansvar også beskrevet. Blant annet hadde entreprenøren 

ansvaret for å følge opp byggemøter, fremdriftsmøter, befaringer og fremdriftsplanleggingen, mens 

prosjektlederen hadde ansvaret for å følge byggherremøter. Prosjekteringsgruppelederen hadde ansvaret for 

å følge opp tegningsdistribusjon og arkivering. Etter PA-bokens beslutningsrutiner hadde prosjektlederen 

fullmakten til å fatte beslutninger på vegne av byggherren. Videre skulle rådgiverne legge frem forslag for 

prosjektleder for dennes beslutning, og disse skulle være omforent med andre relevante rådgivere. Det var 

også krav om at beslutninger skulle gjøres skriftlig og arkiveres. 

På grunn av problemene med prosjekteringsgrunnlaget, ble engasjementet byggherren hadde med 

rådgiverne forlenget og i tilfeller også utvidet for å håndtere entreprenørens påpekninger, spørsmål og krav. 

Opprinnelig var det ikke budsjettert med bidrag i byggeperioden fra rådgivende ingeniører VVS, energi og 

                                                           
19 Prosjektplan Utbygging av skolene på Teie, av 06.04.2006 

20 Intervju 16.02.2017 

21 Intervju 16.02.17 
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vann og avløp, men deres engasjementer ble forlenget. Oppdraget for rådgiveren for byggfag ble utvidet og 

vedkommende var på byggeplassen for løpende å håndtere de spørsmål som kom opp. I tillegg ble det 

nødvendig å styrke prosjekt(byggherre)organisasjonen til kommunen, og man leiet inn assisterende 

byggeleder og teknisk byggeleder for rådgivning og teknisk bistand/byggeledelse med halvannen årsverk. 

Hensikten med disse var å kunne få til en mer direkte koordinering mellom rådgiverne og entreprenør
22

. I 

tillegg kom en administrator for prosjekthotellet, Byggeweb i 30% stilling. 

Hva gjelder roller og ansvar i prosjektet var imidlertid det uavklarte ansvarsforholdet mellom byggherren og 

entreprenøren det store problemet. I prosjektleders rapport av 30.04.2010 fremkommer det at "avtalt 

ansvarsfordeling og byggherrens forventninger til Skanska ikke har blitt innfridd og at det er konflikt om flere 

forhold." Illustrert var organiseringen av prosjektet slik (kilde: PA-bok): 

 

3.2.2 Vurdering 

Et eget, felles dokument som detaljert beskriver roller og oppgaver i prosjektet, slik anbefalingene for 

prosjektstyring anbefaler, foreligger ikke.  Imidlertid beskriver prosjektplanen fra 2006 roller og ansvar på en 

overordnet måte hva angår planleggingsfasen. PA-boken fokuserer i stor grad på rutiner, men her 

fremkommer også ansvarsforhold og roller. Sentrale roller slik som prosjektleder, prosjekteringsleder, 

byggeleder og generalentreprenør er omtalt på en overordnet måte med oppgaver og ansvar.  

Problemene som gjelder ansvar og roller i relasjonen byggherre og entreprenør, er knyttet til kontraktsforhold.  

Dette er belyst i to rettsrunder og gås ikke nærmere inn på her. 

3.3 Styring og rapportering 

3.3.1 Fakta 

Nøtterøy kommune har etablert et enkelt verktøy for prosjektstyring; styringsdokumentet
23

. Dette er en 

oversikt utformet i Excel som lister opp påkrevede aktiviteter. Dokumentet inkluderer også et anslag på 

planlagt tidsbruk på de enkelte aktivitetene og hvem som er ansvarlig for aktivitetene. Hver enkelt aktivitet 

går i utgangspunktet gjennom en prosess bestående av forberedelse, gjennomføring, rapportering og 

oppfølging. Kommunen bruker i utstrakt grad maler for dokumentasjon av aktivitetene i et prosjekt og det er 

                                                           
22 Prosjektlederrapport 2 og 3, pr. 30.04.10 og 31.08.10. 

23 0 STYINGSDOK.xlsx 
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mulig å linke dokumentasjonen inn i dokumentet. Prosjektstyringsverktøyet ble også benyttet ved Teigar-

prosjektet. Dette medfører at alle prosjekter i kommunen går gjennom følgende faser:  

 Prosjektering / kontrahering 

 Oppstart / gjennomføringsfase 

 Avslutning / overlevering 

 Garantiperiode 

 

Gjennom hele prosjektet rapporterte prosjektlederen til nærmeste leder, eiendomssjefen. I utførelsesfasen 

rapporterte prosjektlederen til eiendomssjefen ved hver milepælsdato i prosjektet, men dersom det var 

nødvendig oftere enn dette. Prosjektlederen har også rapportert på prosjektets økonomiske status til politiske 

organer
24

. Av mottatt dokumentasjon fremgår enkelte rapporter fra byggeleder til eiendomssjef, men ingen 

annen form for systematisk rapportering. Det er heller ikke dokumentasjon på rapportering fra 

prosjekteringsgruppeleder. Entreprenørens prosjektleder rapporterte månedlig til byggherren, det vil si 

prosjekt- og byggeleder. Felles for rapportene er at de fokuserer på fremdrift, både status på 

rapporteringstidspunktet og fremover, økonomisk situasjon, gjennomføring av møter, HMS og 

kvalitetssikring. En annen form for rapportering er referatene fra de ulike møtene i prosjektet slik som 

beskrevet ovenfor i omtalen av PA-boken. 

I planleggingsfasen ble prosjektplanen etablert i 2006. Planen beskriver Teigar-prosjektets mandat, visjon 

organiseringen, ressursbehov og arbeidsgruppenes inndeling, deltagere og mandat. Det var arbeidsgrupper 

for kontrakter, ungdomsskolens pedagogiske plattform, romprogram og funksjonsbeskrivelse, idrettshallens 

romprogram og funksjonsbeskrivelse, tekniske standarder og kunstnerisk utsmykning. For hver av gruppene 

ble det spesielt påpekt hvilket bidrag til prosjektet de skulle ha. Tidsfaktoren i forhold til frister for forberedelse 

for arkitektkonkurranse, gjennomføringen av konkurransen og kåring av vinner, arbeid med 

prosjekteringsgrunnlag og utlysning til anbudskonkurransen fremstår som sentrale.  

I utførelsesfasen var det flere planer som regulerte prosjektstyringen. PA-bok er nevnt, men også budsjett- 

og kostnadsplan med tilhørende faktureringsplan, fremdriftsplanen og byggherreleveranseplanen var 

styrende for styring og aktiviteter. Mangler og feil i prosjekteringsgrunnlaget fikk imidlertid konsekvenser. 

For prosjekt- og byggelederen betød dette at de måtte bruke mye av sin tid til å håndtere avviks- og 

endringsmeldingene
25

.  

3.3.2 Vurdering 

Nøtterøy kommunes prosjektstyringsverktøyet ble benyttet i Teigar-prosjektet. Verktøyet dekker etter vår 

vurdering de mest grunnleggende delene av prosjektstyringen og fungerer som et dokumentasjonsverktøy 

                                                           
24 Formannskapsmøte 22.09.2010, sak 136/10 Regnskapsrapportering 2. tertial. 

25 Intervju 16.02.17 
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for prosjektstyringen. Pr. i dag foreligger dokumentasjon fra prosjektet, men denne kunne ha vært mer 

utfyllende og klargjørende.  

Problemene med prosjekteringen ble imidlertid håndtert både gjennom å styrke byggherrens organisasjon 

og gjennom møtevirksomhet for å koordinere mellom entreprenør og byggherre/rådgivere på forhold knyttet 

til prosjekteringsgrunnlaget. Av prosjektleders rapporter fremkommer det at leveransene var gode og 

prosjektet skal ha blitt levert med riktig kvalitet, men altså med høyere priser og forsinkelse enn det som 

opprinnelig var planlagt. Foreliggende dokumentasjon klargjør imidlertid ikke om prisøkning og forsinkelse 

kan tilskrives svak prosjektstyring. 

PA-boken var sentral i prosjektstyringen i utførelsesfasen. Innholdet i denne fremstår som god, men etter 

vår vurdering burde den vært enda mer konkret på ansvar og fullmakter i de enkelte delene av prosjektet. 

Videre finner vi ikke at PA-boken ble revidert eller oppdatert i løpet av prosjektet etter de endringene som 

kom underveis. For det tredje kunne PA-boken også vært tydeligere på forholdet til og sammenhengen med 

prosjektplan(-er) og tidsplaner og budsjett- og kostnadsplan. Og endelig burde PA-boken hatt føringer på 

hvordan og i hvilken grad risikoanalyser skulle gjennomføres i prosjektet på forhold utover HMS. 

Tidsaspektet i prosjektets utførelsesfase var sentralt i den forstand at kommunen ikke ønsket ytterligere 

forsinkelser for overlevering av anlegget. Med de problemene man hadde vedrørende forholdet til 

entreprenør og avdekkede feil og mangler i prosjekteringsgrunnlaget, ble det et stort fokus på nettopp dette.  

I ettertid kan det stilles spørsmål ved om konsekvensanalyser og avbøtende tiltak – risikostyring – i 

tilstrekkelig grad ble gjennomført. Slik prosjektet utviklet seg fokuserte man på risikoer, men i mindre grad 

på årsaksbildet og tiltak for å rette dette. 

3.4 Vurderinger av risiko og usikkerhet i prosjektet 

3.4.1 Fakta 

I prosjektets planleggingsfase lå fokuset på behov og utforming av anlegget (areal), tekniske krav (kvalitet), 

investeringsrammen (kost) og fremdrift (tid). Egne vurderinger av usikkerhet og risiko i prosjektet ble ikke 

gjort. Det ble imidlertid gjort enkelte vurderinger av risiko knyttet til endring av entrepriseform fra 

totalentreprise til hovedentreprise av prosjektleder. Dette ble behandlet av formannskapet 18.06.2008
26

. Av 

saksfremstillingen fremkommer det at kommunen er klar over at totalentreprise betyr mindre risiko og ansvar 

for kommunen, samt større kontroll over sluttsummer. Samtidig poengteres det at valg av hovedentreprise 

vil kreve "vesentlig større innsats fra byggherren" i form av større krav til prosjekteringsgrunnlaget og 

oppfølging av entreprenøren, men at dette også kunne bety lavere priser. I intervju opplyses: 

"Det var også diskusjoner vedrørende hva valg av entrepriseform ville bety for kommunens 

byggherreorganisasjon. Prosjekteringslederen vurderte at en hovedentreprise ville kreve en solid 

byggherreorganisasjon med en sterk byggeledelse, anslått til 3-5 fulle stillinger i hele byggeperioden. 

Tilsvarende behov ved en generalentreprise mente prosjekteringslederen ville kreve 2-3 fulle 

stillinger. Dette ble videreformidlet til rådmann, kommunaldirektør og avtroppende og påtroppende 

sjef for eiendomsforvaltningen (ny sjef eiendomsforvaltningen høsten 2008). Påtroppende 

eiendomssjef mente da at dette ikke var nødvendig fordi entreprenører ville bli gitt et tillegg for 

styring av alle fagene (generalentreprise), og byggherreorganisasjonen ble dermed utvidet med en 

person, byggeleder, som ble ansatt i februar 2009." 

Av dokumentasjonen vi har fått forelagt kan vi heller ikke se at det er gjort fortløpende og systematiske 

vurderinger av risiko og usikkerhet ved oppstart eller underveis i utførelsesfasen. Blant annet skriver 

prosjektlederen i sin rapport til eiendomssjef 31. august 2011 dette om budsjettposten for uforutsette 

utgifter: "Uforutsettpost kr. 15 000 000,- ble fastsatt for budsjettet uten at det på forhånd ble foretatt en 

analyse av risikoer eller kritiske faktorer."  

Prosjektets styringsdokument, PA-boken, stiller krav til risikovurderinger hva gjelder HMS, men ikke til andre 

forhold. PA-boken er det heller ingen krav om vurdering av usikkerhet i prosjektet. 

                                                           
26 Formannskapssak 134/08 
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3.4.2 Vurdering 

Ved prosjektets oppstart var kravene til gjennomføring av investeringsprosjekter regulert i daværende 

økonomireglement vedtatt 12.10.2005, kapittel 9. Reglementet var på dette tidspunktet rettet mot de 

regnskapsmessige sidene ved prosjektet med krav om føring av prosjektregnskap, månedlig 

økonomirapportering og sluttregnskap ved avslutning av prosjekter. Av økonomireglementet kan vi ikke se 

at det forelå krav om gjennomføring av noen analyser av risiko og usikkerhet for investeringsprosjekter på 

det daværende tidspunktet.  

Av kommunens prosjektstyringsverktøy finner vi heller ikke krav om risikostyring.   

I forbindelse med endringen av entrepriseform for prosjektet ble risiko i noen grad omtalt i saksfremstillingen 

til formannskapet
27

. Imidlertid kan vi av innhentede vurderinger fra arkitekt og rådgivende ingeniør for 

byggøkonomi se at disse hovedsaklig fokuserer på økonomien og markedssituasjonen i byggesektoren og i 

noen grad økte krav til prosjekteringsgrunnlaget. Deres vurderinger fokuserte ikke i samme grad på hva dette 

ville kunne bety i risiko for kommunen som byggherre. I selve saksfremstillingen skriver rådmannen: 

"Rådmannen mener at vi nå har tilstrekkelig byggherrekompetanse til å styre prosjektet etter denne 

entrepriseformen." Av dokumentasjonen vi har mottatt kan vi ikke se hva rådmannen har basert sin vurdering 

på. Det synes likevel klart at kommunen tok noen grep; særlig ved å styrke gruppen av rådgivere som jobbet 

videre med prosjekteringsgrunnlaget. 

Det er imidlertid verdt å merke seg de vurderingene som ble gjort av kommunen, med tanke på 

byggherreorganisasjonen i forbindelse med vurderingene av entrepriseform. Kommunen styrket 

byggherreorganisasjonen med bare én stilling, byggelederen, på tross av anbefalingene fra 

prosjekteringslederen. Det var lagt opp til å ansette byggeleder når prosjektet var en totalentreprise
28

, og det 

er vanskelig å se at kommunen dermed styrket sin byggherreorganisasjon reelt sett. I ettertid ser det derfor 

ut til at kommunen undervurderte hva som ville bli krevet av den som byggherre, ved gjennomføringen av 

dette prosjektet som hoved- eller generalentreprise. Totalt fikk da også byggherreorganisasjonen senere det 

omfang ressurser som prosjekteringsgruppelederen hadde skissert. 

Vi er ikke kjent med at prosjekteringsgruppen har foretatt noen vurderinger av risiko og usikkerhet. 

Som beskrevet i faktabeskrivelsen over, skriver prosjektleder at man ikke hadde foretatt noen vurderinger av 

risiko og usikkerhet ved fastsettelsen av posten for uforutsette utgifter i budsjettet. Av dokumentasjonen vi 

har mottatt kan vi ikke se at det ble foretatt noen vurderinger av risiko og usikkerhet fra hverken planleggings- 

eller utførelsesfasen, men det var heller ikke eksplisitte krav om dette hverken i investeringsreglementet 

eller i PA-bok.  

Vi merker oss imidlertid at byggherren tok grep i løpet av byggetiden da man så at prosjekteringsgrunnlaget 

hadde mangler og feil. Hovedgrepene var flere ressurser på byggeplassen og i byggherrens organisasjon, og 

mer koordinering mellom byggherre, rådgivere og entreprenør. Vi finner imidlertid ikke at dette var en del av 

en strukturert vurdering av tiltak for å håndtere risiko og usikkerhet underveis i byggetiden, og hovedfokus 

ble å rette opp i problemene i prosjekteringsunderlaget da disse ble meldt inn av entreprenøren.  

Av god praksis for prosjektstyring fremgår at vurdering og håndtering av usikkerhet og risiko i prosjektet er 

en viktig del av styringen av et prosjekt, gjennom identifisering av risiko og usikkerhetsmomenter, fordeling 

av oppgaver knyttet til håndteringen av disse, samt dokumentasjon av identifiserte risikoer og 

usikkerhetsmomenter. Samlet er det vår vurdering at risikostyringen i prosjektet langt på vei var i tråd med 

førende dokumenter, men at disse ikke i tilstrekkelig grad la føringer for en fornuftig risikostyring. Dermed 

var heller ikke den faktiske risikostyringen i tråd med god praksis.  

3.5 Kvalitetssikring 

3.5.1 Fakta 

Allerede høsten 2006 kom de første elementene av ekstern kvalitetssikring inn i planleggingsfasen, men 

da i form av kontroll av oppfyllelse av arealkrav og kostnadsoverslag på evalueringen av innkomne bidrag i 

                                                           
27 Formannskapssak 134/08 

28 Formannskapssak 134/08 
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plan- og designkonkurransen. Rambøll fikk oppdraget og hadde senere ansvaret med kvalitetssikringen av 

prosjekteringsgrunnlaget gjennom planleggings- og utførelsesfasen. 

Når det gjelder kvalitetssikringen fokuserte denne ikke bare på innhold og kvalitet i prosjekteringsgrunnlaget. 

Ettersom det var viktig for kommunen at løsningene ved skolen og idrettshallen skulle passe inn i de allerede 

eksisterende tekniske løsninger, var det viktig at kvalitetssikringen også fokuserte på at valgte løsninger i 

prosjekteringsgrunnlaget var "avstemt" mot kommunens eksisterende løsninger. Ellers skrev rådgiver selv
29

: 

"Oppdraget omfatter evaluering av tegninger og beskrivelser, samt å kommentere eventuelle feil og mangler." 

Prosjekteringsgruppeleder hadde ansvaret for å samordne og kvalitetssikre de ulike fagene i prosjekteringen, 

både i planleggingen og utførelsen av prosjektet. Det tverrfaglig koordinerte arbeidet var sentralt for arbeidet 

med kvalitetssikring mellom rådgiverne. Vi ser også at rådgiveren for bygg fikk forsinket leveranse på 

prosjekteringsgrunnlag på grunn av nødvendig tid for kvalitetssikring internt
30

. I tillegg til dette ble det 

gjennomført egne prosjekteringsmøter også inn i byggetiden. 

Kvalitetssikring var også entreprenørens og underentreprenørenes ansvar slik dette er beskrevet i PA-bok. 

Her heter det: "Entreprisekontrakten forutsetter at alle entreprenørene har etablert et system for 

kvalitetssikring og oppfølging. Systemene skal bl.a. inneholde rutiner for mottakskontroll av materialer, 

kontroll av underlag det skal bygges videre på, oppfølgende kontroll og etter kontroll av egne arbeider. 

Kontrollen skal loggføres i egne sjekklister som oppbevares tilgjengelig for BL på byggeplass. Avvik 

rapporteres på egne skjemaer." 

I følge PA-bok skulle kvalitetssikring også være et eget tema i byggherremøtene. Ettersom det etter hvert 

fremkom feil og mangler i prosjekteringsgrunnlaget ble det nødvendig med flere møter for å kunne håndtere 

innmeldte meldinger. Dette medførte at byggherren og entreprenør etter hvert etablerte andre møteformer 

(byggherreavklaringsmøter, senere byggemøter) for å kunne håndtere innmeldte feil og mangler direkte. 

Særlig ønsket byggherren å gjøre dette. I tillegg til dette hadde man også en periode representanter fra 

rådgiverne på byggeplassen. Dette opplyses å ha fungert godt. Entreprenøren fortsatte imidlertid å levere 

inn meldinger om feil og mangler i prosjekteringsgrunnlaget, men byggherren mente
31

 at "det oversendes 

fortsatt nye krav fra Skanska AS, men disse har mistet mer og mer substans og er etter hvert relativt enkle 

å imøtegå. Skanska AS har fortsatt problemer med å dokumentere sine krav tilstrekkelig." 

3.5.2 Vurdering 

Når det gjelder arbeidet med prosjekteringsgrunnlaget og kvalitetssikringen har vi ikke funnet dokumentasjon 

på hvilke krav og rutiner som har vært gjeldende for forholdet mellom byggherren og rådgiverne. Det er 

beskrevet at samarbeidet fungerte godt i planleggingsfasen, men hvordan samarbeidet fungerte i 

utførelsesfasen er ikke direkte dokumentert. 

Av mottatt dokumentasjon har vi lite informasjon vedrørende rådgivernes arbeid med egen kvalitetssikring, 

tverrfaglig koordinering og ekstern kvalitetssikring. Det er ikke dokumentert hvordan dette arbeidet skal ha 

vært organisert og hvordan samarbeidet faktisk fungerte. Feil og mangler indikerer svakheter ved 

kvalitetssikringen, men ut fra foreliggende dokumentasjonen er vi ikke i stand til å gå inn og vurdere de 

enkelte forhold. Dette er imidlertid et område som er behandlet i de to omtalte rettsrundene. I tråd med 

mandatet har vi ikke vurdert forhold som har fått avklaring der. 

Når det gjelder entreprenørens kvalitetssikring synes denne å ha forholdt seg til rutinene for dette slik de er 

beskrevet i PA-bok. Ekstra tiltak iverksatt for å håndtere omfanget av innmeldte feil og mangler i 

prosjekteringsgrunnlaget ser også ut til å ha fungert. 

                                                           
29 Notat fra Rambøll: Teigar ungdomsskole-Notat i forbindelse med tilbakemelding på prosjektert underlag for elektro og VVS, 

13.01.2010 

30 Byggherremøte nr. 6, 27.10.2009 

31 Prosjektleders vurdering av status pr. 17.11.2010. 
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3.6 Avviks- og endringshåndtering 

3.6.1 Fakta 

De prosjektadministrative rutinene, PA-bok, regulerer også håndteringen av endringer og avvik. Formålet med 

rutinene var "å sikre en fortløpende varsling og registrering av alle typer endringer i henhold til 

kontraktsbetingelser, arbeidsmetoder, fremdrift, økonomiske betingelser, kvalitetskrav, HMS osv. i 

prosjektet." Det ble poengtert at alle parter satt med ansvaret for å følge opp rutinen.  

Avvik ble definert som "uoverensstemmelser mellom kontraktsforutsetning og det grunnlag entreprenøren 

skal bygge videre på, avvik fra spesifikasjonene ved egen utførelse eller avvik fra HMS rutiner." Meldinger 

om avvik skulle meldes til byggeleder og holdes oversikt over i eget skjema. 

Endringer ble definert som tilfeller hvor " entreprenøren er, eller mener seg, berettiget tillegg i tid og eller 

økonomisk godtgjørelse ut over kontrakten (gjelder ikke regulerbare mengder). Fradrag betraktes også som 

endring." Meldinger om endringer skulle gjøres i eget endringsskjema uavhengig av om det skyldtes revisjon 

av tegninger og spesifikasjoner eller forhold som kunne oppstå på byggeplassen, såkalte avvik. 

Endringsmeldingene ble i PA-bok karakterisert som byggelederens viktigste verktøy for økonomistyring og 

kontroll. 

Når det gjaldt tegningsrevisjoner som innebar endring i mengde eller utførelse, skulle endringsskjemaet også 

spesifisere aktuelle aktiviteter, samt prissettes av entreprenøren. Byggeleder hadde myndigheten til å 

godkjenne endringsmeldingen etter eventuell avklaring med fagrådgiver og prosjektleder. Prosjektgruppens 

rutiner for å håndtere endringsmeldinger skulle også godkjennes av byggeleder. Når det gjaldt endringer hvor 

entreprenøren var berettiget til kompensasjon, skulle dette straks meldes til byggeleder. Når det gjelder 

tillegg, endringer avtalt i møter eller brev skulle også endringsskjema benyttes. Ved endringer skulle rådgiver 

og/eller entreprenør også stipulere den økonomiske virkningen av endringen. Godtgjørelse for innmeldt 

endring skulle kvitteres av byggeleder og originalt endringsskjema returneres til entreprenør, med kopi til 

byggeleder, prosjektleder og prosjekterende. 

Omfanget av endrings- og avviksmeldinger var henholdsvis 998 og 107 meldinger for de to kategoriene. Alle 

endringsmeldinger mottatt fra entreprenør ble lagt inn i en egen oversikt for meldingene hvor det listes 

 

endringens løpenummer, hva endringen gjaldt, datoer, firma, priser og status for hvorvidt endringen er bestilt, 

avvist, besvart, fakturert, ikke oversendt, om den utgår eller om den blir en del av sluttoppgjøret. Av 

endringsskjemaet ser det ut til at vel 234 endringsmeldinger ble avvist, manglet dokumentasjon, var 

omtvistet på pris, for sent varslet eller aldri bestilt. Tilgjengelige endringsmeldinger beskriver entreprenørens 

påberopte endring, deretter meldingen med svar fra byggherre og prosjekterende. Svaret inkluderte også 

priser der det var nødvendig, samt detaljerte tekniske opplysninger. Byggeleders kommentar, eventuelle 

godkjennelse og signatur fremkom også. 

For avviksmeldingene var det en lignende prosedyre og meldingene ble registrert i et tilsvarende skjema:  
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Utover dette ble det varslet om fremdriftskonsekvenser i egne brev til byggherren. Av meldingene vi har hatt 

tilgang til fremstår mangler og feil i prosjekteringsgrunnlaget som hovedårsak til endringsmeldingene, mens 

avviksmeldingene er begrunnet med manglende leveranser fra byggherren. 

3.6.2 Vurdering 

Rutinene for håndtering av endrings- og avviksmeldinger er detaljert beskrevet i PA-bok. Håndteringen av 

avviks- og endringsmeldinger opptok mye av prosjekt- og byggelederens tid. Av tilgjengelig dokumentasjon 

er det vår vurdering at man har hatt god kontroll med og oversikt over endrings- og avviksmeldingene. 

Sporbarheten og muligheten til å gå inn i den enkelte melding har vært god.  

Videre vurderes at rutinene for endrings- og avviksmeldinger ble fulgt opp på korrekt måte fra byggherrens 

side, men i byggetiden oppsto det etter hvert tvist om endringene og entreprenørens berettigelse til 

vederlagsjustering og endret dato for overlevering av anleggene. Dette ble vurdert i to rettsprosesser og er 

ikke ettergått i revisjonen.  

3.7 Evaluering og erfaringsoverføring 

3.7.1 Fakta 

Avslutningsfasen for Teigar-prosjektet ble spesiell på grunn av rettsrundene som gikk over 5 år.  

Nøtterøy kommune har hatt læring og har tatt grep for sin gjennomføring av investeringsprosjekter etter dette 

prosjektet. Grepene omfatter oppdatering av investeringsreglementet, oppdatering av styringssystemet, valg 

av entrepriseform og styrking av egen kompetanse.  

Nøtterøy kommunes investeringsreglement inngikk tidligere som en del av økonomireglementet av 

12.10.2005 kap. 9 Investeringsprosjekter, og fungerte frem til dagens reglement ble vedtatt juni 2011. 

Investeringsreglementet av 2005 omfatter kun de budsjett- og regnskapsmessige aspektene ved et 

investeringsprosjekt og stilte krav om prosjektregnskap, ansvar, månedlig rapportering og et revidert 

sluttregnskap.  

Investeringsreglementet av 2011 er derimot mer omfattende og formaliserer prosjektgjennomføringen i 

større grad enn tidligere, og reglementet inkluderer andre aspekter ved siden av de rent økonomiske. Alle 

investeringsprosjekter skal, før vedtak i kommunestyret, ha vært gjenstand for en behovsanalyse. Denne 

analysen skal omfatte funksjonsbeskrivelse, arealbehov, lokalisering, forventede totale investerings-

kostnader, finansiering og kapitalkostnader, vurdering av finansieringsform, årlige driftskostnader knyttet til 

forvaltning, drift og vedlikehold, risiko og usikkerhet i prosjektet, fremdriftsplan for videre prosjektering og 

vurdering av alternative løsninger. Det er tjenestestedet selv som skal definere behovene i prosjektet. Det 

er dermed brukerne selv, med støtte fra eiendomsavdelingen som må drøfte risiko og usikkerhet i prosjektet. 
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Når det gjelder entrepriseformen foreligger det nå et politisk vedtak som tilsier at totalentreprise er 

entrepriseformen kommunen skal benytte. Dette innebærer en entrepriseform hvor kommunen stiller med 

et enklere prosjekteringsgrunnlag enn hva som var tilfelle i Teigar-prosjektet, men hvor entreprenøren i sin 

avtale med kommunen påtar seg den detaljerte prosjekteringen og utførelse. Entrepriseformen har bidratt til 

å redusere kommunens risiko i byggeprosjekter. Entrepriseformen stiller heller ikke de samme kravene til 

kommunens byggherrekompetanse og kommunens direkte oppfølging av entreprenør. 

Kommunens styringssystem med tilhørende prosedyrer for investeringsprosjekter er for tiden under revisjon. 

Styringssystemet er karakterisert som "greit nok, men det har rom for forbedringer"
32

. Generelt er det behov 

for oppdatering og forbedring av rutinene i prosjektstyringen i tråd med tid, utvikling og nye forskriftskrav. 

Forbedringsarbeidet tar utgangspunkt i anbefalinger fra Bygg21. Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og 

eiendomsnæringen og staten, og arbeider med å identifisere og spre beste praksis. 

Eiendomsavdelingen ble opprettet i 2006 som følge av politisk vedtak. Kommunen har hatt mange store 

prosjekter i løpet av de siste 6-8 årene og organisasjonen har vokst. Byggherrekompetansen har fått erfaring 

med flere store prosjekter og kommunen er bedre rustet til å være prosjekteier og prosjektleder i dag enn 

tidligere
33

. Prosjektering krever imidlertid mye fagkunnskap og dette er tjenester man fremdeles vil være 

avhengig av å kjøpe inn. Nøtterøy kommune har i dag også en egen ansatt advokat som skal kjenne offentlige 

anskaffelser som fagfelt godt, og som nå bistår i alle store offentlige anskaffelser. 

3.7.2 Vurdering 

I tråd med anbefalinger for god prosjektstyring bør det gjennomføres en evaluering ved avslutningen av 

ethvert stort investeringsprosjekt som en del av et forbedrings- og læringsarbeid. Vi har ikke fått fremlagt 

eksplisitt dokumentasjon på formell evaluering i etterkant av Teigar-prosjektet, men lærdommen og grepene 

som er tatt i etterkant fremstår som svært relevante. 

Nøtterøy kommune har gjennomført flere store prosjekter i tiden etter byggingen av Teigar ungdomsskole, 

idrettshall og utomhusanlegg. Kommunen har ikke opplevd tilsvarende problemer i disse prosjektene. Styrket 

kompetanse i kommunen, både eiendomsfaglig og juridisk, er vurdert å være et godt bidrag. 

Investeringsreglementet fra 2011 var en vesentlig forbedring sammenlignet med reglementet fra 2005.  Selv 

om investeringsreglementet stiller krav om vurdering av risiko og usikkerhet i behovsanalysen, bør 

kommunen også vurdere og følge opp risiko gjennom alle prosjektets faser. Det er også positivt at 

rammeverket for prosjektstyring nå er under revisjon. En tydelig bevissthet rundt valg av entrepriseform ved 

byggeprosjekter fremover har vært og vil være viktig fremover.   

 

                                                           
32 Intervju 16.02.17 

33 Intervju 16.02.17 
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4 Anbefalinger 

Nøtterøy kommune kjenner prosjektet ny Teigar ungdomsskole, idrettshall og utomhusanlegg godt, og har i 

stor grad trukket lærdom av prosjektet. Med "prinsippbeslutningen" om at totalentreprise skal være 

entrepriseform i kommunens byggeprosjekter, er også risikoen for å komme i samme situasjon mindre, men 

det vil alltid være noe risiko i alle investeringsprosjekter. 

Dagens investeringsreglement er fra 2011, og det vil etter planen oppdateres og behandles av 

kommunestyret i nye Færder kommune. Vi anbefaler at nytt reglement tar inn at vurderinger av risiko og 

usikkerhet ikke bare skal gjøres i behovsanalysen innledningsvis, men også være et element i 

prosjektstyringen i alle prosjektets faser. 

Prosedyrer for investeringsprosjekter, som del av nytt styringssystem, bør etter vår vurdering harmoneres 

med krav i et revidert investeringsreglement.  

Når det gjelder selve prosjektstyringen anbefales at revideringen av prosjektstyringsverktøyet fullføres. Også 

prosjektstyringsverktøyet bør ha rutiner for håndtering av usikkerhet og risiko gjennom hele prosjektforløp. 

Endelig er det også vår oppfatning at valg av entrepriseform må være tilpasset den nye kommunens 

kompetanse, kapasitet, risikovilje og behov for økonomisk styring. 
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5 Uttalelse fra rådmannen 

Jeg takker for forvaltningsrevisjonen og mener det er en god rapport med hensyn til det lange tidsperspektiv 

rapporten skal dekke. Etter mitt syn gir rapporten en oversiktlig gjennomgang av hendelser og gode 

anbefalinger til administrasjonen. 

Slik jeg leser rapporten har Nøtterøy kommune ikke gjennomført tilstrekkelig risikovurdering for 

byggeprosjektet Teigar ungdomsskole og idrettshall. 

Samtidig kommer det frem at det var etablert rutiner, rapportering og prosedyrer som fungerte som forutsatt. 

Valg av entrepriseform fremkommer også som avgjørende for prosjektet. Det mangler dokumentasjon på 

krav til tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring kommunen stilt til rådgivere. 

Jeg takker for de anbefalinger som er gitt og vil sørge for at disse hensyntas i styringssystemer som etableres 

for Færder kommune. 

Likeledes skal det etableres et prosjektstyringsverktøy som også har rutiner for håndtering av usikkerhet i 

hele prosjektperioden. 

Investeringsreglement skal gjennomgås og oppdateres før det vedtas for Færder kommune. Dette er en del 

av foreliggende prosjektplan for Færder. 

Det er etter min oppfatning også av stor betydning at situasjonen i eiendomsforvaltningen er vesentlig bedret 

i dag når det gjelder kompetanse og ressurser. 

På vegne av administrasjonen takker jeg for den gjennomgang som er gjort og vil benytte de vurderinger og 

anbefalinger som er gjort videre i arbeidet med prosjektstyring inn i Færder kommune. 

 

Toril Eeg 
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Vedlegg 1 - Revisjonskriterier 

Kommuneloven  
Kommuneloven § 23 andre ledd, andre punkt: 

 

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

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

 

I lovforarbeidene34 fremgår det at det er i tråd med allment aksepterte lederprinsipp at en leder av en 

virksomhet etablerer rutiner og system som skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er 

satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. Rådmannen har et selvstendig ansvar for 

å føre kontroll med kommunen sin virksomhet. Det er ledelsen i en organisasjon som har ansvaret for 

å etablere et tilfredsstillende internkontrollsystem. Nøtterøy kommune har formalisert dette på et 

overordnet nivå gjennom sitt investeringsreglement. 

 

Internkontroll blir definert i videste forstand som en prosess, satt i verk og gjennomført av 

virksomhetens ledere og ansatte med formål å gi rimelig sikkerhet for måloppnåing på følgende 

områder: Målrettet og effektiv drift, pålitelig ekstern rapportering og en drift i tråd med gjeldene lover 

og regler. 

Med utgangspunkt i denne regelen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

Rådmannen skal for investeringsprosjekter ha utledet følgende revisjonskriterier: 

 At rutiner og system for prosjektstyring er etablert og etterleves. 

 At politiske vedtak og forutsetninger for investeringsprosjektene blir fulgt opp. 

 At lover og regler følges. 

 

Politiske vedtak 
De viktigste politiske vedtak knyttet til utbyggingen av Teigar ungdomsskole og idrettshall: 

 051/08 Investerings- og rehabiliteringsplan 2009 - 2017 

 134/08 Valg av entrepriseform ved bygging av ny ungdomsskole på Teie 

 Årsbudsjett 2006 – 2015  

 ... 

 

Praksis for god prosjektstyring 

Beskrivelsen av beste praksis for prosjektstyring i dette vedlegget er basert på anerkjent teori om beste 

praksis. Kilde: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), fjerde utgave, 

og Managing Successful Projects With PRINCE2, OGC (Office of Government Commerce), fjerde 

utgave 2009. 

 

Beste praksis er ikke uttrykk for absolutte krav, men anbefalinger og eksemplifisering av hvorledes 

prosjekter kan eller bør etableres, planlegges, gjennomføres og avsluttes. 

 

Kort omtale av hva et prosjekt er 

Et prosjekt blir opprettet typisk for å oppnå en bestemt hensikt og utføre oppgaver som er avgrenset i 

tid med en start og sluttdato, og som har tydelig definerte faser. 

                                                           
34 Fra Ot.prp.nr.70 (2002-2003) kap. 4.3 
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Prosjektarbeidet kan grovt deles inn i to grupper: Selve gjennomføringen, dvs. de faglige gjøremålene 

i prosjektet (for eksempel planlegging og prosjektering av en skole, bygging og installasjon og testing 

av utstyr), og styringen av de utførende oppgavene / faglige gjøremål, dvs. ledelse og administrasjon. 

 

Kort omtale av hva prosjektstyring er 

Ansvaret for styring og ledelse av prosjektet ligger normalt hos prosjektleder. Sentrale aktiviteter i 

prosjektstyringen er: 

 Planlegging av prosjektet 

 Delegering av ansvar for oppgavene i prosjektet 

 Følge med på hvor godt oppgaver utøves i samsvar med plan 

 Kontrollere og sette i verk tiltak når utførelsen ikke er i samsvar med plan 

 

Prosjektstyringen fokuserer ofte på følgende forhold i prosjektet: 

 Kostnad: Prosjektet vil ha en økonomisk ramme / budsjett, og det er mange faktorer som kan påvirke 

kostnadene i prosjektet 

 Tid: Prosjektleder må kjenne fremdriftsplanen som viser når prosjektet er planlagt ferdigstilt. 

 Kvalitet: Prosjektleder må følge med på at leveranser oppfyller kravene til kvalitet 

 Leveranse: Prosjektleder må vite nøyaktig hva prosjektet skal levere, og påse at 

prosjektorganisasjonen, leverandører mv. også kjenner til dette. Leveranser ut over det som er 

prosjektets hensikt er en vanlig årsak til merforbruk, forsinkelser og ukontrollerte endringer i 

prosjektet. 

 Risiko: Alle prosjekt innebærer risiko, og prosjektleder må påse at prosjektet kjenner risiko og 

håndterer denne. 

 Hensikten prosjektet / forventede effekter 

 

Under er det gjort rede for revisjonskriteriene utledet av beste praksis for prosjektstyring. 

 

Etablering av prosjektet 

Formålet med denne fasen er å sikre at forutsetningen for prosjektinitiering er på plass gjennom å svare 

på spørsmålet: Har vi et levedyktig og lønnsomt prosjekt? Hvert prosjekt bør ha en dokumentert 

eksistens – et business case (begrunnelse), som sier noe om hvorfor prosjektet skal gjennomføres 

blant ulike alternativer, basert på blant annet estimerte kostnader, varighet, risiko / usikkerhet og 

forventede effekter av prosjektet. Selv prosjekter som er pålagt (eksempelvis for å overholde nye 

forskrifter) krever en begrunnelse av foretatte valg, siden det kan være flere tilgjengelige konsepter som 

har ulike kostnad, gevinst og usikkerhet. Begrunnelse bør foreligge ved oppstart av prosjektet og 

godkjennes av prosjekteier. 

 

I tillegg til et businesscase bør det foreligge et mandat som definerer prosjektets oppdrag og hva som 

skal leveres. Prosjektmandatet utformes typisk i forbindelse med oppstart av prosjektet, og initieres og 

godkjennes av prosjekteier. Mandatet bør være på plass før prosjektet blir planlagt, ettersom mandatet 

fungerer som et utgangspunkt for planleggingen av prosjektet. Mandatet vil ofte gi en skildring av 

formålet med prosjektet (hvorfor prosjektet er startet), målsetninger i prosjektet, ansvarsdeling mellom 

prosjektet og prosjekteier, rammevilkår i form av tid (hovedmilepæler) og kostnad, sluttleveransen i 

prosjektet og avgrensninger, det vil si hva prosjektet ikke skal levere. 

 

Revisjonskriterier: 

 Prosjektet bør ved oppstart ha en dokumentert begrunnelse for prosjektet 

 Prosjektet bør ved oppstart ha et dokumentert mandat 
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 Prosjekteier vil i kommunal sammenheng anses som kommunestyret. Kommunestyret kan delegere 

beslutningsmyndighet til formannskap og andre politiske utvalg 

 

Faser og faseoverganger 

Faser er kanskje et av de viktigste styringsparameterne man har til rådighet i et prosjekt. Ved å dele 

prosjekter inn i faser får ledelsen faste kontrollpunkter gjennom hele prosjektet. Prosjektets status og 

grunnlag for å fortsette vurderes for hver fase, basert på styringsdokumentasjon, og avgjørelser om 

prosjektet skal fortsette eller ikke tas på disse tidspunktene. 

 

Revisjonskriterier: 

 Det bør være klart definerte faser for prosjektet  

 Det bør være definerte leveranser for hver faseovergang 

 

Organisering av prosjekt 

Gjennom organisering av prosjektet blir roller og ansvar i prosjektet definert og etablert. God praksis er 

at en prosjekteier utnevnes av iverksettende organisasjonen og er en rolle som legges til en person. 

Prosjekteier, enten selv eller støttet gjennom resten av en styringsgruppe / prosjektstyre som 

prosjekteier utnevner, er ansvarlig fr å godkjenne alle viktige planer, autorisere alle avvik som 

overskrider etablerte toleransegrenser, og for å godkjenne fullføring av hver fase og oppstart av neste 

fase. Det organet som fatter beslutninger i prosjektet og som kan forplikte prosjektet trenger ikke være 

operativt fra dag til dag. Men, et prosjekt trenger og en daglig operativ ledelse dersom prosjektet skal 

oppnå suksess. Ved organisering av prosjektet bør det klargjøres hvilket nivå / organ som har hvilket 

ansvar, hvilken myndighet med videre. Det bør klargjøres hvilket organ som skal inngå i prosjektet, og 

hvilket ansvar disse har i forhold til vedtaksmyndighet, styring av prosjektet, daglig prosjektledelse og 

utførelse av aktiviteter / oppgaver. 

 

Revisjonskriterier: 

 Prosjektet bør organiseres slik at det er klart hvilke / hvilke organ som har ansvar og myndighet i 

styringen og ledelsen av prosjektet  

 Prosjektets organisering bør dokumenteres 

 

Roller og ansvar 

Prosjekter er ofte tverrfaglige, involverer ulike organisasjoner, har enkelte deltagere på heltid, andre på 

deltid etc. Prosjektsuksess forutsetter dermed en klar fordeling av roller og ansvar internt i prosjektet 

og mellom prosjektet og linjeorganisasjonen. Det er viktig å skape en klar ansvarsfordeling og klare 

samarbeidsprinsipper. Man må derfor avklare ansvaret til hver enkelt av de involverte i prosjektet, og 

sikre at rolle og oppgaver er forstått og akseptert. 

 

Revisjonskriterier: 

 Roller og ansvar i prosjektet bør være definert, dokumentert og kommunisert 

 Roller og ansvar blir utført i samsvar med prosjektets beskrivelse av roller og ansvar 

 

Planlegging av prosjektet og oppfølging 

En prosjektplan uttrykker hvorledes og når mål skal nås ved å vise de viktigste produktene, aktivitetene 

og ressursene etc. som kreves for å prosjektplanens omfang. Gjennom planleggingen avklares dermed 

hvorledes prosjektet skal gjennomføres, hvem skal gjøre hvilke aktiviteter, når aktivitetene skal 

gjennomføres og om prosjektet skal gjennomføres innen oppsatte rammer (kostnad, tid) oppstilt av 

prosjekteier jfr. prosjektmandatet. Den blir brukt av prosjektets styringsgruppe som det prosjekt 

fremdriften skal måles opp mot. Prosjektplanen skal fungere som et viktig styringsdokument for 

prosjektlederen. Ved planlegging av prosjektet for prosjektleder et grunnlag for å følge med på og 
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kontrollere utførelse i samsvar med planene. Det er derfor viktig at prosjektplanen er tilstrekkelig 

detaljert og viser hvorledes og når prosjektets mål skal oppnås. 

Revisjonskriterier: 

 Det bør finnes en skriftlig prosjektplan 

 Prosjektets budsjett / økonomiske ramme bør fastsettes ved oppstart 

 Budsjett / økonomisk ramme bør følges opp ved gjennomføringen av prosjektet 

 Avvik fra budsjettet rapporteres i samsvar med avtalte rapporteringsrutiner 

 

Planlegging av prosjekt er avgjørende for å kunne estimere tiden det vil ta å gjennomføre aktivitetene i 

prosjektet. Prosjektet bør også klargjøre i hvilken rekkefølge aktivitetene skal gjennomføres, ressurser 

/ innsatsfaktorer og avhengighet mellom aktivitetene. På bakgrunn av planleggingen vil prosjektet ha et 

grunnlag for å stille opp en fremdriftsplan som viser start og sluttdato for prosjektet, milepæler og 

aktiviteter. En milepæl vil ofte være en skildring av noe prosjektet skal ha oppnådd, eksempelvis en 

leveranse eller en spesifisert tilstand, eventuelt et delmål. 

 

Revisjonskriterier: 

 Det bør finnes en milepælsplan 

 Det bør foreligge aktivitetsplaner 

 Prosjektet bør følge opp at aktiviteter blir utført i samsvar med plan og at fremdriften rapporteres 

 

Kvalitetssikring 

Med kvalitetssikring menes her den aktiviteten å gjennomgå et prosjekts organisasjon, prosesser, 

systemer og produkter for å vurdere om kvalitetskrav blir oppfylt, uavhengig av prosjektledelsen. I 

prosjektet bør det være rutiner for å fastsette hvilke kvalitetskriterier som skal legges til grunn, 

eksempelvis ved kontraktfastsettelsen, bruk av nasjonale standarder eller annet, samt hvorledes, når 

og av hvem kvalitetskontrollen skal utføres, eksempelvis en tredjepart. 

 

Revisjonskriterier: 

 Det bør foreligge rutiner for kvalitetssikring i et prosjekt 

 

Usikkerhet og risiko 

Begrepet usikkerhet i et prosjekt omfatter gjerne både muligheter, det vil si en usikkerhet som kan 

være positiv for prosjektet, og risiko. Risiko er forhold/hendelser som kan ha negativ innvirkning på 

prosjektets evne til å levere innen avtalte rammevilkår. Det er ikke uvanlig at prosjekter blir initiert og 

drevet frem under stor grad av usikkerhet. Eksempelvis fordi prosjekter er unike ("dette har vi ikke 

erfaring med fra tidligere"), det er knyttet usikkerhet til forutsetninger for planer og estimat, eller 

prosjektets omgivelser endrer seg. I det følgende er det fokusert på risikodelen av begrepet. 

 

Analyse av risiko i prosjekt vil ha som formål å håndtere en vurdering av prosjektets planlagte 

hovedaktiviteter i lys av fremdrift, ressursbruk og kvalitet. Risiko bør analyseres, og tiltak bør settes i 

verk der hvor analysen avdekker fare for forhold / hendelser som har høy sannsynlighet og høy negativ 

konsekvens på prosjektets mål og formål. Ansvar og frist for gjennomføring av tiltak avklares. Det bør 

følges opp at tiltak iverksettes. 

 

Risiko kan eksempelvis være knyttet til prosjektets personellressurser/-kompetanse, mediefokus, 

kontraktsforståelse/-tolkning, kvalitet på teknisk dokumentasjon, uklare krav, nye krav, tekniske 

løsninger, sentrale leverandørers soliditet mv. Prosjektet bør ha fokus på risiko ved strategiske valg 

(avveining mellom muligheter, risiko og ressursbruk), ved planlegging (kostnadsestimering, 
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budsjettering, tidsplanlegging) og i daglig prosjektledelse. Risiko er en egenskap ved alle aspekter av 

prosjekter, derfor bør styring av risiko integreres i all form for ledelse og gjennomføring. 

 

Revisjonskriterier: 

 Det bør utarbeides og implementeres rutiner og metode for identifisering og håndtering av risiko og 

oppdatering av risiko i prosjektet 

 Det bør iverksettes tiltak for å håndtere risiko, med konkrete frister og ansvarlige 

 Dokumentere risiko, og inkludere dette som del av beslutningsgrunnlaget for strategiske valg i 

prosjektet. 

 

Avviks- og endringshåndtering 

Avvik kan være enhver hendelse som ikke er planlagt, og som krever at tiltak iverksettes. Det kan være 

en bekymring, krav om endring av mål i prosjektet, forslag om nye tekniske spesifikasjoner mv. 

Endringer i prosjekter kan ikke unngås. Endringer kan ha ulike årsaker, frafall av personelt stilt til 

disposisjon for prosjektet, forsinkelser fra leverandør, nye krav fra prosjekteier etc. Målet med 

endringshåndtering er å sikre at endringer blir bestemt av riktig organ før de iverksettes. Dersom behov 

for endringer ikke blir håndtert vil prosjektet bli vanskelig å styre og kontrollere, og stå i fare for å ikke 

svare til prosjekteiers forventninger. Prosjektet bør ha rutiner og systemer for avvik- og 

endringshåndtering for å sikre at alle avvik og endringer som kan påvirke prosjektets hovedleveranse 

og delleveranser blir håndtert av rette vedkommende. 

 

Revisjonskriterier: 

 Prosjektet bør ha rutiner for avviks-  og endringshåndtering 

 Endrings- og avviksrapportering bør skje i samsvar med prosjektets rutiner og sikre at endringer som 

følger av avvik, og som vil ha vesentlig innvirkning på prosjektet, blir rapportert til rette 

vedkommende i henhold til prosjektorganiseringen 

 

Styring og rapportering i prosjektet 

Et prosjekt må etablere retningslinjer for styring og rapportering. I prosjektet bør all vesentlig 

kommunikasjon, møtevirksomhet, beslutninger og saksbehandling være dokumentert og være sporbar 

og gjenfinnbar. For å sikre dette bør prosjektet etablere retningslinjer for kommunikasjon i prosjektet 

og ha regler for dokumentasjon av møter, beslutninger, avvik og endringer mv. Når det gjelder 

rapportering bør det i prosjektet avklares hvorledes rapporteringsstrukturen skal være, herunder hvem 

som skal rapportere, når rapporteringen skal skje, hva som skal rapporteres og rapporteringens format. 

Retningslinjer i prosjektet bør gjøres skriftlige, forankres og kommuniseres til alle i prosjektet. 

 

Revisjonskriterier: 

 Prosjektet bør etablere skriftlige retningslinjer for møtevirksomhet 

 Prosjektet bør etablere retningslinjer for saksbehandling og beslutninger 

 Prosjektet bør etableres retningslinjer for dokumentasjon 

 Prosjektet bør etablere retningslinjer for rapportering og rapporteringsstruktur 

 Det bør være rapportering av leveranser på krav til tid, kostnad og kvalitet 

 

Avslutning av prosjekt – evaluering og erfaringsoverføring 

Avslutning av prosjekt og overlevering av prosjektets leveranser bør være en egen prosess og bør 

planlegges. Formålet med å avslutte prosjektet er blant annet få aksept av at prosjektets mål er nådd, 

eventuelt inklusive aksepterte endringer. 
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Prosjektregnskapet er et regnskap som inneholder de utgifter som er direkte knyttet til gjennomføring 

av et prosjekt i henhold til prosjektplan og budsjett. I forbindelse med avslutningen av prosjektet må 

prosjektregnskapet oppdateres og lukkes. 

 

Formålet med å evaluere prosjektet ved avslutning er å sikre at resultatene (tid, kost og kvalitet) blir 

dokumentert på en formålstjenlig måte, men også å tilrettelegge for erfaringsoverføring fra prosjektet. 

Erfaringer som er nyttige å ta med seg videre bør derfor også inngå i sluttrapporten og gjøres enkelt 

tilgjengelig for andre i fremtiden. 

 

Revisjonskriterier: 

 Prosjektet bør planlegge og forberede avslutning av prosjektet 

 Avslutning og overlevering til drift bør realiseres i prosjektet før avslutning 

 Det bør verifiseres at leveranser (tid, kost, kvalitet) er i samsvar med fastsatte krav 

 Prosjektet bør evalueres opp mot mål og rammer 

 Prosjektet må se til at sluttrapportering skjer på avtalt måte 

 Resultatet fra evalueringer og andre viktige erfaringer bør inngå i sluttrapporten 

 

Hvert prosjekt har det til felles at de i seg har unike elementer. Et prosjekt vil alltid være en midlertidig 

organisasjon med avgrensede oppgaver og en definert hensikt. Deltagere i fremtidige prosjekter kan 

være ukjente med mål, oppgaver og arbeidsmetodikk i prosjektarbeid. Det kan være utfordrende at 

prosjektorganisasjoner ikke nødvendigvis har erfaring eller benytter tidligere tilegnede erfaringer fra 

tidligere eller tilsvarende prosjekter. Læring av erfaring fra andre prosjekter vil derfor være en sentral 

aktivitet ved et prosjekt, både ved oppstart, men også ved gjennomføring og avslutning av prosjektet. 

 

Revisjonskriterier: 

 Tidligere eller lignende prosjekter bør bli gjennomgått ved prosjektoppstart for å vurdere om 

erfaringer fra disse kan gjenbrukes 

 Læring bør inkluderes i rapporter og gjennomganger gjennom hele prosjektets livssyklus 
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  Vedlegg 2 Gjennomgått dokumentasjon 
Tønsberg Tingrett, dom av 02.07.2013 

Agder Lagmannsrett, dom av 02.07.2015 

Nøtterøy kommunes Investeringsreglement, vedtatt juni 2011 

Budsjett og økonomiplan 2010-2013 

Teigar ungdomsskole og idrettshall - Avslutning av prosjekt (16/11402) 

Prosjektregnskap Teigar 

Formannskapssak 134/07 166/07,106/09, 078/09, 168/12, 089/13, 095/15 

Kommunestyresak 085/06, 046/09, 090/12 

Fast bygge- og vedlikeholdskomité 045/08, 001/09, 023/09 

Investerings- og rehabiliteringsplan 2009-2017 

Formannskapssak 134/08 

Utbygging av skolene på Teie - Referansegruppe i forbindelse med plan- og 
designkonkurransen 

Utbygging av skolene på Teie - Spørsmål om og endringer av konkurransegrunnlaget 

06/20-5 Utbygging av skolene på Teie - Forespørsel om assistanse til kontroll av oppfyllelse av 
arealkrav og kostnadsoverslag 

KS 094/06 Utbygging av skolene på Teie - Valg av prosjekt og arkitektgruppe 

Utbygging av skolene på Teie - Kostnader 

FS 032/07 Utbygging av skolene på Teie - Kostnader 

FS 166/07 Utbygging av skolene på Teie - Avklaring av anbudskonkurransen. 

06/20-81 Utbygging av skolene på Teie - Forslag til reduksjoner av prosjektet. 

06/20-102 Valg av entrepriseform på Teie 

KS 019/09 Bygging av ny ungdomsskole og idrettshall på Teie - delegering av 
vedtaksmyndighet. 

Nøtterøy kommunes økonomireglement, kap. 09 vedtatt 2005 

0 STYRINGSDOK, kommunens styringssystem for byggeprosjekter 

Organisasjonsplan, UTF fase 

Prosjektplan av 06.04.2006 

Teigar ungdomsskole og idrettshall Generalentreprise PA_BOK (Prosjektadministrative 
rutiner) 

Prosjektlederrapport, 1, 2 og 3. 

Notater prosjektleder 07.09.09, 17.10.10 og 17.11.10 

Organisering i prosjekterings- og byggefasen, 23.06.08 

Notat Teigar ungdomsskole-revisjon prosjekt (entrepriseform, utforming og tekniske 
løsninger) fra Lillefrøen, 22.05.08  

Notat Teigar ungdomsskole-anbudskonkurranse-form-plassering, orientering-materialbruk, 
fra Bygganalyse, 21.05.08 

Notat Rambøll-Notat i forbindelse med tilbakemelding på prosjektert underlag for elektro og 
VVS 

Entreprenørs prosjektleders månedlige rapporter 

Prosjekteringsstatus BH-møter prosjektleders sammenstilling juni-desember 2009 

Notat: Byggeleders opplevelser av byggeplassen for Nye Teigar ungdomsskole/idrettshall i 
forhold til Skanskas beskrivelse i krav og brev. 
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SAK 33/17 
BYGGEREGNSKAP NYE TEIEHØYDEN BARNEHAGE  

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet nye Teiehøyden barnehage, 8236   
er behandlet. Det totale mindreforbruket er kr 3.595.000,-. Det overføres kr 
3.315.000,- til ubrukte lånemidler, og resten overføres til nytt prosjekt for utbedring av 
feil og mangler med kr 280.000,-.  
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet nye Teiehøyden barnehage, 8236     
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket er kr 3.595.000,-. Det overføres 
kr 3.315.000,- til ubrukte lånemidler og resten overføres til nytt prosjekt for utbedring 
av feil og mangler med kr 280.000,-. 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Kortversjon, rådmannens innstilling 
Revisjonsuttalelse 24.08.17 

 
 
Saksframstilling: 
Byggeregnskapet nye Teiehøyden barnehage, 8236   
 
Det ble i 2010 vedtatt å bygge Teiehøyden barnehage og senere ble antall 
avdelinger flere ganger endret inntil endelig vedtak  ble fattet i 2014, KS-085. 
Byggeregnskapet gjelder bygging av 8 avdelings barnehage med plass til 120 barn 
på eiendommene Gamleveien 33 og 35.  
 
Den totale samlede budsjettrammen var kr 56 millioner som ga et mindreforbruk på 
kr 3.595.000,- i forhold til bevilget justert budsjettramme. Mindreforbruket 
kr 3.315.000,- overføres til ubrukte lånemidler, og resten overføres til nytt prosjekt for 
utbedring av feil og mangler med kr 280.000,-. De totale kostnadene for prosjektet 
ble kr 41.205.322,- eksl. mva. Utbyggingskostnadene i prosjektet er lånefinansiert 
ved 80% lån og 20% mva. kompensasjon. 
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Bygningen ble påbegynt våren 2015, og barnehagen ble tatt i bruk november 2016. 
Barnehagen er bygget etter TEK10 noe som sikrer at blant annet brannteknisk krav, 
hygieniske krav og krav etter miljørettet helsevern overholdes. Dette gir større 
sikkerhet for barna og de ansattes helse og arbeidssituasjon. 
 
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik. 
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Merforbruk (Negativt)

Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regulert Mindreforbruk 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Samlet budsjett (Positivt)

8236 Ny Teiehøyden barnehage

00101 Fastlønn pedagogisk personale 58 002,44 147 380,69 0,00 117 425,00 252 327,00 0,00 575 135,13 0

00105 Internoverføring lønn 0,00 0,00 0,00 0,00 419 250,00 11 700,00 430 950,00 0

00901 Arbeidsgivers andel SPK 5 211,13 13 553,37 0,00 11 865,00 27 846,00 0,00 58 475,50 0

00902 Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring 115,55 288,75 0,00 190,00 460,00 0,00 1 054,30 0

00990 Arbeidsgiveravgift 8 930,28 22 767,66 0,00 18 255,00 39 627,00 0,00 89 579,94 0

01000 Kontormateriell 0,00 0,00 532,00 244,00 0,00 0,00 776,00 0

01150 Matvarer 0,00 468,00 0,00 114,03 1 144,80 9 785,69 11 512,52 0

01200 Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester 52 420,48 0,00 0,00 0,00 0,00 8 493,25 60 913,73 0

01300 Post, banktjenester, telefon 342,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,90 0

01400 Annonse, reklame, informasjon 2 890,40 3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 170,40 0

01500 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktige) 0,00 9 305,20 9 504,74 0,00 7 735,00 0,00 26 544,94 0
01600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m 677,19 3 125,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3 802,32 0

01703 Reiseutgifter - ikke oppgavepliktige 0,00 343,58 0,00 0,00 1 733,60 0,00 2 077,18 0

01852 Vakttjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0

01900 Husleie, leie av lokaler 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0

01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0,00 20 000,00 103 760,00 156 506,00 10 160,00 0,00 290 426,00 0

01952 Ou-fond arb.g.andel 60,21 161,06 0,00 118,00 287,00 0,00 626,27 0

02000 Inventar, utstyr og maskiner 90 094,80 34 421,60 71 594,10 0,00 1 223 005,46 17 244,72 1 436 360,68 0

02001 Kunstnerisk utsmykning 0,00 0,00 0,00 0,00 234 752,00 112 671,00 347 423,00 0

02002 IT-utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 78 453,39 0,00 78 453,39 0

02300 Byggetjenester og nybygg 492 972,00 0,00 0,00 5 872 418,40 28 467 914,40 84 056,82 34 917 361,62 44 800 000

02302 Andre kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0

02308 Kjøpte tjenester-ikke kontr.arb 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0

02310 Kontrakt 1 0,00 0,00 0,00 0,00 16 150,40 0,00 16 150,40 0

02311 Tillegg kontrakt 1 0,00 0,00 0,00 0,00 582 240,80 0,00 582 240,80 0

02388 Elektro og tele 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752,19 0,00 3 752,19 0

02391 Utendørs 0,00 0,00 0,00 0,00 319 600,00 0,00 319 600,00 0

02396 Trafo 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0

02500 Materialer til nybygg 2 557,20 0,00 0,00 0,00 3 494,72 8 449,30 14 501,22 0

02700 Konsulenttjenester 21 574,40 125 641,60 390 082,40 136 995,20 55 126,80 0,00 729 420,40 0

02701 Kjøp av eksterne tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 788,06 0,00 788,06 0

02760 Konsulenttjeneste arkitekt 0,00 160 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 108,00 0

02763 Byggeteknisk rådgiver 0,00 0,00 0,00 0,00 39 763,50 0,00 39 763,50 0

02769 Byggeleder 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 0

02770 Prosjektleder 13 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 951,00 0

02900 Internkjøp 74 480,00 144 828,00 254 016,00 331 450,00 0,00 0,00 804 774,00 0

03700 Kjøp av eksterne tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 5 786,80 0,00 5 786,80 0

04290 Merverdiavgift 208 995,67 45 016,10 117 717,39 1 503 404,40 7 709 011,16 58 110,98 9 642 255,70 421 000

07290 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0,00 -117 717,39 -1 503 404,40 -7 709 011,16 -58 110,98 -9 388 243,93 0

09700 Overføring fra drift -208 995,67 -45 016,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -254 011,77 -421 000

Sum utgifter 830 879,98 685 672,64 829 489 6 646 081 31 955 799 257 401 41 205 322 44 800 000 3 594 677,81

Bruk av lån -830 879,98 -685 672,64 -829 489,24 -6 646 080,63 -31 955 798,92 -257 401,00 -41 205 322 -1 686 000,00

Sak: Beløp inkl. mva Beløp eks. mva

KS 076/11 10 000 000              8 000 000           

KS 088/14 22 000 000              17 600 000         

KS 093/15 24 000 000              19 200 000         

56 000 000              44 800 000         

03.08.2017

Vedtak

Årsbudsjett 2012

Årsbudsjett 2015

Årsbudsjett 2016

Total
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Nøtterøy kommune  
 

 
 JournalpostID: 17/49273 
 Arkiv: FA - a10 

 
Saksbehandler: Heidi Camilla Svendsen, 
Telefon:  454 72 542  
Eiendomsforvaltning 

 

Teiehøyden barnehage - avslutning av prosjekt 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk   

Formannskapet   

Kommunestyret   

 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
1. Teiehøyden barnehage med objektnummer 8236 er ferdig og avsluttes økonomisk. 
 
2. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 3.595.000,-, hvorav kr 280.000,- 

overføres til nytt prosjekt for utbedringer av feil og mangler. 
 
3. Resterende mindreforbruk på kr 3.315.000,- tilbakeføres konto for ubrukte lånemidler. 
 
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 
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Vedlegg: 
8236 Nye Teiehøyden barnehage Prosjektregnskap 
Speiderveien 2, 1/311 - Revisjorbekreftelse for utbygging Teiehøyden barnehage 

 
 
 
 
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Saken gjelder avslutning av prosjekt Teiehøyden barnehage objektnummer 8236.  
 
I desember 2014 ble det vedtatt i KS-085/14 at Teiehøyden barnehage skulle bygges som en 8 
avdelings barnehage med plass til totalt 120 barn. Samlet budsjettramme ble økt fra kr 32 
millioner til kr 56 millioner.  
 
Prosjektet ble påbegynt våren 2015 og barnehagen ble tatt i bruk november 2016. 
 
Innledning 
I KS-47/10 ble det vedtatt å bygge ny barnehage på Teiehøyden i kommunal regi – da som en 
5-6 avdelings barnehage.  
 
I FS-167/11 ble det vedtatt: 
1. Det framlagte forslaget til pedagogisk plattform, rom og funksjonsprogram i forbindelse 

med utbyggingen av Teiehøyden barnehage, vedtas. 
2. Foreløpig arealramme settes til 1000 kvm. 
3. Barnehagen bygges som en totalentreprise. 
4. Valg av entreprenør skjer gjennom begrenset anbudskonkurranse. 
5. Endelig areal og kostnadsramme vedtas etter gjennomføring av anbudskonkurransen. 
 
Det var da lagt opp til bygging av 7 avdelings barnehage.  
 
I FS-115/12 den 12.9.12 vedtok formannskapet å prekvalifisere 5 entreprenører til å delta i 
begrenset anbudskonkurranse. 
 
I formannskapet 17.10.12 ble det fra administrasjonen redegjort for barnehageutbyggingen på 
Teie, herunder kostnadsnivå og eventuelt behov for omregulering. Formannskapet bad på 
bakgrunn av dette, rådmannen stille utbyggingssaken i bero inntil en utredning om ombygging 
av Teie skole til barnehage var gjennomført. 
 
Administrasjonen avlyste ved brev av 4.10.12 den forestående anbudskonkurransen. Brev ble 
sendt de prekvalifiserte entreprenørene. 
 
I FS-056/13 den 22.5.2013 ble det vedtatt: 

1. Det bygges ny barnehage på eksisterende tomt for Teiehøyden barnehage.  
2. Det arbeides med å kjøpe tilleggsareal til tomten. 
3. Endelig arealramme vedtas etter gjennomføring av reguleringsprosess. 
4. Kostnadsramme vurderes i økonomiplanen 2014 – 2017. 

 
Eiendommene Gamleveien 33 og 35 ble kjøpt av kommunen høsten 2013. Tilleggsareal til 
barnehagetomten ble fradelt før eiendommene ble solgt.  
 
Den 10.12.2014 ble det vedtatt i KS-085/14 å utvide prosjektet Teiehøyden barnehage til å bli 
en 8 avdelings barnehage med plass til totalt 120 barn. Samlet budsjettramme for Teiehøyden 
barnehage ble økt fra kr. 32 mill. til kr. 56 mill.  
 



33/17 Byggeregnskap Nye Teiehøyden barnehage  - 17/00223-1 Byggeregnskap Nye Teiehøyden barnehage  : Teiehøyden barnehage - avslutning av prosjekt (863277)

 
 
Faktagrunnlag 
Teiehøyden barnehage består av ett bygg på 1331 kvm, det er 3 halvetasjer, hvor alle etasjene 
har utganger ut mot bakkeplan. Det består av 8 avdelinger, fellesrom, personalkontorer og 
personalrom, samt et stort kjøkken i tillegg til avdelingskjøkkenene.  
 
Fremdriftsplan for prosjektet ble overholdt.  
 
 
Vurderinger 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Sak Vedtak Beløp inkl. mva. Beløp eks. mva. 

KS 076/11 Årsbudsjett 2012 10 000 000,- 8 000 000,- 
KS 088/14 Årsbudsjett 2015 22 000 000,- 17 600 000,- 
KS 093/15 Årsbudsjett 2016 24 000 000,- 19 200 000,- 

  56 000 000,- 44 800 000,- 

 
Forbruk   41 205 322,- 
Avvik   3 594 677,- 

   
 
Prosjektet er finansiert ved lån (80 %), mva. kompensasjon (20 %). 
 
Det avsettes 5 ‰ til utbedring av feil/mangler. Dette utgjør kr 280.000,- (inkl. mva.) 
 
Budsjettmidler til gjenstående arbeider/kostnader overføres til nytt prosjekt slik at 
hovedprosjektet for bygging av ny barnehage på Teiehøyden kan avsluttes økonomisk. 
 
 
 
Folkehelse 
Barnehagen er bygget etter TEK10 noe som sikrer at bla branntekniske krav, hygieniske krav 
og krav etter miljørettet helsevern overholdes. Dette gir større sikkerhet for barna og de 
ansattes helse og arbeidssituasjon.  
 
Ytterligere er uteområdet med leker og sittebenker tilgjengelig for innbyggere når barnehagen er 
stengt. Dette er positivt for nærmiljøet og folkehelsen. 
 
 
Fremdrift 
Prosjektet er ferdig og avsluttes økonomisk ved kommunestyrets godkjennelse. 
 
Konklusjon 
Teiehøyden barnehage med objektnummer 8236 er ferdig og avsluttes økonomisk.  
 
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 3 595 000,- Det overføres kr 280 000,- til nytt 
prosjekt for utbedringskostnader. Resterende mindreforbruk på kr 3 315 000,- overføres konto 
for ubrukte lånemidler. 
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Arkivsak-dok. 17/00224-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy            
 
 
 

   
 
 

SAK 34/17 
BYGGEREGNSKAP ROPPESTADKOLLEN UTVIKLINGSOMRÅDE  

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet Roppestadkollen utviklingsområde, 8441   
er behandlet. Det totale mindreforbruket er kr 804.170,-. Det tilbakeføres til ubrukte 
lånemidler.  
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet Roppestadkollen utviklingsområde, 8441   
er behandlet og godkjent. Mindreforbruket er kr 804.170,-. Det tilbakeføres til ubrukte 
lånemidler.  
 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Kortversjon, rådmannens innstilling 
Revisjonsuttalelse 23.11.17 

 
Saksframstilling: 
 
Byggeregnskapet Roppestadkollen utviklingsområde, 8441   
   
Prosjektet omfatter regulering, oppkjøp av eiendommer, prosjektering, bygging av 
kommunal vei, vann og avløp så langt det var hensiktsmessig i forhold til videre salg 
av området. 
 
I 2011 startet reguleringen av Roppestadkollen. Det ble kjøpt opp noe eiendom i den 
forbindelse og reguleringen ble ferdig i 2014. Den delen av vei, vann og avløp som 
kommunen skulle legge til rette for, er nå ferdig. 
 
Iht. til vedtak skulle kommunen tilrettelegge området for infrastruktur i nødvendig 
utstrekning før salg. Byggingen av vei, vann og avløp har i hovedsak gått etter 
planen, men en beregningsfeil medførte mer sprenging og masser enn først antatt. 
Det ble derfor noe lenger byggetid, slik at anlegget ble overtatt fra entreprenør i juni 
2017. 
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Den totale budsjettrammen var kr 16.700.000,- som ga et mindreforbruk på kr 
804.170,- i forhold til bevilget justert budsjettramme. Mindreforbruket overføres til 
ubrukte lånemidler. De totale kostnadene for prosjektet ble kr 23.065.444,-. 
Utbyggingskostnadene i prosjektet er lånefinansiert med  
kr 16.000.000,- og kr 700.000,- fra fond. 
 
Videre arbeid med salg og fradeling av tomter vil bli et nytt prosjekt 844101 – «Salg 
av Roppestadkollen». Det blir en egen sak om endelig refusjonskrav.  
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik. 
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Merforbruk 

(Negativt)

Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regulert Mindreforbruk 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Samlet budsjett (Positivt)

8441

Roppestadkollen utviklingsområde -  

fra 2010

410 - Kommunaldirektør teknisk sektor
01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0

02700 Konsulenttjenester 43,386.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,846.60 54,233.00 320,000

02850 Kjøp av eksisterende bygg og anlegg 0.00 0.00 0.00 3,223,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,223,320.00 3,225,000

02900 Internkjøp 140,000.00 85,000.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,500.00 0

04290 Merverdiavgift 10,846.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,846.60 0.00 80,000

07290 Kompensasjon for merverdiavgift 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,846.60 10,846.60 0

09700 Overføring fra drift -10,846.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,846.60 -80,000

Sum utgifter 183,386 100,000 27,500 3,223,320 0 0 0 10,847 3,545,053 3,545,000 -53.00

430 - Kommuneutvikling
01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

02700 Konsulenttjenester 0.00 0.00 484,917.00 530,108.11 0.00 0.00 0.00 197,073.28 1,212,098.39 1,054,000

02800 Grunnerverv 0.00 0.00 0.00 1,001,692.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001,692.00 1,160,000

04290 Merverdiavgift 0.00 0.00 67,568.75 129,504.53 0.00 0.00 0.00 -197,073.28 0.00 257,000

07290 Kompensasjon for merverdiavgift 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197,073.28 197,073.28 0

09700 Overføring fra drift 0.00 0.00 -67,568.75 -129,504.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -197,073.28 -257,000

Sum utgifter 0 0 484,917 1,531,800 0 0 0 197,073 2,213,790 2,214,000 209.61

450 - Plan og prosjekt DA
3320 - Kommunale veier

00105 Internoverføring lønn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211,547.70 52,243.20 263,790.90 0

00400 Overtid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,743.84 0.00 1,743.84 0

00902 Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00 1.02 0

00990 Arbeidsgiveravgift 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.02 0.00 246.02 0

01300 Post, banktjenester, telefon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,144.00 0.00 0.00 4,144.00 0

01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,310.00 0.00 10,310.00 0

01952 Ou-fond arb.g.andel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00 1.16 0

02310 Kontrakt 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,393,019.08 2,344,443.35 7,737,462.43 0

02311 Tillegg kontrakt 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399,715.50 615,072.00 1,014,787.50 0

02320 Kontrakt 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,103.20 167,751.32 288,854.52 0

02700 Konsulenttjenester 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600,000

02710 Konsulentkontrakt 1 0.00 0.00 0.00 0.00 97,332.00 158,885.80 106,481.40 2,670.00 365,369.20 8,300,000

02711 Tillegg konsulent 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,676.00 0.00 0.00 15,676.00 0

02720 Konsulentkontrakt 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,249.60 0.00 0.00 41,249.60 0

02730 Konsulentkontrakt 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,200.00 0.00 71,200.00 0

02740 Konsulentkontrakt 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,999.20 0.00 24,999.20 0

02750 Konsulentkontrakt 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,630.25 0.00 15,630.25 0

02769 Byggeleder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159,984.00 27,797.76 187,781.76 0

02800 Grunnerverv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,360.00 0.00 41,360.00 0

02850 Kjøp av eksisterende bygg og anlegg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

02900 Internkjøp 0.00 0.00 0.00 0.00 12,350.00 73,983.00 0.00 0.00 86,333.00 0

04290 Merverdiavgift 0.00 0.00 0.00 0.00 24,333.00 54,988.85 1,564,433.18 789,433.60 2,433,188.63 0

07290 Kompensasjon for merverdiavgift 0.00 0.00 0.00 0.00 -24,333.00 -54,988.85 -1,564,433.18 -789,433.60 -2,433,188.63 0
                     -                        -                        -                        -          109,682.00        293,938.40       6,557,342.37       3,209,977.63   10,170,940.40     9,900,000.00 -270,940

3450 - Distribusjon vann

00105 Internoverføring lønn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,762.40 8006.4 34,768.80

01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0

02310 Kontrakt 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,180,786.63 204,842.62 2,385,629.25 649,000

02311 Tillegg kontrakt 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296,907.66 35,256.00 332,163.66 0

02700 Konsulenttjenester 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 951,000

02710 Konsulentkontrakt 1 0.00 0.00 0.00 0.00 32,444.00 58,596.60 35,493.80 890.00 127,424.40 1,800,000

02711 Tillegg konsulent 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 972.00 0.00 0.00 972.00 0

02769 Byggeleder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,328.00 9,265.92 62,593.92 0

02900 Internkjøp 0.00 0.00 0.00 0.00 6,825.00 12,612.60 0.00 0.00 19,437.60 0
Sum utgifter 0 0 0 0 39,269 72,181 2,595,778 258,261 2,965,490 3,400,000 434,510.37

3530 - Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

00105 Internoverføring lønn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,473.80 10,080.00 33,553.80 0.00

01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
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02310 Kontrakt 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,944,205.50 254,188.44 2,198,393.94 2,200,000.00

02311 Tillegg kontrakt 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,032.44 63,464.00 241,496.44 250,000.00

02700 Konsulenttjenester 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02710 Konsulentkontrakt 1 0.00 0.00 0.00 0.00 32,444.00 58,596.60 35,493.80 890.00 127,424.40 950,000.00

02711 Tillegg konsulent 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 972.00 0.00 0.00 972.00 0.00

02720 Konsulentkontrakt 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,250.40 0.00 0.00 41,250.40 0

02769 Byggeleder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,328.00 9,265.92 62,593.92 0.00

02900 Internkjøp 0.00 0.00 0.00 0.00 6,825.00 44,389.80 0.00 0.00 51,214.80 0.00
Sum utgifter 0 0 0 0 39,269 145,209 2,237,034 337,888 2,759,400 3,400,000 640,600.30

Sum utgifter 450 - Plan prosjekt DA 0 0 0 0 188,220 511,328 11,390,154 3,806,127 15,895,830 16,700,000 804,170.27

460 - Eiendomsforvaltning
00105 Internoverføring lønn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,925.00 64,025.00 170,950.00 0

01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0.00 0.00 0.00 0.00 247,000.00 0.00 710,000.00 0.00 957,000.00 960,000

02700 Konsulenttjenester 0.00 0.00 0.00 0.00 97,701.28 143,000.00 0.00 0.00 240,701.28 451,000

02900 Internkjøp 0.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0.00 0.00 0.00 42,120.00 0

Sum utgifter 0 0 0 0 386,821 143,000 816,925 64,025 1,410,771 1,411,000 228.72

183,386 100,000 512,417 4,755,120 575,041 654,328 12,207,079 4,078,072 23,065,444 23,870,000 804,555.60

Bruk av lån 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -103,938.40 -10,690,154.40 -4,014,046.81 -14,808,140 -16,000,000

Bruk av ubundne kapitalfond -183,386.40 -100,000.00 -512,417.00 -4,755,120.11 -575,041.28 -550,390.00 -1,516,925.00 -64,025.00 -8,257,305 -7,870,000

0

Sum annen finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beløp inkl. mva Beløp eks. mva Vann: Avløp: Vei:

5,696,000           5,439,000           

Roppestadkollen, 46/70 - Utbyggingsalterinativer til boligformål 400,000              320,000              

Opparbeidelse og salg av kommunale boligfelt 1,411,000           200,000           200,000           300,000            

Årsbudsjett 2015 1,600,000        1,600,000        4,800,000         

Årsbudsjett 2016 1,600,000        1,600,000        4,800,000         

6,096,000           7,170,000           3,400,000        3,400,000        9,900,000         

11/15/2017

Sum utgifter totalt 

Sak:

FS 044/07 og FS 037/12 

FS 079/10

KS 044/14

KS 088/14

KS 093/15

Nøtterøy kommunes eiendommer - forslag til eiendommer som kan legges ut for salg/Planlegging kommunale boligeiendommer - 

finansiering

Vedtak

Total
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Nøtterøy kommune  
 

 
 JournalpostID: 17/61666 
 Arkiv:  

 
Saksbehandler: Britt Helleren Jordhøy, 
Telefon:  415 89 133  
Drifts- og anleggsseksjonen 

 

8441 Roppestadkollen utviklingsområde - prosjektavslutning 
 
 
 
 
 
Rådmannens innstilling 
 

1. Prosjektregnskap for «Roppestadkollen utviklingsområde» objekt nr. 8441 på kr. 
23.065.444 avsluttes. 
 

2. Mindreforbruket for opparbeidelse av vei, vann og avløp på kr. 804.170 tilbakeføres til 
ubrukte lånemidler. 
 
 

3. Videre arbeid med salgsprosjektet tas i prosjektet 844101 – Salg av Roppestadkollen. 
 

4. Det fremmes en egen sak om endelig refusjonskrav vedrørende opparbeidelse av 
infrastruktur.  

 
Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksfremstillingen. 
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Vedlegg: 
Endelig prosjektregnskap 8441 - Roppestadkollen utviklingsområde 

 
 
 
 
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Oppstart av regulering for Roppestadkollen var i 2011. I forbindelse med reguleringen ble det 
kjøpt noen eiendommer. Området ble ferdig regulert i 2014. Det ble da bestemt at vei, vann og 
avløp skulle opparbeides før områdene skulle legges ut for salg. Den delen av vei, vann og 
avløp som kommunen skulle til rette legge for, er ferdig bygget og sluttregnskap legges frem til 
godkjennelse. 
 
Innledning 
Prosjektet omfatter regulering, oppkjøp av eiendommer samt prosjektering og bygging av 
kommunal vei, vann og avløp så langt som det er hensiktsmessig i forhold til videre salg av 
området. Eiendomsforvaltningen har hatt den overordnede prosjektledelsen for prosjektet. 
Drifts- og anleggsseksjonen har vært prosjektleder for utbyggingen av vei, vann og avløp på 
vegne av eiendomsforvaltningen.  
 
Faktagrunnlag 
Roppestadkollen ble tatt inn i Kommuneplanens arealdel som fremtidig boligområde i 1989. 
Oppstart av reguleringen av Roppestadkollen var i 2011 og i forbindelse med reguleringen ble 
det kjøpt opp noen eiendommer som er finansiert gjennom dette prosjektet. Området ble ferdig 
regulert i 2014. Området er regulert til boliger med tilhørende infrastruktur. 
 
Det ble besluttet at kommunen skulle tilrettelegge området for infrastruktur i nødvendig 
utstrekning før salg. Det er i prosjektet bygget ca. 860 m vannledning, 470 m spillvannsledning, 
580 m overvannsledning, fordrøyningsmagasin, 530 meter vei med fortau, 120 m vei uten 
fortau, og 100 m gang/sykkelvei.  Av dette er det 270 meter vei og fortau som ikke er ferdigstilt 
med asfalt og kantstein, da det er sett på som mest fornuftig å overlate det til utbygger.  
 
Skagerak har lagt strøm inn til området, og satt opp en trafostasjon. Canal Digital har tilrettelagt 
for fiber. Det er betalt anleggsbidrag til Skagerak. 
 
Bygging av vei, vann og avløp har i hovedsak gått som planlagt, men på grunn av en 
beregningsfeil i prosjekteringen, ble det mer sprenging og masser enn først antatt, noe som 
førte  til noe lenger byggetid. Anlegget ble overtatt fra entreprenør i juni 2017. 
 
Prosjektet «8441 Roppestadkollen utviklingsområde» avsluttes nå, med et totalt forbruk på kr. 
23.065.444.  Videre arbeid med salg og fradeling av tomter vil bli tatt i det nyopprettede 
prosjektet «844101 – Salg av Roppestadkollen».  
 
Økonomi utenom vei vann og avløp 
Oversikt over tidligere behandling av prosjektet utenom vei, vann og avløp 

Sak Tittel Bevilgning/kommentarer 

KS 044/07 Nøtterøy kommunes 
eiendommer – forslag til 
eiendommer som kan 
legges ut for salg 

 

FS 182/09 Utbyggingsalternativer til 
boligformål. 

Kommunen som grunneier skal ta sikte på å 
igangsette utbygging av Roppestadkollen til 
boligformål slik det fremgår av 
kommuneplanens arealdel. I det videre 
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arbeid skal det foreløpig tas utgangspunkt i 
at kommunen selv skal organisere og 
gjennomføre byggemodning og salg av 
eiendommer. 

FS 079/10 Utbyggingsalternativer til 
boligformål.  

Kommunens eiendom på Roppestadkollen 
utbygges til boligformål slik det fremgår av 
kommuneplanens arealdel. Det avsettes kr 
400 000,- fra boligfondet til kjøp av tjenester 
for å utarbeide utkast til reguleringsplan og 
kommunalteknisk plan.   

FS 037/12 Planlegging kommunale 
boligeiendommer. 

Kostnader til planlegging, prosjektutvikling 
og byggemodning av utviklingsområdene 
Roppestadkollen, Grindløkken skole, Teie 
skole, Buerstad, Fjordgløtt, Åsveien og 
Oserød pleiehjem (Oserødmyra 4) dekkes 
av tomte- og boligfondet. 

KS 044/14 Opparbeidelse og salg av 
kommunale boligfelt  

Det bevilges inntil 4,0 millioner eks mva til 
planlegging og prosjektutvikling av 
kommunale boligfelt angitt i 
saksutredningen med dekning fra bolig- og 
tomtefondet. 

KS 086/14 Roppestadkollen, 46/70 - 
Byggemodning 

Opparbeidelse av infrastruktur 
Roppestadkollen igangsettes. De 
økonomiske konsekvensene innarbeides i 
budsjett og økonomiplan 2015-2018. Det 
delegeres til Rådmann å inngå kontrakter 
for byggemodningen av Roppestadkollen. 

FS 010/17 Roppestadkollen, 46/70 – 
Vurdering og anbefaling av 
salgsstrategi 

Roppestadkollen legges ut for salg i 5 
separate transaksjoner. Områdene selges til 
markedspris og inntekter tilskrives 
kommunens bolig- og tomtefond. 

FS 065/17 Roppestadkollen, 46/70 – 
Utredning av kriterier for 
salg av BKS5 og BKS6 for 
salg som 
prosjektkonkurranse 

BKS5 legges ut for salg – 
prosjektkonkurranse etter prinsipper fra 
«Sandnesmodellen». Ny sak om salg av 
BKS6 fremmes for formannskapet basert på 
erfaring på salg av BKS5. 

 
Det er brukt 7.169.615 i prosjektet utenom vei, vann og avløp. Utgiftene her er vedtatt dekket 
via bolig og tomtefondet, og er finansiert via dette hvert år ved årsslutt. Utgiftene har gått til 
konsulenttjenester i forbindelse med regulering, grunnerverv, interne timer med tilrettelegging, 
og anleggsbidrag til Skagerak. 
 
 
Økonomi vei, vann og avløp 
Oversikt over tidligere behandling av prosjektet når det gjelder vei, vann og avløp 
 

Sak Tittel Bevilgning/kommentarer 

KS 044/14 Opparbeidelse og salg av 
kommunale boligfelt  

Kr. 700 000 eks mva til prosjektering VVA 
Roppestadkollen 

KS 086/14 Roppestadkollen - 
byggemodning 

Kr. 20 mill til bygging VVA innarbeides i 
økonomiplan 

KS 088/14 Budsjett, økonomi- og 
handlingsplan 2015-2018 

Kr. 10 mill til bygging VVA (inkl. mva) 
Roppestadkollen (lånefinansiert) 

KS 093/15 Budsjett, økonomi- og 
handlingsplan 2016-2019 

Kr. 10 mill til bygging VVA (inkl. mva) 
Roppestadkollen (lånefinansiert) 

HMK 043/16 Roppestadkollen, gbnr. 
46/70 – midlertidig 

Det er stilt midlertidig refusjonskrav til 
eiendommer i Roppestadkollen som vil få 
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refusjonskrav vedrørende 
opparbeidelse infrastruktur 

nytte av infrastrukturen, og som kommunen 
ikke eier.  

   
Sum bevilgninger viser at samlet budsjett er på kr. 16 000 000 eks mva. i låneopptak, og  
700 000 eks. mva. fra tomte og boligfondet. 
 
Utdrag fra regnskap: 

  Vei Vann Avløp Totalt 

Regnskap 10.170.940 2.965.490 2.759.400 15 895 830 

Budsjett     16 700 000 

Avvik    804 170 

 
Denne delen av prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 804 170 som tilbakeføres til 
ubrukte lånemidler. 
 
Kostnadene til utbygging av infrastrukturen skal dekkes via salg av tomter, og kostnader til vann 
og avløp er derfor ikke tatt med i gebyrgrunnlaget i selvkostberegningen.  
 
Fremtidig inntekter fra refusjonskrav  for bygging av vei, vann og avløp er anslått til ca. 1,8 
millioner. Disse tas inn i tomte og boligfondet. Sak om endelig refusjonskrav kan ikke komme 
opp før regnskapet for denne prosjektavslutningen er revisorgodkjent. Sak om endelig krav om 
refusjon fremsettes til hovedutvalget. 
 
 
Revisors uttalelse 
 Se vedlegg. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse  
Se vedlegg. 
 
Fremdrift 
Saken fremmes for kommunestyret.  
 
 
 
Konklusjon 
Prosjektet er gjennomført innenfor de bevilgningene som er gitt. Prosjektet avsluttes. Videre 
arbeid med salg og fradeling av tomter vil bli tatt i det nyopprettede prosjektet 844101 – Salg av 
Roppestadkollen. Det lages egen sak om endelig refusjonskrav.  
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Arkivsak-dok. 17/00225-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.12.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 35/17 
BYGGEREGNSKAP G/S-VEI SKARPHAGAVEIEN-OMLEGGING VA-
LEDNING 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet G/S-vei Skarphagaveien – omlegging VA-ledning, 8779 og 877901   
er behandlet. Det totale mindreforbruket er henholdsvis kr 4.772,- og 
kr 2.372.742,-. Mindreforbruket tilbakeføres og omdisponeres til andre prosjekter.  
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet G/S-vei Skarphagaveien – omlegging VA-ledning, 8779 og 877901   
er behandlet og godkjent. Det totale mindreforbruket er henholdsvis kr 4.772,- og 
kr 2.372.742,-. Mindreforbruket tilbakeføres og omdisponeres til andre prosjekter.  
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Kortversjon, rådmannens innstilling 
Revisjonsuttalelsene av 17.11.17 

 
Saksframstilling: 
 
Byggeregnskapet G/S-vei Skarphagaveien – omlegging VA-ledning, 8779 og 877901  
 
Prosjektet 8779 omfatter planlegging og prosjektering av vann- avløpsledning i 
forbindelse med etablering av gs-vei og fortau i hovedsak langs Skarphagaveien.  
Prosjektet sørget for at den nordøstre delen av avløpsfeltet til Herstad pumpestasjon 
er separert og at utslipp til bekk reduseres iht vedtatt «Handlingsplan, opprydding i 
avløp som ikke går til Tønsberg Renseanlegg». 
 
Prosjektet 877901 omfattet utførelsesfase av anlegg, ferdig prosjektert i prosjekt 
8779. Nye ledninger er i hovedsak etablert ved graving i grøftekasser og ordinær 
graving i veiareal. Nærheten til bebyggelsen på deler av Kirkeveien gjorde at man 
her valgte å bruke en kombinasjon av styrt boring og utblokking.  
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Den totale samlede budsjettrammen var henholdsvis kr 1.240.000,- og kr 
15.000.000,- som ga et mindreforbruk på henholdsvis kr 4.772,-, og kr 2.112.523- i 
forhold til bevilget justert budsjettrammer. Mindreforbruket tilbakeføres og 
omdisponeres til andre prosjekter.  De totale kostnadene for prosjektene ble 
henholdsvis kr 1.235.228,- og kr 12.627.257,-. For øvrig vises det til vedlagt 
dokumentasjon. 
 
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik. 
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KPMG AS  KPMG AS  Telephone +47 04063 
Nordre Fokserød 14  Internet www.kpmg.no 
Postboks 150 Enterprise 935 174 627 MVA 

 N-3201 Sandefjord 
  

 

 
 
 
 
 
 
KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 
 
Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening 

 
Offices in: 
 
Oslo 
Alta 
Arendal 
Bergen 
Bodø 
Elverum 
Finnsnes 

 
 
 
Grimstad 
Hamar 
Haugesund 
Knarvik 
Kristiansand  
Larvik 
Mo i Rana 

 
 
 
Molde 
Narvik 
Sandnessjøen 
Stavanger 
Stord 
Straume 
Tromsø 

 
 
 
Trondheim 
Tynset 
Tønsberg 
Ålesund 

 

 
 
 
Til Nøtterøy kommune 

 
 

Rapport om faktiske funn – Investeringsprosjekt " G/S-vei Skarphagaveien-
omlegging VA-ledninger" 

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende Nøtterøy 
kommunes investeringsprosjekt "G/S-vei Skarphagaveien-omlegging VA-ledninger" pr 7.11.2017 som 
samlet viser en totalkostnad på kr 12 627 257 eksklusive mva. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med 
ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger". Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av 
riktigheten av rapporteringen av investeringsprosjektet og oppsummeres som følger: 
 

1. Vi har påsett at administrasjonen har etablert tilfredsstillende systemer for registrering, 
behandling og rapportering av investeringsprosjekter, herunder at det er tilfredsstillende 
rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter. 
 

2. Vi har på stikkprøvebasis påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet samsvarer med 
faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem. 
 

3. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at bevilget budsjettet i prosjektregnskapet er i 
overensstemmelse med vedtatt budsjett. 
 

4. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert enkelte bilag og påsett at utgiftene i prosjektregnskapet 
er gyldige etter prosjektets art og er attestert og anvist. 

 
Vi rapporterer våre funn nedenfor: 

 
a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er etablert tilfredsstillende systemer for 

behandling og rapportering av investeringsprosjekter, og at det er tilfredsstillende rutiner for 
attestering og bokføring av prosjektutgifter 

 
b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at oppførte prosjektutgifter samsvarer med faktisk 

registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem. 
 
c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at budsjett oppført i prosjektregnskapet er på grunnlag 

av vedtatt budsjett. 
 
d) Med hensyn til punkt 4 har vi funnet at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter 

prosjektets art og er attestert og anvist. 
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KPMG AS  KPMG AS  Telephone +47 04063 
Nordre Fokserød 14  Internet www.kpmg.no 
Postboks 150 Enterprise 935 174 627 MVA 

 N-3201 Sandefjord 
  

 

 
 
 
 
 
 
KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. 
 
Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening 

 
Offices in: 
 
Oslo 
Alta 
Arendal 
Bergen 
Bodø 
Elverum 
Finnsnes 

 
 
 
Grimstad 
Hamar 
Haugesund 
Knarvik 
Kristiansand  
Larvik 
Mo i Rana 

 
 
 
Molde 
Narvik 
Sandnessjøen 
Stavanger 
Stord 
Straume 
Tromsø 

 
 
 
Trondheim 
Tynset 
Tønsberg 
Ålesund 

 

 
 
 
Til Nøtterøy kommune 

 
 

Rapport om faktiske funn – Investeringsprosjekt "G/S-vei Skarphagaveien-
prosjektering VA-ledninger" 

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende Nøtterøy 
kommunes investeringsprosjekt "G/S-vei Skarphagaveien-prosjektering VA-ledninger" pr 31.12.2015 
som samlet viser en totalkostnad på kr 1 235 228. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 
"Avtalte kontrollhandlinger". Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av 
rapporteringen av investeringsprosjektet og oppsummeres som følger: 
 

1. Vi har påsett at administrasjonen har etablert tilfredsstillende systemer for registrering, 
behandling og rapportering av investeringsprosjekter, herunder at det er tilfredsstillende 
rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter. 
 

2. Vi har på stikkprøvebasis påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet samsvarer med 
faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem. 
 

3. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at bevilget budsjettet i prosjektregnskapet er i 
overensstemmelse med vedtatt budsjett. 
 

4. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert enkelte bilag og påsett at utgiftene i prosjektregnskapet 
er gyldige etter prosjektets art og er attestert og anvist. 

 
Vi rapporterer våre funn nedenfor: 

 
a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er etablert tilfredsstillende systemer for 

behandling og rapportering av investeringsprosjekter, og at det er tilfredsstillende rutiner for 
attestering og bokføring av prosjektutgifter 

 
b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at oppførte prosjektutgifter samsvarer med faktisk 

registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem. 
 
c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at budsjett oppført i prosjektregnskapet er på grunnlag 

av vedtatt budsjett. 
 
d) Med hensyn til punkt 4 har vi funnet at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter 

prosjektets art og er attestert og anvist. 
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Merforbruk 

(Negativt)

Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regulert Mindreforbruk 

2014 2015 2016 2017 Samlet budsjett (Positivt)

8779

Skarphagaveien -  VA-ledninger i 

g/s-vei forprosjekt

3450 Distribusjon av vann

02300 Byggetjenester og nybygg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000

02305 Kjøpte tjenester - ikke kontraktsarbeid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

02710 Konsulentkontrakt 1 0.00 461,035.00 0.00 0.00 461,035.00 0

02711 Tillegg konsulent 1 0.00 79,993.00 0.00 0.00 79,993.00 0

02900 Internkjøp 0.00 57,915.00 0.00 0.00 57,915.00 0

0.00 598,943.00 0.00 0.00 598,943.00 600,000

3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

02300 Byggetjenester og nybygg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640,000

02305 Kjøpte tjenester - ikke kontraktsarbeid 0.00 8,267.00 0.00 0.00 8,267.00 0

02710 Konsulentkontrakt 1 0.00 440,546.00 0.00 0.00 440,546.00 0

02711 Tillegg konsulent 1 0.00 79,993.00 0.00 0.00 79,993.00 0

02900 Internkjøp 25,675.00 81,804.00 0.00 0.00 107,479.00 0

25,675.00 610,610.00 0.00 0.00 636,285.00 640,000

Sum utgifter 25,675 1,209,553 0 0 1,235,228 1,240,000 4,772.00

Bruk av lån -25,675.00 -1,209,553.00 0.00 0.00 -1,235,228 0.00

Sak: Vann Avløp

HMK 065/14 100,000                  100,000             

HMK 027/15 400,000                  400,000             

D-sak 867/15 100,000                  100,000             

D-sak 1073/15 40,000               

600,000                  640,000             

11/7/2017

Vedtak

Total
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Merforbruk (Negativt)

Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regulert Mindreforbruk 

2015 2016 2017 Samlet budsjett (Positivt)

877901

Skarphagaveien -  VA-ledninger i 

g/s-vei

3450 Distribusjon av vann

00105 Internoverføring lønn 0.00 37,989.00 4,550.00 42,539.00 0

01850 Forsikringer, vakttjenester 0.00 1,034.60 0.00 1,034.60 0

02300 Byggetjenester og nybygg 0.00 0.00 0.00 0.00 0

02310 Kontrakt 1 0.00 2,085,720.70 0.00 2,085,720.70 3,000,000

02311 Tillegg kontrakt 1 0.00 538,988.00 32,500.00 571,488.00 0

02710 Konsulentkontrakt 1 0.00 8,206.00 0.00 8,206.00 0

02711 Tillegg konsulent 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0

02720 Konsulentkontrakt 2 0.00 21,640.00 0.00 21,640.00 0

02730 Konsulentkontrakt 3 0.00 7,863.00 0.00 7,863.00 0

02900 Internkjøp 0.00 0.00 0.00 0.00 0

05001 Andre renteutgifter, morarenter,gebyr 0.00 1,289.00 0.00 1,289.00 0

0 2,702,730 37,050 2,739,780 3,000,000 260,219.70

3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann

00105 Internoverføring lønn 0.00 178,718.00 7,430.00 186,148.00 0

01850 Forsikringer, vakttjenester 0.00 4,138.00 0.00 4,138.00 0

02300 Byggetjenester og nybygg 0.00 0.00 0.00 0.00 0

02310 Kontrakt 1 0.00 8,347,562.00 -4,668.35 8,342,893.65 12,000,000

02311 Tillegg kontrakt 1 0.00 1,118,846.00 14,150.00 1,132,996.00 0

02710 Konsulentkontrakt 1 40,768.00 37,032.00 0.00 77,800.00 0

02711 Tillegg konsulent 1 0.00 2,861.00 0.00 2,861.00 0

02720 Konsulentkontrakt 2 8,681.40 86,562.00 0.00 95,243.40 0

02730 Konsulentkontrakt 3 0.00 26,782.00 4,668.35 31,450.35 0

02900 Internkjøp 8,790.60 0.00 0.00 8,790.60 0

05001 Andre renteutgifter, morarenter,gebyr 0.00 5,156.00 0.00 5,156.00 0

58,240 9,807,657 21,580 9,887,477 12,000,000 2,112,523.00

Sum utgifter 58,240 12,510,387 58,630 12,627,257 15,000,000 2,372,742.70

Bruk av lån -58,240.00 -12,510,386.73 -58,630.00 -12,627,257 0.00

Sak: Vann: Avløp:

Tiltaksplan vann og avløp 2015 HMK 027/15 4,000,000

Tiltaksplan vann og avløp 2016 HMK 035/16 3,000,000 8,000,000

3,000,000           12,000,000         

Vedtak

Total
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Nøtterøy kommune  
 

 
 JournalpostID: 17/57497 
 Arkiv: FA - Q21, FA - M20, FA 

- M30, GBR - 9430/104, 
GBR - 9308/1 

 
Saksbehandler: Åsa Frantz, 
Telefon:  409 19 136  
Drifts- og anleggsseksjonen 

 

G/S-vei Skarphagaveien-omlegging VA-ledninger - Prosjektavslutning 
VA-anlegg 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk   

Formannskapet   

Kommunestyret   

 
 
 
Rådmannens innstilling 
1. Prosjektregnskap for objekt 8779 «G/S-vei Skarphagaveien-prosjektering VA-ledninger» på  
    kr. 1 235 228,- godkjennes. 
 
2. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 4 772,-. 
 
3. Mindreforbruk på Kr. 3 715,- tilbakeføres objekt 8602 «Hovedplan avløp-ikke fordelt» og  
    mindreforbruk på kr. 1 057,- tilbakeføres objekt 8604 «Hovedplan vann-ikke fordelt». 
 
4. Prosjektregnskap for objekt 877901 «G/S-vei Skarphagaveien-omlegging VA-ledninger» på  
    kr. 12 627 257,- godkjennes  
 
5. Prosjekteet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 2 372 742,70,-. 
 
6. Mindreforbruk på Kr. 1 500 000,- (avløpsmidler) omdisponeres til objekt 8834  
    «Munkerekkveien 122 – VA-ledninger – prosjektering». Mindreforbruk på Kr. 610 000,-  
    (avløpsmidler) samt kr. 260 000,- (vannmidler) omdisponeres til objekt 874201 «Bekkeveien- 
    Teglverksveien – omlegging avløpsledning». 
 
7. Mindreforbruk på Kr. 2 523,- tilbakeføres objekt 8602 Hovedplan avløp-ikke fordelt og  
    mindreforbruk kr. 219,70,- tilbakeføres objekt 8604 Hovedplan vann-ikke fordelt. 
 
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 
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Vedlegg: 
Prosjektregnskap 877901 
Prosjektregnskap 8779 

 
 
 
 
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Saken gjelder avslutning av vann- og avløpsprosjektene 8779 og 877901. 
 
Regnskapet til 8779 «G/S-vei Skarphagaveien-prosjektering VA-ledninger» på kr. 1 235 228,- 
legges frem til godkjenning. 
 
Regnskapet til 877901 «G/S-vei Skarphagaveien-omlegging VA-ledninger» på kr. 12 627 257,- 
legges frem til godkjenning. 
 
Innledning 
Prosjektene omfatter prosjektering og etablering av ca. 1340 m med vann-, spillvanns- og 
overvannsledninger hvor traseene i hovedsak følger etableringen av gs-vei og fortau langs 
Skarphagaveien og en del av Øvre Smidsrødvei. Prosjektering og etablering av gs-vei og fortau 
omfattes av prosjekt 8448 «Trafikksikkerhetstiltak Helsehus Smidsrød-Skarphagaveien». 
 
Det nye va-anlegget har erstattet et eksisterende delvis separert system i dårlig forfatning, 
samtidig som det er etablert fordrøyningstiltak på grunn av begrenset kapasitet i nedstrøms 
avløpssystem. Det er etablert et helhetlig system for vannforsyning i området med mulighet for 
ringforsyning via ny trase i Herstadveien samt forbindelse mellom vannledning i Kirkeveien og 
Skarphagaveien. 
 
 
Faktagrunnlag 
 
Prosjekt 8779 
Prosjektet omfatter planlegging og prosjektering av vann- og avløpsledninger i forbindelse med 
etablering av gs-vei og fortau, i hovedsak langs Skarphagaveien. 
 
Prosjektets omfang tok utgangspunkt i planlagte strekninger med gs-vei/fortau samt 
nærliggende definerte randsoner langs Kirkeveien og Herstadveien. I og med dette har 
prosjektet sørget for at den nordøstre delen av avløpsfeltet til Herstad pumpestasjon nå er 
separert og at utslipp til bekk reduseres iht vedtatt «Handlingsplan, opprydding i avløp som ikke 
går til Tønsberg Renseanlegg». 
 
Vedtak og finansiering av prosjektet: 
 

Utvalg-Saksnummer Vann Avløp Totalt 

HMK-065/14 100 000 100 000 200 000 

HMK-027/15 400 000 400 000 800 000 

D-sak 867/15 100 000 100 000 200 000 

D-sak 1073/15  40 000 40 000 

Samlet budsjett 600 000 640 000 1 240 000 

 
Kontrahering av rådgivere for prosjektering er foretatt samlet for prosjekt 8448 og 8779. 
Kostnadene er fordelt likt mellom prosjektene. 
 
Firma Rambøll AS ble kontrahert til ansvarlig prosjekterende. Prosjekteringen ble utført i 2015. 
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Prosjektet hadde før oppstart av planlegging et budsjett på kr. 200 000,- for å kunne starte opp 
prosjektering. Omfanget ble utvidet under den tidlige planleggingsfasen, man støtte også på 
noen utfordringer med grunnforhold under prosjekteringen som førte til kostnadsøkninger.  
 
Regnskapet over år viser et mindreforbruk på vann på kr 1 057,- og et mindreforbruk på avløp 
på kr 3 715,-.  
 
Prosjektet er finansiert ved lånemidler etter den forholdsmessige fordelingen mellom vann og 
avløp i prosjektet. 
 
Prosjekt 877901 
Prosjektet omfatter utførelsesfase av anlegg, ferdig prosjektert i prosjekt 8779 «G/S-vei 
Skarphagaveien-prosjektering VA-ledninger». 
 
Nye ledninger er i hovedsak etablert ved graving i grøftekasser og ordinær graving i veiareal. 
Nærheten til bebyggelsen på en del av Kirkeveien gjorde at man her valgte å bruke en 
kombinasjon av styrt boring og utblokking.  
 
Vedtak og finansiering av prosjektet: 
 

Utvalg-Saksnummer Vann Avløp Totalt 

HMK-027/15  4 000 000 4 000 000 

HMK-035/16 3 000 000 8 000 000 11 000 000 

Samlet budsjett 3 000 000 12 000 000 15 000 000 

 
Kontrahering av rådgivere og entreprenørfirma er foretatt samlet for prosjekt 8448 og 877901. 
Fordeling av kostnader mellom prosjektene er foretatt etter en nøkkel som gjenspeiler andel av 
totalkostnad for vei- respektive vann- og avløpsarbeider i entreprisekontrakten. 
 
Firma Norconsult AS ble kontrahert til byggeledelse og firma VA consult AS ble kontrahert til 
koordinering av SHA på anleggsplassen. Hovedentreprisen ble etter konkurranse tildelt Bjørn & 
Øyvind Tveter AS. Anleggsarbeidene ble utført fra desember 2015 til november 2016. 
 
Prosjektet hadde før utlysning av anleggsarbeidene et budsjett på kr. 4 000 000,- for utskifting 
og oppgradering av avløpsledninger, vedtatt før ferdigstilt planlegging og prosjektering.  Det 
reelle prosjektomfanget ble dekket ved tilleggsbevilgning i «Tiltaksplan for vann og avløp 2016», 
hvor det også ble tatt høyde for uforutsette hendelser i anleggsperioden. 
Mindreforbruket i prosjektet skyldes til dels redusert behov for rådgivningstjenester under 
anleggsoppfølgingen da en større del av oppfølgingen ble utført internt. Samtidig har 
utfordringene under prosjektet vært begrensede og med god margin innenfor budsjett. 
 
Regnskapet over år viser et mindreforbruk på vann på kr 260 219,70,- og et mindreforbruk på 
avløp på kr 2 112 523,-.  
 
Prosjektet er finansiert ved lånemidler etter den forholdsmessige fordelingen mellom vann og 
avløp i prosjektet. 
 
Vurderinger 
Anleggsarbeidene startet opp vinter 2015 og ble avsluttet høst 2016, kontraktsfestet 
ferdigstillelse var sommer 2016. Forsinkelsen skyldes uforutsette grunnforhold i den ene 
ledningstraseen, hvor det ble nødvendig med svært tidskrevende tiltak.   
 
Folkehelse 
Prosjektene bidrar til å redusere utslipp av avløpsvann til Øhrebekken.   
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Fremdrift 
Saken fremmes etter at revisjon og kontrollutvalget har behandlet saken. 
 
Revisjon 
Det vises til vedlagte uttalelse fra revisjon. 
 
Kontrollutvalget 
Det vises til vedlagte uttalelse fra kontrollutvalget. 
 
Konklusjon 
Prosjekt 8779 «G/S-vei Skarphagaveien- prosjektering VA-ledninger» er ferdig og avsluttes 
økonomisk. 
 
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 4 772,- eks mva. 
 
Mindreforbruk på avløp kr. 3 715,- tilbakeføres objekt 8602 «Hovedplan avløp-ikke fordelt» og 
mindreforbruk på vann kr. 1 057,- tilbakeføres objekt 8604 «Hovedplan vann-ikke fordelt». 
 
Prosjekt 877901 «G/S-vei Skarphagaveien-omlegging VA-ledninger» er ferdig og avsluttes 
økonomisk. 
 
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 2 372 742,70,- eks mva. 
 
Mindreforbruk på avløp kr. 2 112 523,- omdisponeres med henholdsvis kr. 1 500 000,- til objekt 
8834 «Munkerekkveien 122 – VA-ledninger – prosjektering» og kr. 610 000,- til objekt 874201 
«Bekkeveien-Teglverksveien – omlegging avløpsledning». Resterende, kr. 2 523,-, tilbakeføres 
objekt 8602 Hovedplan avløp-ikke fordelt. 
 
Mindreforbruk på vann kr. 260 219,70,- omdisponeres med kr. 260 000,- til objekt 874201 
«Bekkeveien-Teglverksveien – omlegging avløpsledning». Resterende, kr. 21 970,-, 
tilbakeføres objekt 8604 Hovedplan vann-ikke fordelt. 
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SAK 36/17 
BYGGEREGNSKAP TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK HELSEHUS 
SMIDSRØD-SKARPHAGAVEIEN 

 

Forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet/ investeringsprosjekt «Trafikksikkerhetstiltak Helsehus 
Smidsrød-Skarphagaveien», 8448   
er behandlet. Det totale mindreforbruket er kr 1.696.454,-.  
 
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:  
Byggeregnskapet/ investeringsprosjekt «Trafikksikkerhetstiltak Helsehus 
Smidsrød-Skarphagaveien», 8448   
er behandlet og godkjent. Det totale mindreforbruket er kr 1.696.454,-.  
 
 
Vedlegg:  
Regnskapsoppstilling 
Kortversjon, rådmannens innstilling 
Revisjonsuttalelse 23.11.17 

 
Saksframstilling: 
Byggeregnskapet/ investeringsprosjekt «Trafikksikkerhetstiltak Helsehus 
Smidsrød-Skarphagaveien», 8448.   
 
Det ble i 2014 igangsatt planlegging av prosjektet etter Reguleringsplan nr. 2011001 
som var vedtatt. Prosjektet omfatter prosjektering av gs-vei langs deler av 
Skarphagaveien og deler av Øvre Smidsrødvei, samt utførelse av anlegget.  
 
Den totale samlede budsjettrammen var kr 10,9 millioner inkl mva som var 
utgangspunktet for Vestfold fylkeskommunes forhåndstilsagn til skudd på 3,27 mill. kr 
inkl mva eller 30% av anleggskostnadene. Tilskuddet fra fylkeskommunen ble ikke 
lagt inn i oppsett av kommunens budsjett. Tilskudd fra fylkeskommunene gjøres 
endelig når prosjektet er ferdig, og når det tas hensyn til tilskuddet fra 
fylkeskommunen blir mindreforbruket kr 1 .696.454,- i forhold til budsjettrammen. 
Mindreforbruket er grunnet tilskudd fra Vestfold fylkeskommune. De totale 
kostnadene for prosjektet ble kr 9.016.846,- .  
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Anleggsarbeidet startet opp vinter 2015 og ferdigstilt sommeren 2017. 
Sharphagaveien er skolevei til mange barn som skal til Herstad skole. Veien var 
relativ trang og uorversiktlig uten sideareal med dårlig siktforhold. Prosjektet bidrar til 
å sikre ferdsel for gående og syklende på skolevei til Herstad skole. For øvrig vises 
det til vedlagt dokumentasjon. 
 
Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen 
vesentlige feil eller avvik. 
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Merforbruk (Negativt)

Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regulert Mindreforbruk 

2015 2016 2017 Samlet budsjett (Positivt)

8448

Trafikksikkerhetstiltak Helsehus 

Smidsrød-Skarphagaveien

00105 Internoverføring lønn 0.00 122,642.10 14,688.00 137,330.10 0

01850 Forsikringer, vakttjenester 0.00 2,785.25 0.00 2,785.25 0

01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0.00 12,955.00 133.00 13,088.00 0

02300 Byggetjenester og nybygg 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000

02310 Kontrakt 1 0.00 7,722,430.22 33,496.00 7,755,926.22 0

02311 Tillegg kontrakt 1 0.00 -571,137.20 0.00 -571,137.20 0

02710 Konsulentkontrakt 1 1,136,180.60 146,067.44 0.00 1,282,248.04 0

02720 Konsulentkontrakt 2 4,674.60 -10,212.80 0.00 -5,538.20 0

02730 Konsulentkontrakt 3 0.00 -5,835.44 0.00 -5,835.44 0

02900 Internkjøp 73,109.40 0.00 0.00 73,109.40 0

04290 Merverdiavgift 285,213.80 1,820,328.06 8,407.25 2,113,949.11 0

04700 Til andre (private) 154,400.00 114,040.00 62,960.00 331,400.00 0

05001 Andre renteutgifter, morarenter,gebyr 0.00 3,470.25 0.00 3,470.25 0

07290 Kompensasjon for merverdiavgift -285,213.80 -1,820,328.06 -8,407.25 -2,113,949.11 0

09700 Overføring fra drift 0.00 0.00 0.00 0.00 0

Sum utgifter 1,368,365 7,537,205 111,277 9,016,846 8,000,000 -1,016,846.42

Statstilskudd 0.00 0.00 -2,713,300.00 -2,713,300 0

Bruk av lån -1,368,364.60 -7,537,204.82 2,602,023.00 -6,303,546 0.00

Sak: Beløp inkl. mva Beløp eks. mva

KS 088/14 7,000,000           5,600,000           

HMK 153/15 SF 001/15 (500,000)             (400,000)             

KS 093/15 3,500,000           2,800,000           

10,000,000         8,000,000           

11/7/2017

Vedtak

Årsbudsjett 2015

Sommerfullmakt/HMK 

Årsbudsjett 2016

Total
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Nøtterøy kommune  
 

 
 JournalpostID: 17/61161 
 Arkiv: FA - Q21, FA - M20, FA 

- M30, GBR - 9430/104, 
GBR - 9308/1 

 
Saksbehandler: Torgeir Bettum, 
Telefon:  33 40 20 32  
Drifts- og anleggsseksjonen 

 

Trafikksikkerhetstiltak Helsehus Smidsrød-Skarphagaveien- 
prosjektavslutning 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk   

Formannskapet   

Kommunestyret   

 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
1. Prosjektregnskap for objekt 8448 «Trafikksikkerhetstiltak Helsehus Smidsrød -  
    Skarphagaveien» på kr. 9 016 846,- godkjennes. 
 
2. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 1 696 454,- grunnet tilskudd fra  
    Vestfold fylkeskommune. 
 
Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. 
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Vedlegg: 
8448 Trafikksikkerhetstiltak Helsehus Smidsrød - Skarphagaveien 

 
 
 
 
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 
 
Kortversjon 
Saken gjelder avslutning av objekt 8448 «Trafikksikkerhetstiltak Helsehus Smidsrød - 
Skarphagaveien». Regnskapet på kr. 9 016 846,- legges frem til godkjenning. 
 
Innledning 
Prosjektet har omfattet planlegging, prosjektering og gjennomføring av bygging av gs-vei, delvis 
som fortausløsning langs Skarphagaveien og delvis langs Øvre Smidsrødvei. Prosjektet 
omfattet også fornyelse og separering av vann og avløpsnettet langs Skarhagaveien. 
Prosjektering og utførelse av vann og avløpsnettet omfattes av et eget prosjekt 8779 og 
877901.  
 
Det har blitt etablert ca. 1000 meter gs-vei, et kantstop og en hente- bringesone for skolen. 
Veien er blitt reasfaltert med en ny gjennomgående asfalt og led-veibelysning er blitt etablert, i 
tillegg nedlegging av luftforsynt strømtilførsel. 
 
Veien har blitt trygg for ferdsel av myke trafikanter. Frisiktsoner ved utkjørsler er blitt etablert. 
 
Faktagrunnlag 
Planlegging av prosjektet ble igangsatt i 2014 etter at Reguleringsplan nr. 2011001 ble vedtatt. 
Prosjektet omfatter prosjektering av gs-vei langs deler Skarphagaveien og deler av Øvre 
Smidsrødvei, samt utførelse av anlegget. 
Prosjektet hadde et kostnadsbudsjett på kr 10,9 mill inkl mva som var utgangspunkt for Vestfold 
fylkeskommunes forhåndstilsagn til tilskudd på 3,27 mill. inkl mva eller 30 % av 
anleggskostnadene.  
 
Tilskudd fra fylkeskommunen (inntekt) ble ikke lagt inn i oppsett av kommunens budsjett.  
 
Flytting av bolighuset på Torød er et tiltak for realisering av en planlagt gs-vei langs Torødveien 
og ble i HMK sak 153/15SF finansiert med omfordeling av midler fra dette prosjektet med kr 
500 000. 
 
Vedtak og finansiering av prosjektet: 

Vedtak Sak: Beløp inkl. mva Beløp eks. mva 

Årsbudsjett 2015 KS 088/14           7 000 000            5 600 000  

Sommerfullmakt/HMK  
HMK 153/15 SF 
001/15            (500 000)             (400 000) 

Årsbudsjett 2016 KS 093/15           3 500 000            2 800 000  

Total           10 000 000            8 000 000  

 
Konsulentfirma Rambøll AS ble kontrahert for planlegging og prosjektering i 2011. Firma 
Norconsult ble kontrahert til byggeledelse i 2016. Hovedentreprisen ble etter konkurranse tildelt 
Bjørn og Øyvind Tveter AS. Anleggsarbeidene ble utført fra desember 2015 til november 2017. 
 
Tilbud fra entreprenør gjaldt både gjennomføring av va-prosjekt og anleggelse av fortau / gs-vei. 
Fordeling av kostnadene mellom prosjektene er foretatt etter en nøkkel som gjenspeiler andel 
av totalkostnad for respektive gs-vei og vann og anleggsarbeider. DAS har beregnet en 
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fordelingsnøkkel for felleskostnader for prosjektet der 35 % går til veibygging. Nøkkelen viste 
seg å være ganske presis. 
 
Tilskuddet fra fylkeskommunen gjøres endelig når prosjektet er ferdig. Kostnadene i prosjektet 
ble noe lavere enn budsjettert og ved anmodning om utbetaling av tilskudd ble kostnadene 
estimert til 9 044 308 (eks. moms), det resulterte i et tilskudd på 2 713 300,- fra 
fylkeskommunen.  
 
Regnskapet avsluttes med kr. 9 016 846 eks mva og viser et merforbruk på kr 1 016 846 i 
forhold til budsjett. 
Hensynstatt tilskudd fra fylkeskommunen på kr 2 713 300 vil prosjektet ha et mindreforbuk på kr 
1 696 454. 
Prosjektet er finansiert ved lånemidler.  
 
Vurderinger 
Anleggsarbeidene startet opp vinter 2015 og ble avsluttet høst 2017, kontraktsfestet 
ferdigstillelse var sommer 2017. Forsinkelsen skyldes uforutsette grunnforhold i den ene 
ledningstraseen, hvor det ble nødvendig med svært tidskrevende tiltak og istandsetting av gs-
veien langs Kirkeveien. Merforbrukest på kr 1 016 846 skyldes i hovedsak: 

 Plastring av skråning etter sprenging ved Skarphagaveien 67 

 Flåsprenging i trase 5 ved profil 30, ikke forventet/prosjektert fjell EM7 

 Omlegging til midlertidig forsyning med strøm og samband for Skarphagaveien 67 EM12 

 Forlengelse av støttemur i trase 2 EM72 

 Etablering av oppstillingsplass for avfallsbeholder EM74 

 Flytting av lekeapparater som var i konflikt med «Kiss and Ride» -sone EM76 
 
Mange naboer har blitt berørt og involvert ved etableringen av gs-veien og det er tilsammen 
utbetalt kr 331 400 i erstatninger og grunnerverv.  
 
Folkehelse 
Skarphagaveien er skolevei til mange barn som skal til Herstad skole. 
Veien var relativ trang og uoversiktlig uten sideareal med dårlig siktforhold. Et forsøk å øke 
sikkerheten ved å male opp kantstripe 1 meter fra asfaltkant hjalp ikke for sikkerheten til myke 
trafikanter. 
 
Prosjektet bidrar til å sikre ferdsel for gående og syklende på skolevei til Herstad skole. Dette 
medfører at flere kan benytte seg av alternative framkomstmidler. 
 
Fremdrift 
Saken fremmes etter at revisjon og kontrollutvalget har behandlet saken. 
 
Revisjon 
Det vises til vedlagte uttalelse fra revisjon. 
 
Kontrollutvalget 
Det vises til vedlagte uttalelse fra kontrollutvalget. 
 
Konklusjon 
Prosjekt 8448 «G/S-vei Skarphagaveien-omlegging VA-ledninger» er ferdig og avsluttes 
økonomisk. 
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 1 696 454,- eks mva. 
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Arkivsak-dok. 16/00224-1 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy            
 
 
 

   
 
 

SAK 37/17 
MØTEPLAN FOR 2018 FOR KONTROLLUTVALGET I FÆRDER 
KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 
Utkast til møteplan vedtas som møteplan 2018 for kontrollutvalget i Nøtterøy med 
følgende datoer: 

 Tirsdag, 30. januar  

 Tirsdag,  8. mai  

 Tirsdag, 19. juni 

 Tirsdag, 11. september 

 Tirsdag, 11. desember 
 
Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender. 
 
Møtene begynner som hovedregel kl. 13.00 
 
Vedlegg:  
Kalender 2018 
Nøtterøy kommunes møteplan 2018 
 

 
Saksframstilling: 
 
Forslag møtedatoer i 2018: 
 
Tirsdag, 30. januar  

 Bestille overordnet analyse av Færder kommune som skal danne grunnlaget 
for ny plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter 

 Årsrapport for kontrollutvalget 
 
Tirsdag   08. mai (årsregnskapsmøte) 

 Ku-uttalelse til årsregnskap 2017 

 Behandle overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 
 

Tirsdag, 19. juni 
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 Bestille prosjektplan  
 

 
 

Tirsdag, 11. september 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 for Færder kommune  

 Orientering om forvaltningsprosjektet 

 Revisors uavhengighetserklæring 

 Innstille på valg av revisor for ny periode fra 2019  
 

 
 
Tirsdag, 11 desember 

 Behandle forvaltningsrapport 

 Bestille prosjektplan 

 Møteplan 2019 for kontrollutvalget for Færder kommune  
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Arkivsak-dok. 16/00225-14 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.12.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 38/17 
REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

 Svar fra KOFA vedrørende rutebåttjenester, avgjørelse 10.10.17 

 Brev av 28.09.17 fritak for varamedlem Nina Thuve Bjørnstad 

 Artikkel «Nye personvernregler fra 2018» 

 Protokoll fra Styremøte i VIKS 28.08.17.  

 NKRF - kontrollutvalgskonferansen program 7. og 8. februar 2018 

 
Saksframstilling: 
 

 Kontrollutvalget hadde spørsmål angående rutebåttjenesten oppe på 
bakgrunn av en artikkel i Tønsberg Blad 16.12.16. Saken gjaldt offentlig 
anskaffelser for båttranspost til Bolærne. Saken ble sendt til KOFA. KOFA har 
behandlet saken 10.10.17 og kommet med sin uttalelse og konklusjon som 
følger «Klagen avvises, i det klagenemnda ikke har kompetanse til å behandle 
klagen.» Klagenemnden har ikke myndighet til å behandle klagen, jfr. 
klagenemndsforskriften §6, og klagen avises, jfr. klagenemndsforskriften §9. 

 

 Kontrollutvalgsmedlem Nina Thue Bjørnstad har flyttet og derfor søkt om fritak 
fra sitt verv. 

 

 Nye personvernregler gjelder fra 01.05.2018 med nye regler og plikter. 
 

 Styret i VIKS avholdt møte 28.08.17 på Tjøme herredshus. 
 

 Norges kommunerevisor forbund skal holde kontrollutvalgskonferanse på 
Gardermoen 7. og 8. februar 2018. Sekretariatet melder på de 
kontrollutvalgsmedlemmene som skal delta.  

 

 Administrasjonen arbeider med rutiner for Færder kommune vedrørende 
finansforvaltningen og KPMG har vurdert finansreglementet 26.10.17. 
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Reglement for finans- og gjeldsforvaltningen og økonomireglementet vil bli 
behandlet i kommunestyret. Reglementene vil bli lagt frem i kontrollutvalget for 
Færder kommune i 2018. 
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Klagenemnda  

for offentlige anskaffelser 

 

 

 
Postadresse 
Postboks 511 Sentrum 
5805 Bergen   

Besøksadresse 
Zander Kaaes gate 7 
5015 Bergen  

 
Tlf.:    55 19 30 00           

 
E-post: post@kofa.no 
Nettside: www.kofa.no 

 

Saken gjelder:   De generelle kravene i § 5 

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om rutebåttjenester. Klagenemnda 
kom til at kontrakten var en tjenestekonsesjonskontrakt, som ikke var underlagt regelverket 
for offentlige anskaffelser, jf. 2006-forskriften § 1-3 (2) bokstav j. Klagenemnda hadde etter 
dette ikke myndighet til å behandle klagen, jf. klagenemndsforskriften § 6, og klagen ble 
derfor avvist.  
 

Klagenemndas avgjørelse 10. oktober 2017 i sak 2016/182 
  Klager:  Flybåten AS 

Innklaget: Nøtterøy kommune 

Klagenemndas 
medlemmer:  Finn Arnesen, Tone Kleven og Jakob Wahl  

Bakgrunn: 
(1) Nøtterøy kommune (innklagede) kunngjorde 18. oktober 2016 en åpen 

anbudskonkurranse for anskaffelse av rutebåttjenester. Kontrakten ville bli 
tiltransportert nye Færder kommune fra 1. januar 2018, da Nøtterøy kommune og 
Tjøme kommune slås sammen. Kontrakten skal gjelde for fem sesonger, fra 2017-2021 
med mulighet for forlengelse inntil to år. Anskaffelsens verdi var anslått til ca. 13 
millioner kroner. Tilbudsfrist var angitt til 23. november 2016, men senere endret til 28. 
november 2016.  

(2) I kunngjøringen var det angitt at kontrakten var uoppsigelig for begge parter. Videre var 
det angitt følgende om kontrakten:  
 
"Kontrakten baseres på at Leverandøren får et samlet tilskudd fra Oppdragsgiver for 
sesongene 2017-2021, med NOK 2,0 mill. eks. mva. per sesong. Tilskuddet videreføres i 
en eventuell opsjonsperiode. Leverandøren vil i tillegg til tilskudd, beholde 
billettinntektene fra alle passasjerene. Leverandøren bærer risikoen for antall 
passasjerer og samlet inntekt fra billettinntektene. Billettpris kan ikke overstige 
bestemte maksimalpriser." 

(3) Det var også angitt i kunngjøringen at partene etter hver sesong hadde "rett til å 
forhandle om endringer av rutetilbudet basert på erfaring fra avsluttet sesong og eiers 
planer og ambisjonsnivå for året som kommer. Slike endringer kan innebære endringer 
av sesonglengde, rutetider, antall avganger, anløpssteder og båtmateriell. 
Oppdragsgiver vil vektlegge endringer som kan bidra til kvalitetsmessige og 
markedsmessige forbedringer. Dersom Leverandøren krever at endringene innebærer 
grunnlag for justering av godtgjørelsen, skal dette dokumenteres av Leverandøren. 
Oppdragsgiver kan i enkelte tilfeller godkjenne at godtgjørelsen justeres i forhold til 
den reelle forholdsmessige konsekvens som endringen medfører.  
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Det er ønskelig at Leverandøren øker antall avganger og/eller setter inn supplerende 
båtmateriell, når dette er nødvendig av hensyn til pågangen av passasjerer til/fra Østre 
Bolæren og Fulehuk." 

(4) Det fremgikk av konkurransegrunnlaget punkt 1.3 at "[k]onkurransen gjennomføres 
som en åpen anbudskonkurranse med en anskaffelsesprosedyre som tillater alle 
interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling, i henhold til 
Lov om offentlige anskaffelser av 16.juli 1999 nr. 69 og Forskrift om offentlige 
anskaffelser av 7.april 2006, nr. 402, del I og II, hvor båttransport regnes som 
Transport på vannvei under kategorien Uprioriterte tjenester. Konkurransen er 
kunngjort i DOFFIN-databasen iht. Lov om offentlige anskaffelser." 

(5) Kontrakten skulle tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, basert på 
tildelingskriteriene "Billettpriser" (20 %), "Skyss- og rutetilbud" (40 %) og 
"Gjennomføringsevne" (40 %). For tildelingskriteriet "Billettpriser" ville tilbyderne bli 
premiert for å kunne utføre tjenesten med lavere billettpriser (takster) enn 
maksimumsprisene innklagede oppgav.  

(6) Det var angitt i konkurransegrunnlaget at det årlige tilskuddet på 2 millioner kroner, 
ville indeksreguleres. Det var videre angitt at tilskuddet ikke ville økes eller reduseres, 
uansett passasjerantall og uansett størrelsen på billettinntektene. Billettinntektene ville 
beholdes uavkortet av leverandøren. 

(7) I konkurransegrunnlaget punkt 3.4 het det: 
 
"Maksimale billettpriser er angitt nedenfor og i Vedlegg D - Billettpriser og utgjør de 
høyeste billettpriser (takster) Leverandør kan kreve. Tilbyder skal angi om de kan 
utføre tjenesten med lavere billettpriser (takster) enn maksimumsprisene. Dersom 
Leverandøren har vunnet Kontrakten på et lavere prisnivå, vil disse billettprisene være 
maksimale billettpriser."  

(8) Oppdragsgivers maksimaltakster skulle gjelde "uendret for sesongene 2017-2021". I 
punkt 3.5 følgende, var det satt krav til minimumstilbud når det gjaldt rutetilbudet og 
ulike ruteplaner.  

(9) I spørsmålsrunden ble det stilt følgende spørsmål om billettprisen, som ble besvart av 
innklagede:  
 
"Spørsmål 2: 
Billettprisene som er oppgitt som maksimalpriser, er det underforstått at disse kan 
indeksjusteres i henhold til konsumprisindeksen? 
 
Svar på spørsmål 2: 
Det er i vedlegg D (nederst side 2 av 2) vedr billettpriser tatt inn flg bestemmelse:  
            Takstene skal ikke reguleres i kontraktsperioden eller i opsjonsperiodene. 
 
Denne bestemmelsen opprettholdes." 
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(10) I konkurransegrunnlaget var det stilt krav til at "[f]artøyet skal være godkjent av norske 
myndigheter for slik rutetransport. Godkjennelsen skal være gitt før tilbudets 
innlevering, og bekreftelse på dette skal vedlegges tilbudet". På grunn av dette kravet 
valgte klager ikke å levere tilbud i konkurransen. 

(11) Innen tilbudsfristen mottok innklagede fire tilbud, herunder fra Skaarungen AS (valgte 
leverandør). Saken ble brakt inn for klagenemnda ved klage av 29. november 2016.  

(12) Nemndsmøte i saken ble avholdt 9. oktober 2017.  

Anførsler: 

Klager har i det vesentlige anført: 
(13) Anskaffelsen følger forskrift om offentlige anskaffelser. Hvorvidt kontrakten eventuelt 

skulle anses som en tjenestekonsesjonskontrakt er uten betydning i dette tilfellet 
ettersom innklagede i konkurransegrunnlaget punkt 1.3 har angitt at innklagede vil følge 
forskrift om offentlige anskaffelser del I og II. Innklagede har således på avtalerettslig 
grunnlag bundet seg til å følge anskaffelsesreglene, uavhengig av kontraktens karakter 
for øvrig. Det vises i denne sammenheng til Rt. 1998 side 1951. Dersom innklagede 
hadde valgt ikke å følge anskaffelsesregelverket, og kontrakten er å anse som en 
tjenestekonsesjon, skulle innklagede gjennomført en konkurranse i tråd med 
yrkestransportlova § 8. Dette er nå for sent. Det antas at konkurransegrunnlaget kunne 
vært annerledes, og mer attraktivt for klager, dersom konkurransen hadde fulgt dette 
regelverket. Rettstekniske hensyn tilsier derfor at innklagede er bundet ved sitt valg om 
å følge anskaffelsesregelverket.  

(14) Uansett foreligger det ikke en tjenestekonsesjonskontrakt. Det er ikke overført 
tilstrekkelig driftsrisiko fra innklagede til operatøren, jf. konkurransegrunnlaget punkt 
3.3, som fastsetter et høyt driftstilskudd.  

(15) På grunn av resultatet klagenemnda har kommet til, gjengis ikke klagers øvrige 
anførsler.  

Innklagede har i det vesentlige anført: 
(16) Transportkontrakten mellom innklagede og valgte leverandør utgjør i realiteten en 

tjenestekonsesjonskontrakt, slik at klagenemnda ikke har myndighet til å ta saken til 
behandling. Ut fra kontraktens bestemmelser er det klart at valgte leverandør har påtatt 
seg den kommersielle risikoen for utførelsen og driften av tjenesten. Det avtalte 
driftstilskuddet utbetales uavhengig av leverandørens kostnader knyttet til 
kontraktsforpliktelsene.  

Klagenemndas vurdering: 
(17) Klager er en potensiell leverandør av tjenesten, og har i utgangspunktet saklig 

klageinteresse, jf. klagenemndsforskriften § 6. Klagen er rettidig.  

(18) Det følger imidlertid av klagenemndforskriften § 6 første ledd at klagen må gjelde 
unnlatelser, handlinger eller beslutninger under gjennomføringen av anskaffelser 
omfattet av anskaffelsesloven eller forskrifter gitt med hjemmel i denne. Etter forskrift 
om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402, § 1-3 (2) bokstav j, er 
tjenestekonsesjonskontrakter ikke omfattet, og klagenemnda har tidligere uttalt at 



38/17 Referatsaker  - 16/00225-14 Referatsaker  : KOFA, Klagenemndas avgjørelse sendt fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser, 10.10.17

 
 

4 

tjenestekonsesjoner heller ikke omfattes av anskaffelsesloven, jf. klagenemndas sak 
2005/86 premiss (18) med videre henvisninger. Klagenemnda må derfor ta stilling til 
spørsmålet om kontrakten er en tjenestekonsesjonskontrakt. 

(19) En tjenestekonsesjonskontrakt kjennetegnes ved at vederlaget "enten utelukkende består 
av retten til å utnytte tjenesten eller i en slik rett sammen med betaling", jf. forskriften § 
4-1 bokstav e. Leverandøren skal i dette tilfellet drive rutetransport, og vederlaget består 
i retten til å utnytte tjenesten kommersielt (billettinntektene), samt et tilskudd på 2 
millioner kroner per sesong. 

(20) Klager fremholder at det ikke foreligger en tjenestekonsesjonskontrakt ettersom det ikke 
er overført tilstrekkelig driftsrisiko fra innklagede til leverandøren. Leverandøren skal i 
dette tilfellet utføre båttjenester mot et tilskudd på 2 millioner kroner per sesong.  

(21) Det fremgår direkte av forskriftens definisjon av tjenestekonsesjonskontrakter, at en 
avtale kan være en tjenestekonsesjonskontrakt selv om oppdragsgiver bidrar med midler 
til at tjenesten skal bli utført. Det avgjørende for om en kontrakt skal karakteriseres som 
en tjenestekonsesjon, er om leverandøren har overtatt risikoen som er forbundet med 
driften av tjenesten, jf. EU-domstolens sak C-348/10 premiss (44). I samme avgjørelse 
premiss (45) uttalte EU-domstolen at for å kvalifisere som en 
tjenestekonsesjonskontrakt kreves det "at den ordregivende myndighed overfører hele 
eller i det mindste en væsentlig del af den risiko, som den løber, til 
koncessionshaveren". Klagenemnda har presisert at den økonomiske risikoen 
leverandøren påtar seg må være "reell og ikke ubetydelig", jf. blant annet klagenemndas 
sak 2011/167 premiss (31). 

(22) Hvilken risiko leverandøren bærer vil påvirkes av forholdet mellom tilskudd og 
billettinntekter. Selv om tilskuddet er større enn inntektene ved retten til å utnytte 
tjenesten, kan den økonomiske risikoen være betydelig.  

(23) Det heter i kunngjøringen at "[l]everandøren bærer risikoen for antall passasjerer og 
samlet inntekt fra billettinntektene". Det fremgår av konkurransegrunnlaget og i 
spørsmålsrunden at billettprisene ikke skal justeres i kontraktsperioden eller i en 
eventuell opsjonsperiode. Oppdragsgiver har i tillegg fastsatt en maksimaltakst for 
billettene. Bruken av tjenesten vil være avhengig av sesong og lokale forhold, og er 
således uforutsigbar. Driftstilskuddet er uavhengig av leverandørens kostnadsnivå, og 
billettsalget er usikkert. Tilskuddet fjerner således ikke den kommersielle risikoen 
forbundet med tjenesten, og leverandørens økonomiske risiko fremstår som reell og 
ikke ubetydelig. Slik saken er opplyst for klagenemnda, er det ikke holdepunkter for at 
tilskuddet på 2 millioner kroner gjorde at leverandørens risiko ikke lenger var reell.  

(24) Klager har også fremhevet at innklagede avtalerettslig har bundet seg til regelverket, 
ved å kunngjøre konkurransen og legge til grunn i konkurransegrunnlaget at regelverket 
gjelder. Dette gir imidlertid ikke klagenemnda kompetanse til å behandle klagen, jf. 
klagenemndas avgjørelse i sak 2005/24. Her ble det lagt til grunn at begrensningen i 
klagenemndas kompetanse gjelder selv om en oppdragsgiver på avtalerettslig grunnlag 
har forpliktet seg til å følge regelverket, jf. premiss (22) i avgjørelsen.  

(25) Klagenemnda har etter dette ikke myndighet til å behandle klagen, jf. 
klagenemndsforskriften § 6, og klagen avvises, jf. klagenemndsforskriften § 9. 
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Konklusjon:  
Klagen avvises, i det klagenemnda ikke har kompetanse til å behandle klagen.  
 
 
For Klagenemnda for offentlige anskaffelser,  
 
 
Finn Arnesen 
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Nøtterøy kommune  
Sekretariatsseksjonen 

Saksbehandler:  
Direkte telefon: 
Vår ref.: 
Arkiv: 
Deres ref.: 

Kjersti Hauan 
901 86 616 
17/57114 
FE - 033 
 

   
Dato: 

 
28.09.2017 

 

Postadresse: Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy Telefon: 33 40 20 00 Bank: 2470 09 57000 
Besøksadresse: Tinghaugveien 18   Org.nr.: 964 952 256 
E-post: postmottak@notteroy.kommune.no Internet: www.notteroy.kommune.no 
 

Nina Thuve Bjørnstad 
 
 
 
 

Kontrollutvalget - fritak som varamedlem for perioden ut 2017 
 
Vi viser til informasjon om at du har flyttet til Tjøme kommune.  
 
Du fritas som varamedlem i Nøtterøy kontrollutvalg for resten av perioden, jf. kommuneloven § 
15, 1.ledd, 2. setning.  
 
Takk for den tiden du har hatt verv i kommunen!   
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kjersti Hauan 
fagkonsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
 
 

1.  
 

 

 
 
Kopi til:    
Vidar Ullenrød Banebakken 12A 3121 NØTTERØY 
VIKS Regata 10 3174 REVETAL 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 28.08.2017 kl. 18:00 
Sted: Tjøme kommune, kommunestyresalen 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 
 Olav Bjørnli, medlem 

Gjert Gjertsen, medlem  
Ivar Dillan, medlem 
Aleksander Leet, medlem 
Stig Atle Vange, medlem 
Magnus Østlie, medlem 
Dag L. Erichsrud, medlem 
 

Møtende 
varamedlemmer: 

Kjetil Edvardsen, varamedlem 
Øyvind Olav Oppegård, varamedlem 

  
Forfall:  Terje Fuglevik, nestleder 

Heidi Ørnlo, medlem 
Lars Egeland, medlem 
 

  
Andre: Heidi Wulff Jacobsen, observatør 

Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
  
Møteleder: Jan Nærsnes 
 
Møtesekretær: 

 
Orrvar Dalby 

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Behandling av utvalgssak 

12/17 17/00034-9 Godkjenning av protokoll fra møte 6.mars 2017. 3 

13/17 17/00092-5 Regnskapsrapport 2/2017 - januar-juli 2017. 3 

14/17 17/00144-1 VIKS - forslag til budsjett 2018. 4 

15/17 
16/00166-
21 

Strategi for VIKS for perioden 2017-2020. 4 
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16/17 
16/00166-
20 

Forslag til endring av vedtektene for Vestfold 
Interkommunale kontrollutvalgssekretariat fra 1.1.2018. 

5 

17/17 17/00143-1 Forslag til møteplan 2018. 6 

18/17 
16/00122-
14 

VIKS orienterer. 6 

19/17 
16/00122-
15 

Referater 7 

20/17 
16/00122-
13 

Eventuelt. 8 

    

 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 

Ny rådgiver i VIKS, Anja Ottervang Eriksen, presenterte seg for styret.  

Før behandling av styresakene, orienterte ordfører Bente Kleppe Bjerke om Tjøme 
kommune og den pågående kommunesammenslåingsprosessen. Hun svarte også 
på spørsmål og kommentarer fra styremedlemmene. 
 
Etter behandlingen av sakskartet ble det orientert om følgende 
forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller: 
 
Sande: Byggesaksbehandling. 
Lardal: Spesialpedagogiske tiltak og tidlig innsats – barnehage. 
Nøtterøy: Teigar ungdomsskole og idrettshall. 
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Behandling av utvalgssak 

12/17 Godkjenning av protokoll fra møte 6.mars 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 12/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 6.mars 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Protokoll fra styremøte 6.mars 2017 godkjennes. 
 
 
 
 

13/17 Regnskapsrapport 2/2017 - januar-juli 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 13/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tar regnskapsrapport 2/2017 – januar-juli 2017 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder orienterte kort om saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret tar regnskapsrapport 2/2017 – januar-juli 2017 til orientering. 
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14/17 VIKS - forslag til budsjett 2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 14/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.413.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder gjennomgikk hovedpunktene i forslaget. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 med en total 
kostnadsramme på kr. 2.413.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
 
 
 
 

15/17 Strategi for VIKS for perioden 2017-2020. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 15/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret for VIKS vedtar at selskapet fortsetter som eget selskap, i hvert fall fram til 
2020.Fra 1.1.2018 reduseres selskapets bemanning fra 3 til 2 årsverk.  
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret for VIKS vedtar at selskapet fortsetter som eget selskap, i hvert fall fram til 
2020.Fra 1.1.2018 reduseres selskapets bemanning fra 3 til 2 årsverk. 
 
 
 
 
 

16/17 Forslag til endring av vedtektene for Vestfold Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat fra 1.1.2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 16/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat med virkning fra 1.1.2018. Saken sendes 
kommunestyrene i eierkommunene til godkjenning. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Styret godkjenner det framlagte forslag til endring av §4 i vedtektene for Vestfold 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat med virkning fra 1.1.2018. Saken sendes 
kommunestyrene i eierkommunene til godkjenning. 
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17/17 Forslag til møteplan 2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 17/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2018: 
 

• Mandag 19.mars 

• Mandag 11.juni (ved behov) 

• Mandag 27.august 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2018: 
 
• Mandag 19.mars 
• Mandag 11.juni (ved behov) 
• Mandag 27.august 
 
 
 
 
 

18/17 VIKS orienterer. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 18/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder opplyste at de saker som var framlagt for styret i dette møtet hadde vært 
hovedfokus den siste tida, sammen med innfasing og introduksjon av ny rådgiver. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
 
 

19/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 19/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsak ble framlagt: Protokoll fra møte i styrets arbeidsutvalg 6.april 
2017. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
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20/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 28.08.2017 20/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
Gjert Gjertsen rapporterte fra møte i representantskapet i Vestfold Krematorium IKS i 
april 2017. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Tas til orientering. 
 
 
 
Møtet slutt kl. 19.30. 
 
 
Revetal 29.august 2017. 
 
For styreleder Jan Nærsnes, 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder  



38/17 Referatsaker  - 16/00225-14 Referatsaker  : Protokoll Styret for VIKS 28.8.2017

 9  
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39/17 Eventuelt  - 16/00226-12 Eventuelt  : Eventuelt

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00226-12 
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nøtterøy 07.12.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 39/17 
EVENTUELT  

 

Forslag til vedtak: 
. 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Saksframstilling: 
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