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RAPPORT – RE KOMMUNE - SKJEGGESTADÅSEN BARNEHAGE 
 
1. BAKGRUNN FOR RAPPORTEN 
 
Kontrollutvalget fattet i møte 24. mars 2015, sak 14/15 følgende: 
Kontrollutvalget ber Vestfold kommunerevisjon iverksette nærmere undersøkelse av 

saksforholdene i forbindelse med bygging av Skjeggestadåsen barnehage i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 03/15 pkt. 5. Undersøkelsen må inkludere vurdering av 

saksfremstilling, kostnadsvurderinger og opplysninger gitt i forkant av den politiske 

behandlingen. 

 
1.1 AVGRENSING OG METODE 
 
På bakgrunn av bestilling fra Kontrollutvalget har revisor kontrollert følgende: 

•••• kostnadsvurdering/budsjetteringsprosessen  
•••• saksfremstilling i kommunestyre 
•••• anbudsprosessen for valg av entreprenør  

 
Vi har avgrenset kontroll av saksfremstillingen til å gjelde gjennomgang av særskilte saker til 
kommunestyre vedrørende utbygging av Skjeggestadåsen barnehage, herunder 
budsjett/økonomiplan og budsjettrevisjoner i perioden 2006 - mars 2015. 
 
Vår gjennomgang utføres i henhold til: 

• Kommuneloven § 23 
• Lov om offentlige anskaffelser med forskrift og veileder 
• Byggereglement for kommunale bygg i Re kommune  
• Reglement for folkevalgte organer i Re kommune 
• Reglement for byggesaksbehandling 
• Retningslinje for innkjøp og anskaffelser i Re kommune  

 
I forbindelse med vår gjennomgang har vi hatt dialog med Rådmann Trond Wifstad, 
Kommunalsjef for oppvekst og kultur Unni Bu og rådgiver Preben Skjøtt i Re kommune. 
 
2. FAKTAOPPLYSNINGER 
 
Bygging av ny barnehage i Revetalområdet/Skjeggestadåsen har vært en gjentakende sak i 
budsjett- og økonomiplansammenheng siden barnehagen først ble planlagt i 2006 og frem til i 
dag. På grunn av flere utsettelser, herunder forsinkelser med reguleringsplan og byggefelt, 
usikkerhet knyttet til valg av tomt og forsinkelser med bygging av infrastruktur/vei, størrelse 
på barnehage og de seneste vurderinger med hensyn til drifts-/eierform - kommunal eller 
privat, har saken vært behandlet politisk flere ganger.  
 
Barnehagen forventes ferdigstilt til 15. september 2015, og blir en 3-avdelings kommunal 
barnehage med plass til 72 barn i Skjeggestadåsen. 
 
 
 



Vestfold kommunerevisjon                                                                                             2 av 8 
 

 

3. BUDSJETTPROSESSEN 
 
Revisjonen har sett på kostnadsvurderinger og budsjetteringsprosessen for prosjektet 
Skjeggestadåsen barnehage. Se vedlagt tidslinje som viser de politiske vedtak i forbindelse 
med budsjettprosessen.  
 

Totalramme Skjeggestadåsen barnehage (mill nok) 

  

      2007 2008 2012* 2013* 2014* 2015* 

14 18 23,5 33,5 34,2 38,7 

      Beløpene er inkl mva. 

    *Inkluderer budsjett for tomt (gjelder ikke perioden 2007-2011) 

 
  

Tabellen viser budsjettert totalramme for Skjeggestadåsen barnehage for de årene hvor det har 
vært foretatt budsjettmessige endringer i prosjektet. Vi ser av tabellen at det har vært foretatt 
vesentlige budsjettendringer underveis i perioden, som skyldes at forutsetningene for 
prosjektet har endret seg over tid, samt at kostnadsvurderingene ikke har vært gode nok. Det 
er verdt å merke seg at det ikke ble budsjettert for kostnader knyttet til tomten før i 2012.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr punkt 1)  
Administrasjonen har blitt forespurt av revisjonen om det finnes dokumentasjon på hva som 
ligger til grunn for det opprinnelige budsjett for prosjektet på kr 14 mill kr i 2007 for bygging 
av Skjeggestadåsen barnehage. Revisjonen har fått informasjon om at grunnlaget har basert 
seg på erfaringstall fra bygging av tilsvarende barnehager, samt byggepris pr kvm i perioden. 

Vesentlige hendelser i budsjettprosessen 

 

1) I 2007 settes det av 14 mill kr i økonomiplan 2007-2010 til bygging av en fire-

avdelingsbarnehage. I meldingssak 008/07 omtales det økende behovet for nye 

barnehageplasser i Re kommune.  

 

2) Vedtak i økonomiplan om 2008-2011 om å avsette 18 mill kr fordelt på 9 mill i 2009 og 

9 mill i 2010. 

 

3) Høsten 2012 kjøper kommunen tomten for 5,45 mill kr, hvor det planlegges at 

Skjeggestadåsen barnehage skal bygges.  

 

4) I 2013 vedtar kommunestyret en totalramme for prosjektet på 35,52 mill kr. Budsjettet 

inneholder lån til utbygger på 2 mill kr som vi har trukket ut i tabell over.  

 

5) I 2014 vedtar kommunestyret en totalramme for prosjektet på kr 36,21 mill kr (KST-

047/14), men byggestart utsettes fremdeles. Budsjettet inneholder lån til utbygger på 2 

mill kr som vi har trukket ut i tabell over. 

 

6) I 2015 vedtar kommunestyret en økning av totalramme for prosjektet fra 36,21 mill kr 

til 40,71 mill kr for bygging av barnehage, det vil si en økning på 4,5 mill kr. Budsjettet 

inneholder lån til utbygger på 2 mill kr som vi har trukket ut i tabellen over. 

 



Vestfold kommunerevisjon                                                                                             3 av 8 
 

 

Beløpet omfatter kun kostnaden for selve bygget og inkluderer ikke kjøp av tomt. Revisor har 
ikke fått framlagt noen skriftlig budsjett for prosjektet fra 2007. Revisor mener det er en 
svakhet i saksbehandlingen at det ikke finnes noe skriftlig vurdering av det opprinnelige 
budsjettet for prosjektet fra 2007.  
 
Revisor ser at det er store variasjoner i budsjett for prosjektet fra 2007 frem til budsjett for 
prosjektet slik det fremkommer i 2015. Revisor er klar over at forutsetningene for barnehagen 
har endret seg over tid. I økonomiplanen for 2007-2010 la man til grunn enn 4-
avdelingsbarnehage med 18 plasser per avdeling, totalt 72 plasser. Valgt organisering har 
medført at ferdig barnehage i 2015 er bygget som en 3-avdelingsbarnehage med 24 plasser 
per avdeling, totalt 72 plasser.  
 
Vedr pkt 2)  
I økonomiplan 2008-2011 vedtas det å avsette 18 mill fordelt på 9 mill i 2009 og 9 mill i 2010 
til byggeprosjektet. Det betyr en økning på kr 4 mill fra forrige økonomiplanperiode. 
Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon på årsak til økning på 4 mill.  
 
Vedr pkt 3)  
Kjøpet av tomten omtales nærmere i Kap 4 – Saksbehandlingen. 
  
Vedr punkt 4, 5 og 6) 
I 2013 vedtok kommunestyret en totalramme for prosjektet på kr 35,52 mill som i 2014 økes 
til 36,21 mill. Totalentreprisen økte med 0,6 mill som følge av prisveksten på byggevarer. Det 
ble også lagt inn et budsjett på inventar på 0,2 mill som man tidligere ikke hadde budsjettert 
med. I 2015 vedtok kommunestyret en ny økning i totalramme på 4,5 mill. Selve entreprisen 
har økt med 0,2 mill, men den største økningen er knyttet til posten ”uforutsett” på 2,5 mill. 
Videre har det vært endringer i rammen knyttet til prosjektledelse, lønn, gebyrer, konsulenter, 
utsmykking, inventar og utstyr. 
 
Det ble i KST68/12 vedtatt å bevilge utbygger av privat boligfelt Reåsen AS et lån på kr 2,05 
mill kr til utbygging av vei. Dette lånet er medtatt i totalramme for prosjektet fra og med 
2013. Revisor har valgt å trekke dette beløpet ut fra tabellen over, da dette ikke er ment som 
en kostnad for kommunen. 
 
I byggereglementet for bygging av kommunale bygg i Re kommune har det helt siden 2002 
vært et krav om at en kostnadskalkyle i et byggeprosjekt skal inneholde en reserve for 
uforutsette kostnader. Det foreligger også krav i reglementet om at kalkyle skal inneholde 
spesifikasjon av erverv og opparbeidelse av tomt, inventar og kunstnerisk utsmykking. De 
samme kravene framkommer av revidert reglement av 20.3.12 og revidert reglement av 
7.2.14.  
 
Revisor mener at det er en svakhet i budsjetteringen og kostnadsvurderingen at det ikke før i 
2015 er budsjettert med kostnader til lønn for intern oppfølging, konsulenthonorar uavhengig 
kontroll, kunstnerisk utsmykking og uforutsette kostnader.  
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4. SAKSBEHANDLINGEN 
 
Revisor har sett på sentrale kommunestyre saker i perioden 2006 og frem til i dag vedrørende 
Skjeggestadåsen barnehage. Ved vår gjennomgang har vi hatt særlig fokus på kravet om 
forsvarlig saksbehandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grunnkravet til forsvarlig saksbehandling sier at forvaltningen må utrede og opplyse en sak 
godt. Jo mer inngripende et vedtak er, desto strengere er kravet. Dette kan medføre at det er 
nødvendig å varsle parter, gi innsyn og begrunnelser utover det som er fastsatt i 
forvaltningsloven.  
 
Den gjennomgangen vi har gjort av dokumentasjonen nevnt over har ikke avdekket direkte 
brudd på krav i kommunelovens § 23, men hva som legges i begrepet ”forsvarlig 
saksutreding” vil henge sammen med hvor inngripende et vedtak er. Et vedtak om å bygge en 
barnehage vil etter revisjonens mening være å anse som et både vesentlig og inngripende 
vedtak. Revisjonen er av den oppfatning at det er flere forhold som kunne vært belyst bedre 
for å sikre at krav om ”forsvarlig saksutredning” ble overholdt: 
 
Kjøp av tomt: 
I KST-68/12 høsten 2012 ble avtale om kjøp av tomt godkjent. Vi vet i ettertid at en av 
årsakene til behov for tilleggsbevilgning i 2015 på kr 4,5 mill. er merkostnader knyttet til 
problemer med grunnforholdene på tomten der barnehagen bygges. Etter revisjonens 
forståelse ble man ikke klar over omfanget av problemene med grunnforholdene før 
Grunnteknikk AS’ rapport forelå i 2014. Det ble i anbudskonkurransen imidlertid tatt 
forbehold om at entreprenør selv måtte foreta grunnundersøkelsene.  
 
Revisjonen er klar over at tomten har vært regulert til barnehagebygging i reguleringsplan, 
men setter likevel spørsmålstegn ved at man ved en slik vesentlig anskaffelse ikke gjør noen 
forundersøkelser av grunnen før den kjøpes. Kanskje kunne deler av de senere 
budsjettoverskridelsene da vært unngått, samt at prinsippet om ”forsvarlig saksutredning” 
hadde blitt fulgt opp i større grad.  

Forsvarlig saksbehandling 
Kommuneloven § 23: 

”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig 

utredet, og at vedtak blir iverksatt.”, jf. kommuneloven kap. 4, § 23, pkt 2 

 

Reglement for bygging av kommunale bygg og anlegg: 

Reglement for bygging av kommunale bygg og anlegg gjelder for investeringer i bygg og anlegg. 

Reglementet stiller en rekke krav til hvilke rutiner som bør være etablert for å sikre god styring og 

gjennomføring av prosjektene. Et av disse kravene er krav om forprosjekt som skal være grunnlaget 

for årsbudsjett og endelig politisk vedtak om utbygging.  

 

Reglement for folkevalgte organer i Re kommune: 

Reglement for folkevalgte organer i Re kommune (revidert i Sak 75/12) omhandler 

saksbehandlingsregler i folkevalgte organer. Bestemmelsene i kap. 3 gjelder for saksbehandlingen i 

kommunestyret og formannskap og § 13 dreier seg om plikter i forhold til forberedelse av saker for 

folkevalgte organ, og er en gjengivelse av prinsipp i kommuneloven §§ 23 og 8 om ”forsvarlig 

saksbehandling”. 
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Forprosjekt: 
Etter byggereglementet bør følgende forhold medtas i et forprosjekt:  

- Endelig romprogram, hvis aktuelt 
- Tegninger i målestokk 1:100 
- Prosjektbeskrivelse 
- Endelige plan for kunstnerisk utsmykking 
- Kostnadsoverslag, men en sikkerhet på +/- 10 %. 
- Fremdriftsplan 
- Vedlegg driftskostnader 

 
Re kommune har brukt Rambøll som prosjektleder og av dokumentasjon på forprosjekt har vi 
mottatt Bok 0 (rev 4) datert 11.4.2014 og Bok 1 (rev 3) datert15.4.13. Opprinnelig versjon av 
bøkene ble utarbeidet våren 2013.  
 
Bok 1 Kravspesifikasjon og prissammenstilling beskriver prosjektet inngående. Det henvises 
til romprogram i egen Bok 2, men revisjonen har ikke mottatt dette vedlegget. Tegninger er 
ikke utarbeidet, men hvert rom er inngående beskrevet i Bok 1, samt også beskrevet noe i Bok 
0. Kunstnerisk utsmykking er ikke spesifikt nevnt i disse bøkene, men det er kanskje ikke like 
aktuelt i en barnehage som i andre offentlige bygg. Fremdriftsplan, kostnadsoverslag og 
driftskostnader for prosjektet fremkommer ikke av bøkene, men er overlatt til tilbyderne i 
anbudskonkurransen å utarbeide. 
 
Revisjonen mener Bok 0 og 1 fungerer tilfredsstillende som prosjektbeskrivelse til tilbydere i 
forkant av en anbudskonkurranse, men som beslutningsgrunnlag for politikerne vil bøkene 
ikke tjene samme formål som et forprosjekt etter byggereglementets definisjon da 
kostnadsoverslag, fremdriftsplan og vedlegg driftskostnader ikke fremkommer her.  
 
I saken med barnehageutbygging i Skjeggestadåsen har man allerede i 2006 vedtatt at det skal 
bygges en ny barnehage i området rundt Skjeggestadåsen, men det er ikke før høsten 2012 at 
tomten vedtas kjøpt. Kommunestyret vedtar første gang i sak 98/13 størrelsen på barnehagen 
(antall avdelinger) som skal bygges. Revisjonen mener tidspunktet for utarbeidelse av bøkene 
er for sent dersom noe av tanken med bøkene er at det skal brukes som et forprosjekt som 
beslutningsgrunnlag for politikerne.  
 
Kostnadskalkyle: 
Etter byggereglementet bør en kostnadsberegning/kalkyle inneholde kostnader til: 

- Ansvarlig samordner/prosjekterende/kontrollerende 
- Ansvarlig utførende 
- Erverv og opparbeidelse av tomt 
- Bygg og tekniske installasjoner 
- Avgifter / gebyrer 
- Prosjekt og byggeledelse 
- Utendørsanlegg 
- Inventar 
- Rigg /drift byggeplass 
- Kunstnerisk utsmykning 0,5-1,5 % 
- Reserve for uforutsette kostnader  

 
Det er i budsjett vedlagt for kommunestyret ikke tatt hensyn til alle disse punktene før i 2015. 
Revisjonen mener det er en svakhet i prosjektplanleggingen at det først 24.2.2015 (KST-
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03/15) har blitt kalkulert med kostnader til lønn for intern oppfølging, konsulenttjenester for 
kontroll av bygg, kunstnerisk utsmykking og buffer til uforutsette kostnader. Dette er poster 
som etter byggereglementet skal inngå i en kalkyleberegning. I tillegg ble det på dette 
tidspunktet vedtatt en vesentlig økning i forhold i kalkyle vedtatt noen måneder tidligere 
(4.11.2014 budsjettrevisjon 2.tertial) på følgende poster; entreprise, byggeledelse og inventar 
og utstyr. 
 
Valg av entreprenør: 
Byggeprosjektet ble lagt ut på anbud i april 2013 og Vålebygg AS ble tildelt kontrakt den 5. 
juli 2013 under forutsetning av politisk vedtak. Ny utsettelse av byggestart ble vedtatt i 
kommunestyre i desember 2013 som følge av politisk uenighet om offentlig/privat regi av 
barnehagen. Saken om privat/kommunal regi har vært oppe til behandling i kommunestyre i 
KST- 65/13, 98/13, 6/14 og 47/14. I denne forbindelse ble KS-advokatene engasjert i mai 
2014 for å utrede det rettslige aspektet ved eventuelt avlyse en avtale med Vålebygg AS i 
påvente av politisk enighet. Rapporten fra KS-advokatene konkluderer med at en avlysning av 
kontrakt med Vålebygg AS med stor sannsynlighet ville kunne føre til et erstatningskrav mot 
kommunen. 
  
Revisjonen registrerer at rutinen med å ta forbehold om politisk vedtak i inngått avtale med 
entreprenør i byggesaker vil kunne være økonomisk risikofylt. Denne rutinen er i følge 
administrasjonen nå endret. 
 
Øvrige kommentarer: 
Revisjonen registrerer at prosessen og saksbehandlingen rundt barnehageutbygging i 
Skjeggestadåsen har tatt tid. Stadige utsettelser av byggeprosjekter er fordyrende i form av 
blant annet økning i byggevareindeks og påløpte lønnskostnader. Årsaken til at byggeplanene 
ikke er iverksatt tidligere beror hovedsakelig på den private utbyggers fremdrift for 
utviklingen av boligfeltet hvor barnehagetomten er lokalisert. En annen årsak til at byggestart 
har latt vente på seg er tiden den politiske prosessen har tatt med å utrede om barnehagen skal 
bygges og driftes av en ideell, privat aktør eller av kommunen selv.  
 
5. ANBUDSPROSESSEN 
 
Re kommunen er pålagt å følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved planlegging og 
gjennomføring av innkjøp. Kommunen har også utarbeidet eget reglement ”Retningslinjer for 
innkjøp og anskaffelser i Re kommune” som skal følges ved innkjøp. I forbindelse med 
totalentreprise for bygging av Skjeggestadåsen barnehage har vi valgt å se nærmere på valg av 
innkjøpsprosedyre, konkurransekunngjøring og anskaffelsesprotokoll. 
 
Innkjøpsprosedyre: 
Anskaffelser i størrelsesorden med totalentreprisen på Skjeggestadåsen fordrer kunngjøring 
og åpen konkurranse. Publisering i Doffin er gjennomført den 16.04.2013, med frist for 
mottak av tilbud 21.05.2013 kl 10.00.  
 
Konkurransekunngjøring: 
I konkurransegrunnlaget utarbeidet av Rambøll Norge AS, er konkurransen beskrevet som 
følger: 
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I grunnlaget ovenfor er det henvist til forskriftens § 2-1 c, som i praksis avgrenser anvendelse 
av forskriften til å følge forskriftens del I. Av teksten fremkommer det likevel at 
konkurransen gjennomføres ihht del II i forskriften. Ifølge veileder til reglene om offentlige 
anskaffelser skal det ytterst prekære forhold til for å benytte denne bestemmelsen. På 
forespørsel til administrasjonen har revisor forstått det slik at bestemmelsen ble benyttet på 
grunn av knappe marginer med hensyn til byggestart/ferdigstillelse av bygget, og at frister for 
innlevering av tilbud ble kortet noe ned.  Ifølge veileder ovenfor skal det prekære grunner til 
for å benytte unntaksbestemmelsen, og revisor kan ikke se at knappe frister mht 
saksbehandling i dette tilfellet er tilstrekkelig for å kunne redusere kravene mht tilbudsfrister 
og annet.  
 
I konkurransegrunnlaget er det tatt forbehold om politisk vedtak i konkurransegrunnlaget før 
inngåelse av kontrakt med tilbyder. Revisor mener at det antagelig skal mer til enn endrede 
politiske vedtak som saklig begrunnelse for å kunne avlyse en konkurranse, jfr. forskriftens 
§§ 13-1 og 22-1 første ledd, uten at kommunen vil kunne bli stilt overfor en erstatningsmessig 
risiko overfor tilbyder. Revisor anbefaler at praksis om slike forehold i konkurransen endres 
for fremtiden. Tilbakemeldinger fra administrasjonen på dette punktet, tilsier at kommunen 
har endret praksis med hensyn til dette punktet.  
 
Anskaffelsesprotokoll:  
Kommunen har i slike anskaffelser plikt til å føre protokoll over anskaffelsen, jf forskrift § 3-
2. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele 
anskaffelsesprosessen. Protokollen gir økt gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i 
anskaffelsesprosessen. 

 
Revisor har på forespørsel ikke fått utlevert anskaffelsesprotokoll, men har mottatt protokoll 
for anbudsåpning og vurdering/sammenstilling av anbudene. Ifølge forskrift og veileder har 
oppdragsgiver klare dokumentasjonskrav knyttet utarbeidelse og arkivering av 
anskaffelsesprotokoll. Revisor mener at Re kommune må påse at anskaffelser blir 
protokollført i samsvar med forskrift om offentlige anskaffelser. 
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6. REVISORS VURDERINGER  
 
På bakgrunn av det som fremkommer i rapporten, har revisor funnet at: 
 

• Revisor mener det er en svakhet i saksbehandlingen at det ikke finnes noe skriftlig 
vurdering av budsjett for prosjektet før i 2013. 

 
• Revisor mener at det er en svakhet i budsjetteringen at det ikke før i 2015 er 

budsjettert med kostnader til lønn for intern oppfølging, konsulenthonorar uavhengig 
kontroll, kunstnerisk utsmykking og uforutsette kostnader. 

 
• Revisor mener Bok 0 og Bok 1 er utarbeidet for sent dersom de skal brukes som et 

forprosjekt som beslutningsgrunnlag for politikerne.  
 

• Revisor mener at Bok 0 og Bok 1 som beslutningsgrunnlag for politikerne ikke vil 
tjene samme formål som et forprosjekt etter byggereglementets definisjon, da 
kostnadsoverslag, fremdriftsplan og vedlegg driftskostnader ikke fremkommer her. 
 

• Revisor mener at rutinen med å ta forbehold om politisk vedtak i avtale med 
entreprenør i byggesaker kan være økonomisk risikofylt, samt oppfattes som brudd på 
forskrift om offentlige anskaffelser §§ 13-1 og 22-1 første ledd, dersom kravet til 
saklig grunn ikke foreligger. 

 
• Revisor mener at Re kommune må påse at anskaffelser blir protokollført i samsvar 

med forskrift om offentlige anskaffelser § 3 -2. 
 
 
 
 
Borre, 21. mai 2015 

Vestfold kommunerevisjon 
 
 

 
Linn Therese Bekken      Mette Holmen    Silje Huru 
Revisjonssjef       Revisor     Revisor (sign) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi:   Rådmann, Kommunalsjef for oppvekst og kultur 
Vedlegg:  Tidslinje med sentrale politiske vedtak fra 2006-2015 


