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Sammendrag

Formålet med revisjonen har vært å vurdere årsakene til overskridelser og kommunens
prosjektstyring i Torvprosjektet i Tønsberg kommune. Gjennomgangen har også hatt fokus på
økonomistyringen i prosjektet.
Deloitte kan ikke se at Torvprosjektet har blitt gjennomført på en slik måte at prosjektgjennomføringen har vært gjenstand for betryggende kontroll i samsvar med kravet i
kommunelovens § 23, 2.
Hovedårsaker til avvik i Torvprosjektet er:
 Uhensiktsmessig organisering av prosjektet
 Mangelfulle rutiner for planlegging og koordinering av prosjektet
 Uavklarte roller og ansvarsforhold, og manglende styringsprinsipper for prosjektet
 Mangelfull økonomistyring i prosjektet
 Manglende oppfølging av kommunens investeringsreglement og økonomireglement
 Manglende rapportering om budsjettoverskridelser og mangler ved rapporterte tall og
kostnadsestimater
 Mangelfull oppfølging av avviks- og endringsmeldinger og manglende innhold i disse
 Manglende risikovurderinger
 Det ble ikke etablert ny styringsgruppe etter at Tønsberg Utvikling KF ble nedlagt fra
1.1.12
 Det er etter revisjonens mening ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon på et overordnet
prosjektstyringssystem for Tønsberg kommune.
Mange endringer og tilleggsbestillinger er en viktig del av forklaringen på at Torvprosjektet har
kostet mer en opprinnelig planlagt. Undersøkelsen viser også at man ikke har hatt tilstrekkelige
og kvalitetssikrede kostnadsestimater for mye av arbeidet, og dette har svekket mulighetene for
økonomistyring i prosjektet.
Torvprosjektet har vært særlig komplisert både med hensyn til at det skulle bygges i Tønsberg
historiske sentrum, i området som er definert som et kulturminne, og det måtte tas hensyn til
forretningsdrivende, gårdeiere og publikum. I tillegg har kompleksiteten i prosjektet og antallet
aktører etter revisjonens vurdering skapt et stort behov for klare og formaliserte prinsipper og
rutiner for kommunikasjon og styring. Dette har ikke blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte i
Torvprosjektet.
Til tross for at konfliktpotensialet med kulturminnene i området som har vært kjent gjennom
forundersøkelser, har Riksantikvaren mottatt søknader som ikke har tatt hensyn til dette. Først
når Riksantikvaren har påpekt at tiltak ville utløse krav om større arkeologisk utgravning har de
planlagte tiltak blitt omprosjektert.
Utførelsen av Torvprosjektet har vært preget av mangelfull planlegging, som etter revisjonens
vurdering kunne vært fanget opp i ett forprosjekt. Dette kunne også bidratt til å redusere
usikkerhetsmomenter i prosjektet.
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Revisjonen foreslår blant annet at Tønsberg kommune etablerer et overordnet
prosjektstyringssystem og prinsipper for prosjektgjennomføring som skal gjelde for alle
kommunale bygge- og investeringsprosjekter.
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1. Innledning

1.1

Bakgrunn

Deloitte har med utgangspunkt i godkjent prosjektplan og bestilling fra kontrollutvalget,
gjennomført en forvaltningsrevisjon av Torvprosjektet i Tønsberg kommune.
Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).

1.2

Formål og problemstillinger

Formålet med revisjonen har vært å vurdere årsakene til overskridelser og kommunens
prosjektstyring i Torvprosjektet i Tønsberg kommune. Gjennomgangen har hatt fokus på
økonomistyringen i prosjektet.
Med bakgrunn i formålet med prosjektet er det formulert følgende problemstillinger:
1. Hva er årsakene til budsjettoverskridelsene på Torvprosjektet i Tønsberg kommune?
Herunder:

Var økonomiske rammer basert på realistiske kostnadsoverslag, der det ble tatt
hensyn til alle kostnader og tatt høyde for usikkerhet knyttet til
prosjektforutsetninger?

Ble det gjort en tilstrekkelig risikovurdering for prosjektet og iverksatt tiltak i tråd
med risikovurderingen?

Har kommunen hatt et tilfredsstillende system for avvikshåndtering i
gjennomføringen av prosjektet?

Ble det etablerte tilstrekkelige rutiner for rapportering (for eksempel for
framdriftsplan, budsjett, avvik, endinger) og ble rapporteringsrutiner etterlevd?

Har det vært tilstrekkelig god kommunikasjon på alle nivåer i
prosjektgjennomføringen?

Ble det rapportert tilstrekkelig om resultat i forhold til budsjetterte rammer og om
økonomiske prognoser for prosjektet underveis i prosjektperioden?

Har prosjektledelsen hatt oversikt over regnskapet for prosjektet og overvåket
økonomiutviklingen i prosjektet?

2. Har Tønsberg kommune hatt en tilfredsstillende prosjektstyring i Torvprosjektet?







Har kommunen tilfredsstillende rutiner for planlegging og gjennomføring av
prosjektet, og har disse blitt fulgt?
Gjennomførte kommunen tilfredsstillende kvalitetssikring av prosjektplanlegging
og gjennomføring?
Ble det opprettet en prosjektorganisering med klare ansvarsforhold og
rapporteringslinjer?
Er kommunens retningslinjer for økonomioppfølging og – rapportering etterlevd i
det aktuelle prosjektet?
Har kommunen tilstrekkelige rutiner for å behandle og godkjenne eventuelle
tilleggsarbeider?
Har kommunen tilfredsstillende rutiner for evaluering og erfaringsoverføring/ deling fra gjennomførte prosjekter?
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1.3

Leserveiledning

I rapporten presenteres revisjonens vurderinger under kapittel 3 og forslag til tiltak i kapittel 4.
Vurderingene er strukturert som svar på hver enkelt problemstilling i prosjektet.
Revisjonskriterier som datagrunnlaget er vurdert opp mot blir presentert i vedlegg 1, og
datagrunnlaget i vedlegg 2.
I vedlegg 3 presenteres to kart over Torvet. Det første viser hvordan Torvet først ble planlagt
bygget, mens det andre kartet viser Torvet slik det er bygget med tilleggsprosjekter og endringer.
Rådmannens høringsuttalelse fremgår av vedlegg 4.
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2. Metode

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført ved hjelp av dokumentanalyse og intervju, der
gjennomgang av prosjektdokumenter, budsjett og annen økonomisk informasjon har vært sentral.
Det er gjennomført intervju med et utvalg aktører som har hatt sentrale roller i prosjektet.

2.1

Dokumentanalyse

Deloitte har gått gjennom politiske vedtak, styringsdokumenter og planer fra kommunen og
Tønsberg Utvikling. I tillegg har revisjonen gjennomgått møtereferater fra Tønsberg Utvikling KF
sine styremøter.

2.2

Intervju

For å få utfyllende informasjon om prosjektet, herunder planarbeid, prosjektorganisering og
gjennomføring av Torvprosjektet er det gjennomført intervjuer med følgende aktører:
Stilling
 Rådmann i Tønsberg kommune
 Styreleder i styret for Tønsberg Utvikling Kommunale foretak (KF)
 Nestleder i styret for Tønsberg Utvikling KF
 Prosjektleder i Tønsberg Utvikling KF
 Prosjektleder for hovedentreprenør, Tønsberg Bydrift
 Arkeolog ved NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning)
 Daglig leder i anleggsgartnerfirma
 Gårdeier ved Torvet
 Hovedarkitekt
 Byggeleder (innleid konsulent for Bydrift)
Det er også gjennomført kortere telefonsamtaler for avklaringer av enkelte spørsmål med:
 Økonomisjef i Tønsberg kommune
 Innleid prosjektkonsulent som bistod prosjektleder i Tønsberg Utvikling KF
 Tidligere daglig leder i Tønsberg Utvikling KF
I tillegg har Riksantikvaren besvart noen spørsmål per e-post knyttet til arkeologiske hensyn i
Torvprosjektet.

2.3

Verifiseringsprosesser

Oppsummering av intervjuene er sendt til intervjuobjektene for verifisering. Kun verifiserte
opplysninger fra intervjuer og samtaler er benyttet i rapporten. Rapporten har vært oversendt
rådmannen for verifisering og uttalelse. Revisjonen har innarbeidet rådmannens kommentarer i
datadelen og gjort noen justeringer. I de tilfellene der det er grunnlagt for det har revisjonen gjort
nødvendige justeringer i vurderingsdelen. Rådmannens uttalelse er vedlagt rapporten.
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3. Vurdering

3.1

Årsaker til budsjettoverskridelsene på Torvprosjektet

I desember 2012 fikk bystyret orientering om at Torvprosjektet hadde en overskridelse på over
8,6. mill. kr eks. mva. Overskridelsene er hovedsakelig knyttet til utgifter til grunnarbeid og
anleggsgartner/steinarbeid. Totalbeløpet for Torvprosjektet var i desember 2012 ca. 45 mill. kr.
eks. mva.
Var økonomiske rammer basert på realistiske kostnadsoverslag, der det ble tatt hensyn til
alle kostnader og tatt høyde for usikkerhet knyttet til prosjektforutsetninger?
De økonomiske rammene som ble vedtatt av Bystyret i 2011 var basert på et budsjett revidert av
styret i Tønsberg Utvikling KF, men som manglet et beløp på nesten 5 mill. kr. Selv om denne
summen hadde blitt tatt med ville budsjettet ikke dekket de faktiske kostnadene på Torvet. Fra
budsjettet som ble vedtatt av bystyret i november 2011 til kalkylen som ble fremlagt for bystyret i
november 2012 er det en økning på ca. 15 mill. kr. Økningen er hovedsakelig relatert til
grunnarbeider og anleggsgartnerarbeid. Dette viser etter revisjonens vurdering at man ikke har
hatt tilstrekkelige, kvalitetssikrede kostnadsestimater å basere budsjetterte rammer på, og
prognoser for totalkostnader på prosjektet.
Det ble etter revisjonens vurdering ikke i tilstrekkelig grad tatt høyde for usikkerhet knyttet til
prosjektforutsetninger. Spesielt gjelder dette konsekvenser av arkeologisk utgraving, observasjon
og funn som ikke i tilstrekkelig grad var utredet i planleggingsfasen av prosjektet. Betydningen av
forholdet til gårdeiere, forretningsdrivende og publikum var heller ikke i tilstrekkelig grad utredet
før byggeprosessen startet. Disse forholdene har blant annet medført forsinkelser, erstatninger
og andre uforutsette utgifter.
Det viste seg også nødvendig å foreta nye og ekstra prosjekteringer underveis i prosjektet for å
kunne gjennomføre det praktiske arbeidet. En forprosjektering av Torvprosjektet kunne etter
revisjonens vurdering ha bidratt til å redusere usikkerhetsmomenter og bidratt til viktige
avklaringer før man startet arbeidet.
Ble det gjort en tilstrekkelig risikovurdering for prosjektet og iverksatt tiltak i tråd med
risikovurderingen?
Etter revisjonens vurdering var det en vesentlig svakhet ved prosjektplanleggingen at det ikke ble
gjennomført systematiske risikovurderinger i prosjektet. Dette har blant annet medført at man ikke
har hatt noen beredskap for å iverksette tiltak for å redusere usikkerhet og risiko i prosjektet når
uforutsette hendelsene har oppstått.
Har kommunen hatt et tilfredsstillende system for avvikshåndtering i gjennomføringen av
prosjektet?
Prosjektet har hatt et system for avviks- og endringshåndtering i gjennomføringsfasen, men
systemet har ikke blitt brukt som forutsatt. Endringsmeldinger mangler blant annet signaturer, og
har ikke vært korrekt utfylt når det gjelder angivelse av estimerte økonomiske konsekvenser av
endringene. Avvik har i flere tilfeller heller ikke blitt rapportert videre fra foretaket til kommunen.
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Ble det etablerte tilstrekkelige rutiner for rapportering (for eksempel for framdriftsplan,
budsjett, avvik, endinger) og ble rapporteringsrutiner etterlevd?
Det ble ikke etablert tilstrekkelige rutiner for rapportering internt i prosjektet og mellom kommunen
og Tønsberg Utvikling KF. Rapporteringskravene i kommunens økonomireglement ble ikke
kommunisert til prosjektansvarlig eller styringsgruppen. Prosjektet har også manglet tydelige,
dokumenterte mandat, rollebeskrivelser og ansvarsfordelinger. Dette har medført uklarheter i
forhold til hvem som har hatt ansvar for hva i prosjektet.
Har det vært tilstrekkelig god kommunikasjon på alle nivåer i prosjektgjennomføringen?
Undersøkelsen viser at det har vært flere svakheter ved den overordnede koordineringen mellom
Bydrift, Tønsberg Utvikling KF og kommunen, særlig i byggefasen da mye av
budsjettoverskridelsene har oppstått. Svært mange aktører, både kommunale og eksterne, har
vært involvert i Torvprosjektet. Kompleksiteten i prosjektet og antallet aktører har skapt et stort
behov for klare og formaliserte prinsipper og rutiner for kommunikasjon og styring. Dette har etter
revisjonens vurdering ikke blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte i Torvprosjektet.
Undersøkelsen viser at det særlig har vært uklarheter knyttet til rapportering, roller og ansvar.
Etter revisjonens vurdering har det i Torvprosjektet vært for mange uklarheter knyttet hvilke
forventninger det var til de ulike aktørene.
Ble det rapportert tilstrekkelig om resultat i forhold til budsjetterte rammer og om
økonomiske prognoser for prosjektet underveis i prosjektperioden?
Investeringsprosjektene er rapportert tertialvis til politisk nivå, dvs. to ganger i året, i tillegg til
rapportering i forbindelse med årsregnskapet. Den økonomiske rapporteringen om
kostnadsutvikling underveis i Torvprosjektet har vært mangelfull, og kommunen har ikke fått
rapportert korrekte økonomiske prognoser for prosjektet. Dette er ikke i samsvar med
kommunens økonomireglement.
Har prosjektledelsen hatt oversikt over regnskapet for prosjektet og overvåket
økonomiutviklingen i prosjektet?
Verken Tønsberg Utviklings styre eller prosjektleder har overvåket økonomiutviklingen i prosjektet
på en forsvarlig måte. Utviklingen av prosjektet, med flere vesentlige arkitektoniske endringer og
tilpasninger i utførelse og fremdrift på grunn av arkeologiske forhold, har stilt krav til hyppig og
pålitelig økonomistyring og rapportering til besluttende politiske organ som prosjektledelsen ikke
har klart å ivareta på en forsvarlig måte. Blant annet har de økonomiske og fremdriftsmessige
konsekvensene av vedtatte endringer i prosjektet ikke blitt anslått/beregnet. Økonomistyringen i
Torvprosjektet har vært preget av at man fått fremlagt og vurdert oversikter basert på bokførte
kostnader, og man har i liten grad hatt mekanismer (fremdriftsstyring og prognoser) for å styre
kostnadene innenfor budsjetterte rammer.
Undersøkelsen viser at det har vært komplisert å utarbeide reelle og fullstendige
kostnadsoverslag, og ta hensyn til alle utgifter, på grunn av at mye av endringsarbeidet ble utført
etter regning fra entreprenørene.
Det ble ikke inngått formell avtale mellom Tønsberg Utvikling KF og Bydrift før arbeidet på Torvet
startet. Dette innebærer at det ved oppstart av arbeidet knyttet seg usikkerhet til kostnadene ved
anleggsarbeidet som skulle utføres av Bydrift. En avtale internt mellom to enheter i kommunen,
kan inngås selv om også andre styringsdokumenter kan tenktes innad i kommunen. Det å få på
plass en entrepriseavtale kan regulere oppgavefordeling og delegasjon av oppgaver mellom de
to enhetene, og kan være et styringsverktøy i forhold til budsjett, rapportering og prosjektstyring
m.v. Den inngåtte entrepriseavtale kunne etter revisjonens vurdering vært mer presis og
utfyllende for å fungere som styringsdokument. Uklarheter knyttet til usignert avtaleutkast og hva
som var avtalt på ulike tidspunkter, reduserer også avtalens funksjon som styringsdokument.
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Følgende fremgår av høringsuttalelsen fra Rådmannen:
«Bydrift presiserer at avtalen er en standardavtale basert på NS8406, og oppfattes ikke
som uklar.»
Revisjonen vil peke på at selv om avtalen er basert på norsk standard, er det vanlig praksis å
utarbeide et tillegg til standardkontrakter som regulerer spesifikke forhold knyttet til det spesifikke
prosjektet som skal utføres. Revisjonen registrerer at Bydrift, som hovedentreprenør, og
Tønsberg Utvikling, som ansvarlig prosjektleder, har ulik oppfatning av i hvilken grad avtalen har
fungert som et tilstrekkelig styringsdokument for prosjektet.

3.2

Har Tønsberg kommune hatt en tilfredsstillende prosjektstyring i
Torvprosjektet?

Har kommunen rutiner for planlegging og gjennomføring av prosjektet, og er disse blitt
fulgt?
Kommunen mangler prosjektstyringssystem og rutiner for planlegging og gjennomføring av
Torvprosjektet. Som en konsekvens av dette ble det i forbindelse med Torvprosjektet blant annet
ikke utførte et forprosjekt. I Torvprosjektet gikk man direkte fra den overordnede «Helhetsplan for
revitalisering av Tønsberg historiske sentrum» til å igangsette arbeidet med Torvprosjektet.

Gjennomførte kommunen tilfredsstillende kvalitetssikring av prosjektplanlegging og
gjennomføring?
Det er ikke gjennomført noen dokumentert kvalitetssikring i prosjektplanleggingen eller i
forbindelse med gjennomføringen av Torvprosjektet.

Ble det opprettet en prosjektorganisering med klare ansvarsforhold og
rapporteringslinjer?
Prosjektet har etter revisjonens vurdering vært preget av mange uklarheter i roller, ansvarsforhold
og rapporteringslinjer, særlig mellom Tønsberg Utvikling som kommunalt foretak og
økonomiavdelingen i kommunen og kommuneledelsen. Det var ikke etablert klare
rapporteringskrav og rutiner i prosjektet.
Rådmannen kommenterer i sitt høringssvar at det er virksomhetsleder som har ansvar for
rapportering innenfor for sitt område, og ikke prosjektleder. Økonomiavdelingen har derfor ikke
forholdt seg til prosjektleder i denne sammenheng, men til leder av Tønsberg Utvikling.
Revisjonen vil understreke at daglig leder i et kommunalt foretak ikke er underlagt kommunens
administrasjon, men er direkte underordnet styret i foretaket (jf. kommuneloven § 71). I følge
kommunelovens § 72 har «administrasjonssjefen (…) innenfor styrets myndighetsområde ikke
instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. (…).» Deloitte har ikke
fått fremlagt et skriftlig mandat for prosjektansvaret som gjør det mulig å etterprøve hvorvidt
prosjektansvaret for Torvprosjektet var underlagt styrets myndighetsområde eller kommunen.
Etter revisjonens vurdering vil det ikke være naturlig at daglig leder i et kommunalt foretak skal
rapportere til økonomiavdelingen i kommunen uten at dette fremgår særskilt av instruks eller
lignende. Revisjonen har etterspurt rapporteringsrutiner for prosjektet, men det er ikke lagt fram
skriftlige rutiner som gjelder for det kommunale foretaket, og som regulerer samhandlingen
mellom foretaket og kommunen.
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Revisjonen registrerer også at rådmannen har sittet som styremedlem i styret for Tønsberg
Utvikling kommunale foretak etter endringen av kommuneloven trådte kraft 1.1.2010. Dette er
etter revisjonens vurdering ikke i samsvar med kommunelovens § 65 nr. 2.

Er kommunens retningslinjer for økonomioppfølging og – rapportering etterlevd i det
aktuelle prosjektet?
Kommunens retningslinjer for økonomioppfølging og – rapportering er ikke etterlevd i dette
prosjektet. Dette skyldes at kravene i økonomireglementet ikke ble kommunisert til de
prosjektansvarlige i Tønsberg Utvikling KF.
Rådmannen tilbakeviser dette i sitt høringssvar og viser til at: «... det ved flere anledninger har
blitt purret, samtidig som Bydrift også har rapportert for hovedprosjektet».
Revisjonen har fått opplyst at det er bedt om rapportering i henhold til økonomireglementet.
Revisjonen fastholder likevel sin vurdering om at kommunens retningslinjer for
økonomioppfølging og rapportering ikke er etterlevd i prosjektet. Eksempelvis fremgår det i notat
fra Tønsberg kommune, Næringsutvikling til Kontrollutvalget at det har vært både mangelfull og
forsinket rapportering om budsjettoverskridelser i Torvprosjektet (jf. Notat datert 19.12.2012).
Rådmannen peker i sin tilbakemelding også på følgende:
«Det vises til i rapporten at kommunens økonomireglement ikke ble kommunisert til
prosjektansvarlig eller styringsgruppen. I styringsgruppen sitter rådmann som kjenner
kommunens økonomireglement, og flertallet i styret er bystyremedlemmer som har
vedtatt kommunens økonomireglement.»
Revisjonen vil peke på at det i undersøkelsen kommer frem at styringsgruppen ikke har hatt et
formelt og klart definert mandat knyttet til Torvprosjektet. Det synes som at det ikke har vært klart
kommunisert hvordan økonomireglementet skulle praktiseres og følges opp av styret i Tønsberg
Utvikling. Dette kan være en forklaring på at styringsgruppen ikke har fulgt opp eventuelle krav
om Tønsberg Utvikling KF sin rapportering etter kommunens økonomireglement.
Har kommunen tilstrekkelige rutiner for å behandle og godkjenne eventuelle
tilleggsarbeider?
I Torvprosjektet har man hatt rutiner for behandling og godkjenning av endringer og
avviksmeldinger, men undersøkelsen viser at dette systemet i praksis ikke har blitt fulgt, blant
annet ved at meldinger ikke er blitt utfylt korrekt og godkjent i tråd med rutinene.
Når kommunene kjøper bygge- og anleggsoppdrag av andre enn kommunens egen virksomhet,
må forholdet til anskaffelsesregelverket vurderes. Regler omkring offentlige anskaffelser kommer
i utgangspunktet ikke til anvendelse etter at kontrakter er inngått mellom partene. Etter
kontraktstidspunktet er det den avtalte kontrakt som regulerer avtaleforholdet mellom partene.
Unntak gjelder dersom det gjøres vesentlige endringer i den opprinnelige inngåtte avtalen.
Vesentlige endringer i avtale som er inngått kan bli ansett som inngåelse av en ny avtale, og den
nye avtalen må følge reglene for offentlige anskaffelser dersom ny avtale ikke skal bli ansett som
en ulovlig direkteanskaffelse.
I forhold til Torvprosjektet har Bydrift hatt ansvar for å gjennomføre anbudsrunder, og det er
inngått avtaler med en rekke underleverandører. I forhold til de kontraktene som er blitt inngått
med underleverandører er det foretatt en rekke endringsmeldinger og avviksmeldinger underveis
i prosjektet. Ut fra den dokumentasjonen revisjonen har mottatt, har det vært vanskelig å vurdere
om det kan ha skjedd enkelte direkte anskaffelser i strid med anskaffelsesreglene. Dette skyldes
blant annet manglende signerte endringsmeldinger og anbud på tilleggsarbeid, og mangler ved
den økonomiske budsjettstyringen. Revisjonen vil imidlertid poengtere at vi ikke har avdekket
noen direkte brudd på regelverket om offentlige anskaffelser.
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Har kommunen tilfredsstillende rutiner for evaluering og erfaringsoverføring/ -deling fra
gjennomførte prosjekter?
Kommunen har ikke generelle rutiner for evaluering og erfaringsoverføring/ deling fra
gjennomførte prosjekter, men rådmannen opplyser at erfaring, kunnskap og kompetanse på
prosjektgjennomføring opparbeides i Bydrift og Tønsberg kommunale Eiendom der bygge- og
investeringsprosjekter vanligvis utføres.

Avsluttende kommentarer:
Rådmannen peker i sin høringsuttalelse på følgende:
«Torvprosjektet er et spesielt prosjekt i det organisering ikke har fulgt normale
ansvarslinjer for bygge- og anleggsprosjekter i Tønsberg kommune, samt at kommunens
retningslinjer og prosedyrer ikke er fulgt. Rapportens vurderinger og spesielt anbefalinger
generaliserer mangler i dette prosjektet til å rette kritikk mot kommunens styringssystem
generelt. Dette er en generalisering vi mener det ikke er dekning for.
Hovedkonklusjonen er at Tønsberg kommune mangler overordnede retningslinjer og
prosedyrer for planlegging, gjennomføring og styring av utbyggingsprosjekter, noe vi
stiller oss undrende til.»
Deloitte har i brev datert… blant annet bedt om følgende dokumentasjon:
 Dokument som viser risikovurderinger av Torv-prosjektet for eksempel
sett ift budsjett, fremdrift m.m.
 Dokument som viser hvordan prosjektet ble organisert, med oversikt over
fordeling av ansvar, myndighet og rapporteringslinjer.
 Dokument som viser kommunens system og rutiner for
kvalitetssikring av prosjektplanlegging og –gjennomføring.
 Dokument som viser kommunens avvikshåndtering i forbindelse med dette
konkrete prosjektet.
 Dokument som beskriver rutiner for rapportering – i forbindelse med fremdriftsplan,
budsjett, avvik, endringer, og all rapportering i prosjektet til styringsgruppe og
kommuneledelsen.
 Delegasjonsreglement, som viser ansvar og myndighet til hhv Tønsberg Utvikling og
rådmannen i Torvprosjektet.
 Alle dokumenter brukt i forbindelse med rådmannens interne gjennomgang av Torvprosjektet.
 Annen dokumentasjon som dere vurderer som relevant i forbindelse med saken.
Deloitte mener at kommunen ikke har fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon som gir grunnlagt for å
konkludere med at kommunen har et skriftlig prosjektstyringssystem som dekker alle faser i
prosjektet, fra Bystyrets bestilling, via planlegging, organisering, gjennomføring og avslutning, til
evaluering og erfaringsoverføring. Dette er heller ikke dokumentert i forbindelse med
verifiseringen av rapporten.
Torvprosjektet er et kommunalt investeringsprosjekt. Under forutsetning av at Tønsberg
kommunen har et velfungerende prosjektstyringssystem er det kritikkverdig at dette ikke er
benyttet i Torvprosjektet selv om prosjektlederansvaret ble lagt til Tønsberg Utvikling som
kommunalt foretak.
Deloitte kan ikke se at Torvprosjektet har blitt gjennomført på en slik måte at prosjektgjennomføringen
har vært gjenstand for betryggende kontroll i samsvar med kravet i kommunelovens § 23 2.
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4. Forslag til tiltak

Etter revisjonens vurdering bør Tønsberg kommune:

Etablere et prosjektstyringssystem som inneholder følgende elementer:
a) Rutiner for planlegging og koordinering gjeldende for alle prosjektfaser
b) Veldefinerte og omforente styringsprinsipper som skal benyttes gjennom hele
prosjektene
c) Rutiner for å identifisere problemer i prosjektgjennomføringen så tidlig som mulig
d) Sikre at prosjektstyringssystemet er slik utformet at det gir grunnlag for god
kommunikasjon på alle nivåer i prosjektarbeidet
e) Rutiner for informasjonsdeling som sikrer at informasjonsmengden er tilpasset behov
som eksisterer på ulike nivåer på informasjonsmottakersiden (som for eksempel
inkluderer ulike aktører som blir berørt av tiltakene og som deltar i gjennomføringen)
Rutiner for rapportering av forbruk av ressurser med en frekvens som er nødvendig
etter hvert som prosjektene går fremover
Innføre prinsipper for opprettelse av prosjektorganisering med klare ansvarsforhold og
rapporteringslinjer.
Sikre at investeringsreglementet er tilstrekkelig kjent og blir etterlevd blant alle ansvarlige
for prosjektgjennomføring i kommunen.
Utarbeide rutiner for gjennomføring av risikokartlegging og -vurdering i forbindelse med
kommunale prosjekter, som sikrer at det settes i verk risikoreduserende tiltak.
5. Innføre et system for avvikshåndtering som omfatter alle kommunale prosjekter, og som
også tar høyde for om prosjektansvar blir plassert i kommunalt foretak.
Utarbeide rutiner som sikrer at det blir gjort nødvendige avklaringer av framdriftsplan,
kostnadsrammer og vesentlige kontrakts- og avtaleforhold ved iverksetting av kommunale
prosjekter.
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Vedlegg 1 Revisjonskriterium

Innsamlede data er vurdert opp mot revisjonskriterier i form av lover, regelverk og andre
relevante kommunale vedtak og retningslinjer. Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i
samsvar med kravene i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon.1

5.1

Kommuneloven

I kommuneloven, § 23, pkt. 2 går det frem at administrasjonssjefen har ansvar for at saker er
forsvarlig utredet før de legges frem for behandling i folkevalgte organ:
«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den
er gjenstand for betryggende kontroll.»

Videre heter det i § 47 at bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer:
”Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede
organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller fylkeskommunen er rettslig
forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje punktum. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret
som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal
administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til
kommunestyret eller fylkestinget.
Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige
endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold
som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til
budsjettet.»

I forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) er det i § 10 stilt følgende krav til
budsjettstyring:
«Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret
legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og
innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom
administrasjonssjefen eller kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan
oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til
kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.»

5.2

Administrative reglement og regelverk i Tønsberg kommune

Økonomireglement for Tønsberg kommune
Følgende fremgår av økonomireglementet vedtatt i 2009.23
«Fullmakter til FPN4

1

RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon
«Økonomireglement Tønsberg kommune. Behandles i bystyret 4. november 2009»
3
Det er nylig vedtatt nytt økonomireglement, men siden dette ikke trer i kraft før 2013, tas det utgangspunkt i
økonomireglementet som var gjeldende på tidspunktet prosjektet ble gjennomført.
4
FPN står for Utvalg for finans, plan og næring.
2
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Utvalget fører et overordnet tilsyn med ressursbruken og budsjettstyringen i kommunen,
og behandler månedlige økonomirapporter.» (s.10)
«4.5 Fullmakter til rådmannen
(…) Sak om evt. tilleggsbevilgninger må til bystyret. Sak skal først fremmes når det ikke
er mulighet for omdisponering innen eget ansvarsområde.» (s.10)
Når det gjelder virksomhetslederes fullmakter knyttet til økonomiske disposisjoner går det fram av
Tønsberg kommunes økonomireglement at:
«4.6 Fullmakter til virksomhetsledere
Rådmannen delegerer myndighet til å foreta økonomiske disposisjoner, til
virksomhetslederne, med følgende forutsetninger:
-

-

Disposisjonen må ligge innenfor virksomhetens arbeidsområde/virksomhetsplan.
Verdien må ligge innenfor årets budsjettramme for virksomheten.
Inngåelse av forretningsmessige/økonomiske avtaler som binder virksomheten over
flere år er begrenset. Det kan ikke inngås avtaler med en varighet utover 3 år og/eller
en økonomisk verdi utover kr 500.000 totalt over hele avtaleperioden uten
rådmannens godkjenning.
Dersom kommunen har inngått rammeavtaler om leveranser av varer og tjenester
skal disse følges.»

«2.1.4 Tertialrapporter og økonomirapporter
Tertialrapport utarbeides to ganger i året (vår og høst) og er en omfattende
virksomhetsrapportering både på økonomiske nøkkeltall og politiske vedtak.
Virksomhetene skal kommentere årsak til evt. merforbruk, og angi tiltak som skal
gjennomføres for å komme i balanse. I tertialrapporten kan det vedtas nye økonomiske
rammer og rådmannen innstiller på endringer til slike. Bystyret vedtar budsjettjusteringer
utifra endrede forutsetninger. Rapporten inneholder en driftsdel og en investeringsdel. Det
blir her også orientert om det siden forrige rapportering er foretatt administrative
budsjettjusteringer jf. rådmannens fullmakt vedtatt av bystyret i sak 008/04. I
tertialrapporten rapporteres det også på oppfølgingen av bystyrevedtak og
budsjettvedtak. Virksomhetene leverer også økonomirapporter i de månedene det ikke
utarbeides tertialrapporter. Økonomiseksjonen sammenfatter disse i orienteringssaker
som jevnlig forelegges FPN. (…)» (s. 5)

5.3

Kommunalt foretak

Kommunale foretak (KF) er en organisasjonsform som er regulert i kommuneloven kapittel 11.
Denne typen foretak er i rettslig forstand ikke et eget rettssubjekt, men en del av kommunen som
rettssubjekt. Foretakets administrasjon/daglig leder er ikke direkte underlagt rådmannen
instruksjonsmyndighet, slik tilfellet er for kommunens øvrige administrasjon. Rådmannen kan
imidlertid instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til
kommunestyret har behandlet saken. Foretaket inngår avtaler på vegne av kommunene, og er
således ikke selvstendig part verken avtalerettslig eller i forhold til offentlig myndighet.
Foretaket skal ha et eget styre, som er direkte underlagt kommunestyret. Rådmannen har tale og
møterett i foretakets styre. Rådmannen kunne frem til 1. januar 2010 være valgt som
styremedlem i et kommunalt foretak. Etter dette tidspunktet har kommuneloven ikke lenger
adgang til at rådmannen er styremedlem i et kommunalt foretak i samme kommune som han er
rådmann, jf. § 65 nr. 2. Lovendringen ble varslet ved et rundskriv fra departementet medio 2009.
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Kommunestyret velger foretakets styre. Styret har myndighet til å treffes avgjørelser i alle saker
som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av
virksomheten. Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte det trengs. Medlem av styret
og daglig leder kan kreve at styret innkalles. Styret fatter sine beslutninger med alminnelig flertall,
og det skal skrives protokoll fra styremøte som signeres av samtlige tilstedeværende
styremedlemmer, jf. kommuneloven § 68 nr. 9.
I kommunelovens § 71 fremgår det at: «Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge de
retningslinjer og pålegg som styret gir».
Videre fremgår det av § 72 at: «Administrasjonssjefen har innenfor styrets myndighetsområde
ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder».

5.4

Prinsipper for prosjektgjennomføring

Grunnleggende prinsipper for prosjektgjennomføring kan utledes fra teori og standarder. I
forvaltningsrevisjonen er ISO-standarden ”Kvalitetsstyring i prosjekt”5 benyttet som autoritativ
kilde. Et tilfredsstillende prosjektstyringssystem forutsettes å inneholde følgende elementer:
-

«Planleggingen og koordineringen må omfatte hele prosjektet.
Veldefinerte og omforente styringsprinsipper må benyttes gjennom hele prosjektet.
Problemer i prosjektgjennomføringen må kunne identifiseres så tidlig som mulig.
Prosjektstyringssystemet må være slik utformet at det gir grunnlag for god kommunikasjon
på alle nivåer i prosjektarbeidet.
Informasjonsmengden prosjektet produserer må være i tråd med det behov som
eksisterer på ulike nivåer på informasjonsmottakersiden.
Rapportering av forbruk av ressurser må skje med den frekvens som er nødvendig etter
hvert som prosjektet går fremover.
6
Avviksrapporteringen må være slik at den lett kan bidra til konkrete handlinger.»

Nedenfor er det konkretisert hvordan kravene i teori og standarder for prosjektstyring inngår i
hovedfasene i prosjektgjennomføringen.
5.4.1 Prosjektstyringssystem
Et godt prosjektstyringssystem vil danne grunnlag for profesjonell og standardisert prosjektstyring
i kommunen. Styring av byggeprosjekt omfatter aktiviteter og prosesser både i den kommunale
organisasjonen og i en funksjon eller grupper spesielt opprettet for prosjektet. De ulike fasene i
prosjektet er definert som prosjektinitiering, planlegging, gjennomføring og avslutning.
Modellen under illustrerer viktige element ved gjennomføring av investeringsprosjekt.7

Styringssystemet bør inneholde retningslinjer for oppfølging i de ulike fasene i prosjekter og
prosedyrer/rutiner og sjekklister for å sikre at aktiviteter blir gjennomført som forutsatt. Videre er
det viktig at kommunen legger til rette for at ansatte får opplæring i bruk av

5

NS-ISO 10006:2003 ”Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekt”. Dette er ein norsk utgåve av ein internasjonal standard som
er del av den overordna ramma ”Systemer for kvalitetsstyring”.
6
Westhagen (2003), gjengitt i Jessen (2005):301
7
Modellen er laga med utgangspunkt i NS-ISO 10006, teori om prosjektstyring og kunnskap om det aktuelle fagområdet.
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prosjektstyringssystemet, og sørger for at systemet gjennomgående blir benyttet ved
gjennomføring av prosjekt.
I følge NS-ISO 10006 skal det ved start av enkeltprosjekt utarbeides en kvalitetsplan for
prosjektet som beskriver aktiviteter og ressurser som er nødvendige for å nå prosjektets mål.
5.4.2 Hovedfaser i investeringsprosjekt
Initiering/planlegging
I forprosjektfasen er det viktig å klargjøre målet med prosjektet. I byggeprosjekt vil den
overordnede målsetningen være å realisere byggeprosjektet. Mer spesifikke mål for prosjekt kan
være knyttet til kvalitet, teknikker for utføring, tidsfrist, økonomisk ramme m. v. Økonomiske
rammer må bygge på kostnadsoverslag som er realistiske, der det er tatt hensyn til alle kostnader
og gjort påslag for usikkerhet knyttet til prosjektforutsetninger o.l.
Utgangspunktet for start av et prosjekt vil alltid være et formelt politisk eller administrativt vedtak.
Det bør være en periodisk gjennomgang av framdriftsplanen for prosjekt, og avvik fra
framdriftsplanen bør identifiseres og vurderes.8
Planleggingen bør inneholde en risikovurdering, og det bør være etablert system eller rutiner for å
overvåke risikoen i hele prosjektperioden. Av ISO-standarden går det fram at:
«Identifisering av risiko bør ikke bare ta i betraktning risiko ved kostnader, tid og produkt, men
også risiko på områder som produktkvalitet, trygghet, pålitelighet, profesjonelt ansvar,
informasjonsteknologi, sikkerhet, helse og miljø. [...] All identifisert risiko bør vurderes. Ved
denne vurderingen bør det tas hensyn til erfaringer og historiske data fra tidligere prosjekter.
[...] Resultatene fra alle analyser og vurderinger bør registreres og kommuniseres til relevant
9
personell.»

Investeringsprosjekt fører normalt til store innkjøp fra eksterne leverandører av varer og tjenester.
Det bør være utarbeidet rutiner som sikrer at innkjøpsprosesser blir gjennomført i samsvar med
krav i regelverk og interne rutiner.
Gjennomføring
Senest ved start/gjennomføring av prosjekt må det være vedtatt en prosjektorganisering med
klare ansvarsforhold og rapporteringslinjer. Det bør også være gjort nødvendige avklaringer om
framdriftsplan og vesentlige kontrakts- og avtaleforhold.
I samsvar med byggherreforskriften skal byggherren eller prosjektledelsen sørge for at det blir
utarbeidet en plan som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø (HMS-plan) på anleggsplassen og utpekt
koordinatorer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Videre har prosjektledelsen ansvar for
regelmessig oppfølging av prosjektet, blant annet ved å gjennomføre møter med leverandører.
Det bør også være etablert rutiner for å behandle og godkjenne eventuelle tilleggsarbeid.
Prosjektledelsen må ha oversikt over regnskapet for prosjektet og overvåke framdrift og kvalitet i
prosjektet. Som et ledd i oppfølgingen bør prosjektledelsen ha fokus på avvik og årsaker til avvik.
Det bør også være etablert rutiner for rapportering fra prosjektledelsen til kommuneledelsen og til
politiske organ.

8
9

NS-ISO 10006:2003, avsnitt 7.4.5
NS-ISO 10006:2003, avsnitt 7.7.2 og 7.7.3
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Vedlegg 2 Data

6.1

Torvprosjektet

Torvprosjektet i Tønsberg kommune inngår i et større og mer omfattende prosjekt; «Revitalisering
av Tønsberg historiske sentrum». Revitaliseringsprosjektet omfatter, i tillegg til selve Torvet, også
gater og smug rundt Torvet. Forprosjektet «Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum» ble
vedtatt i bystyret i 2006.10
Det blir opplyst i intervju at Tønsberg Utvikling Kommunale Foretak (KF) i 2006 arrangerte en
workshop med deltakere fra et bredt utvalg aktører fra offentlig og privat sektor i Tønsberg. På
denne workshopen ble det presentert en liste over aktuelle revitaliseringstiltak for Tønsberg
sentrum, og det ble diskutert hva som var mest ønskelig å få utført. Det ble foretatt en prioritering
blant de ulike tiltakene på bakgrunn av innspill i workshopen. Torvet er det første delprosjektet i
revitaliseringsprosessen.
I 2007 ble Revitaliseringsprosjektet behandlet av styret i Tønsberg Utvikling KF. 11 Det ble
utarbeidet en handlingsplan for revitaliseringsprosjektet som, ble vedtatt av bystyret i 2008.12
I 2008 gjennomførte Tønsberg Utvikling KF en anbudskonkurranse for utforming av Tønsberg
historiske sentrum. Arkitekten som ble valgt leverte en «Helhetsplan og designhåndbok for
Tønsberg historiske sentrum» i februar 2009.

10

Bystyret vedtok (i sak BY086/06) å videreføre forprosjektet «Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum» slik:

«Det utarbeides en designmanual for uterommene i sentrum. Som grunnlag for denne satsingen etablerer Tønsberg
Utvikling en samarbeidsavtale om mandat og finansiering med det lokale næringsliv.

Det prioriteres å klargjøre tomter for bygging av attraktive sentrumsboliger.

Utvikling av Vestfold fylkesmuseum prioriteres i samsvar med museets utviklingsplan.

Det vurderes etablering av nytt rådhus med NAV senter og byhall.

Nøkkelpersoner fra kommune og næringsliv befarer høsten 2006 aktuelle byer som er gode eksempler for foredling
av byens offentlige rom. Aktuelle byer kan være Drammen, Bergen og Århus. Tønsberg Utvikling gis
gjennomføringsansvar for befaringene og knytter til seg en mindre gruppe sentrale personer i forberedelsene.

Det utarbeides sak med vurdering av gjenreisning av deler av middelalderbyggverkene på Slottsfjellet.»
11
TU-sak 15/2008 – 25.03.2008
12
Bystyre sak 047/08
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Vår 2009
Helhetsplan (inkl
prosjektering) for
Revit.prosjektet
leveres

Sep 2010
Bestilling til
Bydrift

Sommer 2011
Utredning av
mulig heving av
Torvet

Mai 2010-2012

2013

Avslutning

Nov 2012
Bystyret tar til
orientering
kalkyle for
revitalisering av
Torvet på kr
45, 488 mill

Høst 2011 og
vår 2012
Arbeid med
Torvet, ytterligere
prosjektering

Des 2011
Bystyrevedtak
omorg Tønsberg
Utvikling f.o.m.
jan 2012

Gjennomføring

Nov 2011
Bystyrevedtak ny
ramme på 29,91
mill kr, inkl
tilleggsprosjekter,
vedtak heve
Torvet

Juni 2011
Kontrakt signert
m/ Bydrift. Inkl.
tilleggsprosjekter

Vår 2011
Arbeid på Torvet
- arkeologiske
funn. Utsettelser
og arkeologisk
bistand

Sep 2010
Bystyret vedtar
gatevarme i
revit.prosjektet

Mai 2010
Oppstart
grunnarbeid på
Torvet .
Arkeologisk
forundersøkelse
Mariakirken

2009-2010

2006-2008

2006
Workshop om
Revitalisering

Planlegging

Juni 2009
Bystyret
behandler
Helhetsplan.
Kostnadsoverslag
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Tidslinje Torvprosjektet - bystyrebehandling og sentrale prosjekthendelser

6.2

Prosjektorganisering for Torvprosjektet

Tønsberg Utvikling KF fikk ansvar for design, prosjektering og prosjektledelse for hele
revitaliseringsprosjektet, herunder delprosjektet Torvet. Tønsberg Bydrift fikk ansvar for
hovedentreprisen på selve grunnarbeidet og anleggsarbeidet som startet i 2010, og hadde
ansvar for koordinering av alt arbeidet som ble utført av underentreprenører.
Det fremgår av intervju at organiseringen av prosjektet i praksis medførte en todeling av ansvaret.
Det pekes på at kommunen vanligvis organiserer prosjekter slik at Bydrift har et selvstendig
ansvar for å gjennomføre prosjekt innenfor gitte budsjettrammer. Ved endringer vil Bydrift
vanligvis rapportere endringsforslag/ avvik til økonomikontoret i kommunen, og endringer bli
behandlet og vurdert i forhold til bestilling fra Bystyret eller kommuneadministrasjonen. Etter
rådmannens vurdering ville man med en slik prosjektorganisering, som er den vanlige i Tønsberg
kommune, fått rapporter om endringer mye tidligere. I tillegg kunne konsekvenser av endringer
og avvik vært fanget opp av økonomiavdelingen tidligere.
I handlingsplanen fra 2008 som gjelder hele revitaliseringsprosjektet ble det besluttet en
prosjektorganisering som også gjelder for Torvprosjektet.13 Figuren under viser
prosjektorganiseringen som ble vedtatt av styret i Tønsberg Utvikling KF og Bystyret:
14

Figur 1: Prosjektorganisering (fra handlingsplanen)

Oppdragsgiver
Bystyret

Prosjektansvarlig (PA)
Tønsberg Utvikling
Daglig leder Bård Haug

Styringsgruppe (SG)
Styret i Tønsberg Utvikling

Prosjektteam
Ingun B. Amundsen (PL) Ivar
Enoksen

Referansegruppe (RG) Erling
Dokk Holm
Arve Nyhus
Jan Åke Perttersson

Prosjektgruppe (PG):
Elisabeth Finne KUT
Jarle Krokeide BYD
Tor Inge Moseid SST
Repr. for rådmannen

Undergrupper etter behov

13
14

Tønsberg kommune. Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum. Rådmannens innstilling. JournalpostID 08/9972, s.5
Det har vært noe utskiftning av personer i prosjektorganiseringen.
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Det fremgår av årsmelding for 2008 at Tønsberg Utviklings prosjektleder i hele
planleggingsperioden har samarbeidet nært med byplan, Tønsberg Bydrift og rådmannens stab,
samt Tønsberg Parkering, Statens Vegvesen og aktører fra næringsdrivende i sentrum.
Ny prosjektleder for revitaliseringsprosjektet tiltrådte fra januar 2009.
6.2.1 Roller, ansvar og myndighet
I intervjuer blir det vist til at styret i Tønsberg Utvikling KF i praksis fungerte som styringsgruppe
for revitaliseringsprosjektet, herunder også Torvet. Det foreligger ikke et formelt mandat eller
skriftliggjøring av ansvaret til styringsgruppen i forhold til Torvprosjektet. Prosjektleder viser i
intervju til at ettersom mange av de fremste politikerne og rådmannen var representert i styret i
Tønsberg utvikling, ble det oppfattet som at prosjektet var godt forankret i Tønsberg kommune.
Undersøkelsen viser at innholdet og kravene til prosjektlederrollen for revitaliseringsprosjektet var
ikke formalisert i en instruks eller et mandat.
Prosjektleder la månedlig fram skriftlige rapporter til styret i Tønsberg Utvikling KF. Styret fattet
vedtak på enkeltpunkter. Det fremgår av undersøkelsen at det i all hovedsak ble fattet
enstemmige vedtak i tråd med prosjektleders innstillinger. Noen saker ble tatt videre til
bystyrebehandling.
Bydrifts ansvar i forbindelse med revitalisering av Tønsberg Torv fremgår blant annet av referat
fra møte mellom Bydrift og Tønsberg Utvikling i desember 2009 og omfatter følgende elementer:
-

«Bydrift tar ansvar for alle arbeider, herunder grunnarbeid (VA, rør, el, gatevarme, morild
mv.) og legging av toppdekke, scene og trapp
Eksisterende rammeavtaler benyttes – evt. med innhenting av underentrepriser
Bydrift vurderer selv om de benytter egne arbeidslag eller engasjerer entreprenør
Arbeidene skjer på grunnlag av anbudsbeskrivelser fra [arkitekt]
Bydrift får bestilling på arbeidene fra TU.
Kostnadsoverslagene gjennomgås og kvalitetssikres i samarbeid med Bydrift.
Bydrift tar ansvar for prosjektstyring, byggeregnskap og økonomioppfølging. Eventuelle
avvik fra anbudsbeskrivelse skal godkjennes av TU v/PL (…)
Bydrift skal delta i forhandlinger og godkjenne avtaler om gatevarme
15
Bydrift avholder møte med Skagerak Varme 13.01.2010. (…).»

I «Bestilling av Torvprosjektet» fremgår det at «Bydrift vil være ansvarlig for innhenting av
leveranser og underentrepriser, samt kontrahering. Tønsberg Utvikling leverer anbudsgrunnlag.»
16
Prosjektleder i Tønsberg Utvikling representerte Byggherre, og skulle ta seg av møblering og
konsulenttjenester.
Bydrifts prosjektleder for entreprisen på Torvprosjektet var ansatt i full stilling som driftsansvarlig i
Bydrift. I intervju blir det pekt på at Bydrift ikke hadde særlig erfaring med å fungere som
hovedentreprenør for så komplekse byggeprosjekter som Torvprosjektet, og ansvar for
koordinering av en rekke underentreprenører. I forbindelse med verifisering av rapporten pekes
det på at: «Bydrift består [også] av et ingeniørkontor som har en egen prosjektorganisasjon som
er byggherre på svært mange andre prosjekter. Jfr. årlige investeringer på vei, grønt, vann og
avløp på til sammen ca 70 – 80 millioner kroner. Torvprosjektet ble imidlertid håndtert av
driftsorganisasjonen som entreprenør. Driftsorganisasjonen har også tre anleggslag som
gjennomfører egne entreprenøroppdrag av ulike karakter.»
Våren 2011 valgte Bydrift, på grunn av kapasitetsproblemer, å leie inn konsulentbistand for å
ivareta rollen som byggeleder på Torvet.

15
16

Notatet er datert 04.01.2010
I brev fra Tønsberg utvikling til Bydrift datert 23.09.2010.
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I intervjuer fremgår det at innleid konsulent overtok ansvaret for koordineringen når de ulike
entreprenørene begynte å jobbe på Torvet. Bydrift behandlet fortsatt fakturaer og førte
byggeregnskap.
Tønsberg Utvikling KF sin prosjektleder opplyser i intervju at han ikke hadde tilstrekkelige
fagkunnskaper innenfor det byggtekniske feltet, og at det derfor ble leid inn konsulentbistand til å
bistå med prosjektledelse fra november 2009. I avtalen fremgår det at innleid konsulents oppdrag
omfattet: «Prosjektledelse. i fm planlegging og utbygging»
Prosjektleder for Torvprosjektet var borte fra stillingen en periode i 2011, og i denne perioden ble
det formelle ansvaret for prosjektet overført til daglig leder i Tønsberg Utvikling KF. I intervju
pekes det på at den daglige oppfølgingen ble håndtert av innleid konsulent. Det opplyses
imidlertid at det var lite aktivitet i prosjektet i denne perioden.
6.2.2 Omorganisering av Tønsberg Utvikling KF
I en ekstern gjennomgang av Tønsberg Utvikling KF ble det stilt kritiske spørsmål til foretakets
organisering og måloppnåelse.17 Bystyret fattet et år senere vedtak om å avvikle foretaket og
innlemme driften i kommunens øvrige administrasjon:
«1. Tønsberg Utvikling organiseres som en virksomhet underlagt rådmannen fra 1. januar
2012. Det kommunale foretaket avvikles.
2. Rådmannen igangsetter et organisasjonsutviklingsprosjekt hvor Tønsberg Utvikling ses
i sammenheng med kommunens øvrige næringsoppgaver og siktemålet er en ny enhet
med totalansvar for næringsarbeid.
3. Det etableres stilling som næringssjef. Næringssjefen skal lede Tønsberg Utvikling.»
(jf. BY-152/11)
Da Tønsberg Utvikling ble nedlagt oppløste man også styringsgruppen for Torvprosjektet og
«Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum». Det vil si at Torvprosjektet fra 1.1.12 har vært
direkte underlagt rådmann i Tønsberg kommune. Det er ikke lagt frem for revisjonen hvilke
rutiner, rapporteringskrav og/eller samhandlingsinstrukser som gjelder for prosjektledelsen
og/eller entreprenører involvert i Torvprosjeketet etter avvikling av Tønsberg Utvikling KF. Det
opplyses i intervju at prosjektleder for Revitaliseringsprosjektet har hatt dialog med rådmannen.
Ny næringssjef er per i dag formell prosjekteier av Torvprosjektet og revitaliseringsprosjektet.
6.2.3 Rapporteringsrutiner
Det foreligger ikke skriftlige rapporteringsrutiner mellom de ulike aktørene som var sentrale i
utførelsen av Torvprosjektet. Prosjektleder i Tønsberg Utvikling KF har rapportert månedlig til
styringsgruppen om fremdrift og økonomi. Entreprenører, Bydrift, byggeleder og prosjektleder har
gjennomført jevnlige byggemøter i løpet av prosjektets byggeperiode, der også arkitekter,
Riksantikvar og representanter for NIKU (Norsk Institutt for kulturminneforskning - Arkeologer) har
deltatt etter behov.
Rapporteringsrutiner mellom styringsgruppen og kommuneledelsen og/ eller politisk nivå i
kommunen er ikke skriftliggjort, men det fremgår av handlingsplanen som ble vedtatt av bystyret i
2008 at denne skulle rulleres hvert halvår (jf. Handlingsplan).

17

Tønsberg utvikling KF. En evaluering av oppnådde resultater i perioden 2006 – 2010 og status pr oktober 2010. Oppdrag for

rådmannen i Tønsberg kommune. PWC, november 2010
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Det foreligger ikke skriftlige rapporteringsrutiner mellom Tønsberg Utvikling KF og Bydrift. Det
fremgår likevel av intervjuer at man mellom Tønsberg Utviklings prosjektleder og Bydrift som
hovedentreprenør og deres underleverandører har etablert en god rapporteringspraksis (for
eksempel ved jevnlige byggemøter). Bydrift rapporterte til Tønsberg Utvikling KF, som hadde
kommunikasjon med kommuneledelsen og politisk nivå i kommunen.
Økonomireglementet for Tønsberg kommune gjelder for alle kommunale prosjekter. Det fremgår
av investeringsreglementet at «Alle prosjekter skal ha en prosjektansvarlig som rapporterer til
økonomiseksjonen.» (s. 7). Det er ikke utarbeidet ytterligere krav til skriftlig rapportering fra
prosjektarbeid. Prosjektleder i Tønsberg Utvikling KF har ikke rapportert direkte til
økonomiseksjonen i kommunen, men til styret i Tønsberg Utvikling KF. Det blir opplyst i intervju
at økonomireglement og investeringsreglement, og de rapporteringskrav som følger av disse,
ikke er kommunisert til prosjektledelsen. Det opplyses også at kommunen ikke har etterspurt
rapportering i samsvar med de kravene som stilles i økonomireglementet.
Rådmannen viser i sin verifisering av rapporten til følgende:
«Faktum er at slike krav [krav til økonomirapportering, Deloitte anm.] formidles til
Virksomhetsledere i Tønsberg Kommune, og leder av Tønsberg Utvikling ble i slike
sammenhenger håndtert som en virksomhetsleder. Det er også gjentatte ganger gjennom
de siste år foretatt purringer på rapporter både i forbindelse med månedsrapportering og
tertialrapportering fra Tønsberg Utvikling. Det fremgår helt klart bl.a. i mailer som er sendt
ut at det er Virksomhetsleder som har ansvar for rapportering innenfor for sitt område, og
at det ikke er prosjektleder. Økonomiavdelingen har derfor ikke forholdt seg til
prosjektleder i denne sammenheng, men til leder av Tønsberg Utvikling. I starten av 2012
var Tønsberg Utvikling uten leder, og det var da direkte kontakt mellom økonomiavdeling
og prosjektleder hvor det i februar ble lovet en tilbakemelding på status i prosjektet etter
at det ble utlevert regnskapsrapporter. Tilbakemelding på dette ble ikke mottatt før på
høsten.»
Bydrift, som hovedentreprenør, har rapportert om kostnader på prosjektet til prosjektleder i
Tønsberg Utvikling, som vidererapporterte månedlig til styringsgruppen.
I forbindelse med verifisering av rapporten opplyser rådmannen at : «Bydrift har hele tiden også
rapportert til Økonomiavdelingen som forutsatt. I disse rapportene har prognosen vært tilnærmet
lik budsjett, altså har det ikke blitt signalisert noe vesentlig merforbruk, senest i september 2012.»

6.3

Prosjektplanlegging

«Helhetsplan og designhåndbok for Tønsberg historiske sentrum» som ble levert av arkitekten i
februar 2009, var utgangspunktet for Torvprosjektet. Helhetsplanen ble videre sendt ut på høring
til organisasjoner, kommunale etater og noen større gårdeiere, med høringsfrist 20.04.2009.
Helhetsplanen for revitalisering av Tønsberg historiske sentrum blir i intervjuer beskrevet som en
skisse, og ikke en deltaljert planlegging av rehabiliteringen. Det ble ikke utarbeidet en detaljert
gjennomføringsplan for hele Torvprosjektet. I intervju blir det opplyst at et forprosjekt kunne ha
redusert en del av usikkerheten i prosjektet. Det vises også til at en mer detaljert prosjektering
kunne ha bidratt til avklaring av viktige detaljer for gjennomføring av prosjektet.
Det opplyses i intervju at både Bydrift og de andre entreprenørene som har arbeidet på Torvet,
kom med innspill til planene og tegningene som forelå ved oppstarten i 2010 og utover i
byggeprioden. Bydrift ga særlig innspill når det gjaldt tekniske løsninger, som ville være av
betydning for kostnadene ved driften av Torvet i ettertid. De oppfordret blant annet til å velge mer
standardiserte løsninger, fordi dette ville ha lavere driftskostnader på lengre sikt.
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Det understrekes i intervju at grunnarbeidene kunne utføres uten at alle detaljer i byggearbeidet
var avklart. Det fremgår av intervjuer og dokumenter at det måtte gjøres en del ny prosjektering,
både som følge av bestillinger på nye elementer og som følge av mangler ved planlegging og
foreliggende prosjektering. Flere av de som er intervjuet peker på at mye måtte tilpasses på
stedet, og at dette har medført utfordringer for fremdriften og bidratt til ekstrakostnader.
Det ble ikke gjennomført et forprosjekt, og heller ikke utarbeidet risikoanalyse eller risikovudering
for Torvprosjektet.

6.4

Bydrifts oppdrag

Det opplyses i intervju at hovedarkitekten, på oppdrag fra Tønsberg Utvikling, hadde ansvaret for
å utforme anbudsgrunnlaget for arbeider som skulle utføres på Torvet. Bydrift skulle være
ansvarlig for «innhenting av leveranser og underentrepriser, samt kontrahering.»18
Bydrift ble engasjert som hovedentreprenør, og var koordinator for gjennomføring av tekniske
anlegg og grunnarbeider.19 Bydrift brukte kommunens eksisterende rammeavtaler og inngikk
avtaler med underentreprenører samt la ut offentlige anbud (på Doffin).20
Bydrift startet grunnarbeidet sommeren 2010, mens avtalen med Tønsberg Utvikling KF ble
undertegnet i juni 2011. Det fremgår av møtereferat fra mai 2011 at opprinnelig kontrakt inngått i
2010 ikke ble signert, og at det skulle utarbeides nytt forslag til avtale basert på «Norsk Standard
– Hovedentreprise».21 Denne avtalen skulle ifølge referatet inkludere endringene på Torvet (det
vil si markering av Mariakirken, underjordiske toalett, nedgravde containere, vanntrapp og
nedtrappinger langs fasader).22
I notat fra Bydrift til rådmannen datert september 2010 fremkommer det at det ikke foreligger
bindende kostnadsestimat eller avklart budsjett for arbeidet Bydrift skulle gjennomføre:
«Det har helt siden Bydrift fikk en rolle i prosjektet vært en forutsetning at før oppstart av
arbeidene skal det foreligge et bindende kostnadsestimat for alle arbeidene, samt at
Bydrift skal få overført penger til prosjektet fra Tønsberg Utvikling. (…)
Styret i Tønsberg utvikling har vedtatt oppstart for arbeidene, og Bydrift starter arbeidet
som planlagt uten å ha et bindende/ avklart budsjett for arbeidene.» 23
Bestilling på Torvprosjektet fra Tønsberg Utvikling KF er datert dagen etter overnevnte notat.24 I
bestillingen fremgår det at kostnadsrammen for Bydrifts arbeid var på ca. 15 mill. kr:
«Det vises til møter om gjennomføring av byggearbeidene. Det er avtalt at Tønsberg
kommune, Bydrift skal stå for gjennomføring og utførelse av arbeidet i egen regi eller
med underentrepriser.» (…)
«Arbeidet skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på «sum entreprisekostnad» kr. 14 805 300,- jfr tidligere samtaler og møte, senest 27.08.2010.»
18

Brev fra Tønsberg utvikling til Bydrift datert 23.09.2010. Bestilling av Torvprosjektet.
Årsberetning for Tønsberg Utvikling 2010, s.3.
20
Konkurransegrunnlagene ble utarbeidet og presentert rett før jul 2010. Gatevarme ble lagt ut som åpen anbudskonkurranse,
konkurransegrunnlag ble utarbeidet av ekstern konsulent. Etter leverandør for gatevarme ble tildelt oppdraget, kom det inn
klage fra en annen leverandør, og klagen ble tatt til følge. Kontrakt ble undertegnet 26.09.2011 og 4.10.2011
Anleggsgartner ble valgt etter en minikonkurranse i 2010 basert på gjeldende rammeavtaler kommunen allerede hadde inngått.
Det var to tilbydere som konkurrerte. Etter konkurransen ble avgjort, ble kontrakten signert 6.7.2011 og 22.9.2011. Leveranse
av granittstein foregikk som en åpen anbudskonkurranse. 5 leverandører leverte tilbud, kontrakt med utvalgt leverandør ble
signert 16.12.2010 og 12.1.2011.
21
Bydrift 03.05.2011
22
Møtereferat 03.05.2011 i Bydrift
23
Fra Bydrift til Rådmann. Notat om: Vedrørende oppstart av grunnarbeider Tønsberg Torv. Datert 22.09.2010
24
Brev fra Tønsberg utvikling til Bydrift. «Revitaliseringa av Tønsberg historiske sentrum – delprosjekt Torvet BESTILLING.»
Datert 23.09.2010
19
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Bydrift startet grunnarbeidet sommeren 2010. Det fremgår både fra intervjuer møtereferat i Bydrift
fra mai 2011 at opprinnelig kontrakt inngått i 2010 ikke ble signert.25 Endelig kontrakt ble først
undertegnet i juni 2011. Referat fra avklaringsmøte om Torvet mellom Bydrift og Tønsberg
Utvikling KF viser at kontrakten også skulle omfatte planlagte endringer i prosjektet:
«TUs avtale er ikke signert av Bydrift. Det utarbeides nytt forslag til avtale basert på
Norsk Standard – Hovedentreprise. Dette haster med å få på plass. Avtalen må inkludere
endringene som skal utføres (markering av Mariakirken, underjordiske toalett, nedgravde
containere, vanntrapp og nedtrappinger langs fasader). Det bør også inn en egen post for
reserve. (…)»26
I samme møte vises det til behov for økt bevilgning. Det vises til at det haster å få på plass
pristilbud for å få endelig avklaring av hvor mye endringene vil koste.
I juni 2011 ble kontrakten mellom Tønsberg Utvikling og Bydrift signert. Avtalen hadde en ramme
på 25 403 606 kr. (inkl. mva.). Dette omfattet også tilleggsprosjekter for 4 400 000 kr inkl. mva
med forbehold om bystyrets behandling og godkjenning.27 28 Kontrakten med Bydrift omfattet
grunnarbeid og arbeid med toppdekket. I kontrakten fremgår det videre under punktet om
«Særlige bestemmelser»:
«1.)
Det forutsettes at tilleggsprosjektene beskrevet som markering av Mariakirken,
vannarrangement, avfallscontainere, toalett underjordiske og avtrappinger langs fasade
kan utføres innenfor ramme av kostnadsestimat – vedlegg 4. Endelige priser på dette vil
bli avklart når svar på prisforespørsler foreligger.
2.)
Kostnader for arkeologi samt eventuelle kostnader for merarbeid pga arkeologi er
ikke inkludert i avtalen. Bydrift forbeholder seg rett til å få merkostnadene dekket av
byggherre.»
Kontrakten og det tilhørende budsjettet omfattet ikke alle utgifter i Torvprosjektet, blant annet til
konsulentbistand, prosjektering, arkitekthonorar, kunstnerisk utsmykning og diverse andre
kostnader. I tillegg var det ikke budsjettert med utgifter til arkeologi.

6.5

Finansiering av Torvprosjektet

Finansieringen av Torvprosjektet var ment å skulle skje gjennom et spleiselag mellom
kommunen, gårdeiere i sentrum, og andre offentlige midler. Planen var at gårdeierne skulle bidrar
med om lag 20 prosent av kostnadene, mens resten skulle finansieres av kommunen (40 %) og
eksterne interesser (40 %) fra andre offentlige midler.29
I styrenotat fra 2009 i Tønsberg Utvikling KF i fremgår det blant annet under status og
oppdatering at:
«Det oppsto en usikkerhet om finansiering av revitaliseringsprosjektet i forbindelse med
kommunens fremlegg til budsjett for 2009. Det har vært avholdt møter mellom kommunen
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Møtereferat 03.05.2011 i Bydrift
Møtereferat datert 03.05.2011
27
Avtaledokument mellom Tønsberg Utvikling KF og Tønsberg kommune, Bydrift. Signert henholdsvis 07.06.2011 og
10.06.2011.
28
I kontrakten fremgår det at i tillegg til tilbudssummen på cirka 15 millioner kroner ekskludert mva., kommer en sum for ev
korreksjoner (tilleggsprosjekter) på cirka 3,5 millioner eks mva. og uforutsette kostnader/ administrasjon på cirka 1 millioner
kroner ekskludert mva. I tillegg til disse summene settes det av 200 000 kroner ekskludert mva. til flytting av taxiholdeplass og
400 000 kroner ekskludert mva. til innleie av byggeleder.
29
Jf. «Utfordringer Tønsberg kommune 2012 - 2015 - Langsiktige og kortsiktige utfordringer for Tønsberg kommune»
26
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og TU. Resultatene av samtalene vil det bli redegjort nærmere om i styremøtet» (møte
02/09)
Rådmannen påpekte i utfordringsdokumentet på økonomiske utfordringer vedrørende Tønsberg
Torv og at det var en stor utfordring å finne andre offentlige midler enn kommunens. Videre
fremgår følgende: «Kommunen har ikke handlingsrom til å lånefinansiere et slikt løft.
Eiendomssalg kan være et alternativ, men midlene må prioriteres blant andre gode
investeringsformål.»30
Torvprosjektet har fått et tilskudd fra Kunst i Offentlig Rom (KORO) og Riksantikvaren på til
sammen 670 000 kr. Tønsberg kommune har ikke lykkes med å få avtaler om finansieringsbidrag
til revitaliseringsprosjektet fra andre aktører enn gårdeiere rundt Torvet. Det er per i dag inngått
avtaler med gårdeiere om en samlet finansiering på 3 240 000 kr.31 Det gjenstår signering av
avtaler med tre gårdeiere, der det trolig ikke vil bli gjort avtale med en av disse. Det er budsjettert
med at gårdeiernes totale bidrag vil bli på 4,5 mill.
6.5.1 Bystyrets bevilgninger
I styrereferat fra Tønsberg Utvikling KF fremgår at kostnaden for Torvet i 2009 først var beregnet
til 17,5 mill. kr, inkludert mva.32 Videre fremgår det at igangsetting ikke kan skje før fullfinansiering
er i orden og likviditetsbehovet for 2009-2011 er beregnet (inkl. mva.).33
Kostnadsoverslaget fra arkitekten ble revidert til kr. 21 044 229 inkl. mva. Følgende finansiering
av Torvprosjektet ble vedtatt av bystyret i mars 2010:
«Med utgangspunkt i foreliggende kostnadsoverslag pr. 03.12.09, vil en endret
finansiering for Torvet bli slik:
 Kostnadsoverslag pr. 03.12.09
kr. 21 044 000





Finansiering:
Tønsberg kommune, bevilgning 2010
Tidligere års bevilgning
Gårdeiere
Samlet finansiering

kr. 10 944 000
kr. 5 600 000
kr. 4 500 000
kr. 21 044 000

Som det går frem er kostnadsoverslaget endret fra 17 450 000 pr. februar 2009 (jfr.
Helhetsplanen – behandlet i bystyret 17.06.2009) til kr. 21 044 000 pr. 03.12.2009.
Endringen skyldes i hovedsak merkostnad som følge av økt areal med gatevarme – ca. 2
mill.kr., inkludering av arealer i Storgaten og Øvre Langgate, samt noen enkeltarbeider. I
prosjekteringen er det iverksatt tiltak, som skal føre til et lavere kostnadsoverslag.
Besparelser som følge av reduserte kostnader, skal komme den kommunale
finansieringsandelen til gode.»
Det opplyses i intervju at det i kostnadsestimatene som ble lagt til grunn for bystyrets vedtak var
gjort feilberegninger av merverdiavgift.34 Det ble beregnet 11 % mva. for Torvet, mens prosjektet i
realiteten ble belastet med 25 % mva.
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«Utfordringer Tønsberg kommune 2012 - 2015 - Langsiktige og kortsiktige utfordringer for Tønsberg kommune» presentert for
fagutvalgene og Bystyret 22.06.2011.
31
Ekstraordinært styremøte 05/2010 avholdt 19/04-2010.
32
Styresak 20/2009
33
Administrasjonen i Tønsberg Utvikling - rapport/styrenotat om Revitaliseringsprosjektet til styret (20/2009)
34
Årsaken til lav mva. var at det ble antatt at visse deler av torv/gater ble fritatt for mva. i henhold til gjeldende bestemmelser,
men det viste seg at Torvet ikke omfattes av eventuelt fritak. (ifølge notat fra prosjektleder til kontrollutvalget 19.12.2012)
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Rådmannen påpeker i forbindelse med verifisering av rapporten følgende:

«Utsagnet kan tolkes som bruk av 11 % mva er benyttet i all rapportering til bystyret. Det
er ikke riktig. Helt fra starten ble 11 % mva benyttet som en gjennomsnittsberegning av
mva., fordi det fra [arkitekten] ble antatt at gjeldende regler for mva-fritak kunne benyttes
for deler av Torvet. Dette ble det gjort oppmerksom på.»
Kort tid etter bystyrets budsjettvedtak ble det lagt frem en revidert kostnadskalkyle på kr.
22 700 866 inkl. 15 % mva., i styremøte i Tønsberg Utvikling KF.35 Det ble også vist til at flere
poster var usikre.
I november 2011 vedtok bystyret revidert kostnadsoverslag og finansiering av Torvet.36 Den
totale budsjettrammen for prosjektet ble da satt til kr. 29 910 000 inkl. 25 % mva. og omfattet en
del endringer.37
I prosjektleders redegjørelse til Kontrollutvalget blir det vist til at dette estimatet var feil, ettersom
prosjektleder hadde oversett et beløp på kr 3 974 000 eks. mva. (eller 4 967 500 inkl. mva.)
Dermed manglet det dekning for utgifter til nesten 5 mill. i revidert budsjett.38
Neste behandling av Torvprosjektet skjedde i november 2012, der det ble lagt fram nok en
revidert kostnadskalkyle for Torvprosjektet på kr. 45 488 120 inkludert mva.
Det opplyses imidlertid at prosjektleder i april 2012 ble klar over at man ville få overskridelser av
bevilgede rammer fra november 2011. Dette ble ikke rapportert videre. I notat til kontrollutvalget
peker prosjektleder på at den økonomiske rapporten var usikker, hvor prosjektleder antok at
ytterligere endringer ville komme. Prosjektleder valgte å avvente videre rapportering for å ha et
sikrere tallgrunnlag.39
I bystyret 21.11.2012 blir det lagt fram en revidert budsjettkalkyle for Torvprosjektet på kr. 45
488 120 inkludert mva., som Bystyret tok til orientering.
I redegjørelse fra prosjektleder til kontrollutvalget beskrives differansen mellom det vedtatte
budsjettet fra november 2011 og påløpte driftsutgifter per 05.10.12. Følgende elementer inngår i
overskridelsene:

6.6

Grunnarbeid v/Bydrift
Anleggsgartner/ Steinarbeid
Elektroarbeider
VVS-arbeider
Steinleveranse
+ 25 % mva

kr. 2 307 650 eks.mva
kr. 5 074 236 eks.mva
kr. 433 237 eks.mva
kr. 154 000 eks.mva
kr. 698 804 eks.mva
kr 2 166 981

Totalt

kr. 10 834 908 inkl.mva40

Gjennomføring av revitaliseringen på Torvet

Bydrift og Tønsberg Utvikling KF planla før jul i 2009 at arbeidet på Torvet skulle starte opp i mars
2010.41 Torvet var da planlagt ferdigstilt i 2011.42
35

Ekstraordinært styremøte 04/2010, avholdt 06/04-2010.
Bystyrets sak 129/11, 09.11.2011
BY-129/11
38
Notat fra Tønsberg kommune Næringsutvikling til Tønsberg kommune v/Kontrollutvalget. Datert 19.12.2012
39
Notat fra Tønsberg kommune Næringsutvikling til Tønsberg kommune v/Kontrollutvalget. Datert 19.12.2012
36
37

40

Notat fra Tønsberg kommune Næringsutvikling til Tønsberg kommune v/Kontrollutvalget. Datert 19.12.2012
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Bydrift hadde rollen som byggeleder, mens Tønsberg Utvikling KF hadde rollen som byggherre.
Bydrift skulle selv ta hånd om grunnarbeidet, og hadde underleverandører til byggingen av Torvet
(dvs. arbeid med rørlegging, elektrisk anlegg, gatevarme, asfaltering, bygging av trapper/ platåer
og steinlegging m.m.).
I mai 2010 hentet Tønsberg Utvikling KF inn faglig støtte til samordning og oppfølging av
prosjektet frem til Torvets ferdigstillelse.43 Bydrift engasjerte også etterhvert en konsulent som
ivaretok rollen som byggeleder på Torvet (fra januar 2012).
6.6.1 Grunnarbeid på Torvet
Sommeren 2010 begynte Bydrift å grave i grunnen der ruinene etter Mariakirken ligger. De traff
raskt på kirkeruinene, og Riksantikvaren besluttet å gjennomføre arkeologisk forundersøkelse.44
Bydrift stilte opp med en gravemaskin som bistod i arkeologenes arbeid sommeren 2010.
Tønsberg Utvikling KF valgte i oktober 2010 å leie inn et arkitektfirma til å utforme markering av
ruinene av Mariakirken.45
Grunnarbeidet på ble foreløpig avsluttet i november 2010 og gjenopptatt mai 2011, av hensyn til
arkeologisk arbeid.46 Det opplyses i intervju at det i mai 2011 ble klart at Torvet sannsynligvis ikke
kunne stå ferdig i 2011.
I avtale med Riksantikvaren fikk Bydrift i mai 2011 anledning til å starte grunnarbeidet på deler av
Torvet, uten følge av arkeolog.47 Etter to dager traff de på kirkegårdsmuren. I intervjuer opplyses
det at kirkegårdsmuren lå grunnere enn antatt. De arkeologiske funnene gjorde at arbeidet
stoppet opp. Da grunnarbeidet startet igjen var det under kontinuerlig arkeologisk
observasjon.4849
De arkeologiske funnene på Torvet førte til utfordringer med å få plass til det varmetekniske
anlegget. Sommeren 2011 ble det derfor igangsatt en undersøkelse om muligheten for å heve
Torvet med 15 cm, for å redusere gravedybden.50 NIKU utarbeidet en utredning av kostnadene
ved to alternativer. 51 Det ble vedtatt å heve Torvet for å få plass til gatevarmeanlegget, uten å
grave dypere. Arkitektene måtte da lage en ny profil for terrenget og tilpasninger på grunn av
vann m.m.52
6.6.2 Bygging av Torvet
Våren 2011 ble det arrangert flere prosjekterings- og kartleggingsmøter med prosjektleder i
Bydrift, prosjektleder i Tønsberg Utvikling, innleid byggeleder og anleggsgartner. Planlagt
oppstart for arbeid med toppdekket var våren 2011. Dette ble utsatt ett år på grunn av
forsinkelsene med grunnarbeidet.
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møte 17.12.2009
På det tidspunktet satt til 2011, jf. styremøte TU-sak 24/2010
43
Jf. styremøte TU-sak 24/2010,
44
Jf. TU-sak 20/2010, sitert i notat fra Tønsberg Utvikling til Tønsberg kommune v/kontrollutvalget datert 20.12.2012
45
TU-styringsmøte,TU-sak 45/2010. Notat fra Tønsberg kommune Nærngsutvikling til Tønsberg kommune v/Kontrollutvalget.
Datert 19.12.2012
46
Sak 36/2011 «Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum – Torvet», behandlet av Bystyret
47
Sak 36/2011 «Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum – Torvet», behandlet av Bystyret
48
Prosjektleders notat til kontrollutvalget vedrørende revitaliseringsprosjektet datert19.12.2012
49
I styremøte til Tønsberg Utvikling 23.05.2011, sak 25/2011, informerte Prosjektleder styret om at grunnarbeidet hadde blitt
stanset etter 2 dager med grunnarbeid, men at NIKU var involvert og arbeidet igangsatt igjen.
50
Som informert i styremøte for Tønsberg Utvikling, TU-sak 31/2011, 22.08.11.
51
Sak 36/2011 «Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum – Torvet», behandlet av Bystyret
52
Styret sluttet i TU-møte 20.06.2011 seg til «engasjement av [arkitekt] til vurdering av konsekvensene av å heve Torvet med
ca. 15 cm»
42
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Det ble arrangert et oppstartsmøte i mars 2011 der entreprenører, representanter for kommunen
og arkeologer var til stede. På dette møtet ble status og plan for oppstart og ansvarsfordeling
gjennomgått. Entreprenørene ble også bedt om å gjennomgå alle nødvendige aktiviteter og gi
innspill til oppdatering av framdriftsplanen.53 Anleggsgartner startet arbeidet på Torvet i mai 2012.
Våren 2012 ble det også utført noe grunnarbeider bl.a. på Torvet Øst og i Storgata. Det ble bygd
vanntrapp, sittetrapp og scene. I tillegg ble det arbeidet med Torget 1.
6.6.3 Tilleggsprosjektene
Undersøkelsen viser at flere av tilleggsprosjektene og endringene som ble vedtatt av bystyret i
2011, ikke har blitt utført innenfor budsjetterte kostnadsrammer. Flere av tilleggsprosjektene
krevde ny prosjektering og ytterligere arkeologisk utgraving. Vesentlige tillegg og endringer i
forhold til opprinnelig plan for Torvet var blant annet:54
-

Heving av Torvet med 15 cm
Markering av Mariakirken
Vannarrangement/ Vanntrapp
Torvet 1 (utflating av terreng for serveringsformål)
Endret kjellerutstikk, rampe ned til kjellerlokale
Terrengjustering/ trapper langs fasadene (Trapp 2 og 3)
Forbedret utgave av scene og ny geometri rundt scene
Ombygging av underjordiske toalett og utbygging av lager
Underjordisk miljøstasjon
Innkjøp av torvboder
Ny treplassering (ved scene og vanntrapp)
Varmekum for gatevarmeanlegget

Flere peker i intervjuer på at anbudsgrunnlaget beskriver et annet torg, med en annen utforming
og andre kvaliteter enn det som har blitt realisert.
Tegninger i vedlegg 3 viser Torvet slik det var planlagt og slik det er bygget.

6.6.4 Endrings og avviksmeldinger
I forbindelse med Torvprosjektet var det etablert et system for å melde avvik og endringer. Det
var også utarbeidet maler for «varsler». I følge prosedyrene skulle alle avvik og varsler markeres
med:
- endring,
- mangel eller forsinkelse ved byggherrens leveranse mv
- fristforlengelse
- annet – bakgrunn/referanse ifht NS8406
- vederlagsjustering
Videre skulle entreprenøren beskrive og begrunne forholdet, deretter angi tiltaksvurdering.
Entreprenøren skal signere og gi frist for byggherrens korrigerende tiltak, deretter skulle varselet
sendes videre til signering og innstilling fra byggeleder og til slutt til signering av byggherre.

53

Referat fra oppstartsmøte 06.04.2011,Tønsberg Utvikling
Liste over tilleggsprosjekter er basert på opplysninger i referat fra Tønsberg Utviklings styremøte, 26.04.11, Årsrapport
Tønsberg Utvikling 2011, s.3, gjennomgang av endringsmeldinger, tegninger og intervjuopplysninger.
54
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I 2011 og spesielt i 2012 kom det inn mange slike endrings- og avviksmeldinger i Torvprosjektet.
Noen endringsmeldinger og avviksmeldinger ble liggende en stund i påvente av underskrift fra
byggherre. En del av endringsmeldingene er ikke underskrevet av byggeleder og/eller byggherre.
Noen få endringsmeldinger har oppgitt priser. Det blir pekt på i intervju at mange av
endringstiltakene er bestilt av byggherre.
Rådmann opplyser i forbindelse med verifisering av rapporten at: «Bydrift har sendt signerte
varsler og endringsmeldinger til byggherre. Manglende tilbakemeldinger fra byggherre på varsler
er å regne som akseptert for entreprenør iflg NS8406. Det betyr ikke at prosedyrer ikke er fulgt
opp fra entreprenørens side.»
Revisjonen vil likevel understreke at gjennomgang av endringsmeldinger viser flere eksempler på
manglende signaturer fra hovedentreprenør og fra byggherre. I tillegg er det flere eksempler på at
kostnadsestimater og priser for endringene ikke er oppgitt i meldingene.
Det er utbetalt ventekostnader som en konsekvens av endringer i fremdriftsplanen. Det fremgår
av e-postkorrespondanse at det var flere faktorer som påvirket fremdriften i arbeidet på Torvet i
løpet av 2012:
«det har vært betydelige hindringer som har forsinket oss, ikke bare tillegg og
endringsmeldinger, men også en dårlig tilstedeværelse av hovedentreprenør og
rørlegger.»55
Det fremgår både av intervjuer og endringsmeldinger at mye av arbeidet ble utført etter regning,
og ikke som fastprisoppdrag. Dette blir i intervjuer hevdet å være en konsekvens av mangelfull
prosjektering og usikkerhet om hvor mye arbeid som måtte og skulle utføres. Det pekes også på
en del feil i tegningsgrunnlag, og blant annet at gatevarmeanlegget måtte prosjekteres. Flere av
de som er intervjuet viser til at man måtte gjøre mange avklaringer av tekniske løsninger mens
man var i gang med arbeidet på Torvet. Det vises i intervjuer til at avklaringer burde vært foretatt
under planlegging og forprosjektering. Disse utfordringene førte ifølge flere av de som er
intervjuet for eksempel til:


Trapp ble endret tre ganger (jf. endringsmelding nr. 1, 5 og 15)



Stein måtte sendes til omarbeiding (skjæring/sliping), og ny bestilling av stein (12
ukers levering)



Koordinater for en annen trapp måtte lages på nytt (ny prosjektering)



Ledelinjesystem måtte tilpasses forskrifter om universell utforming



Flytting av varmekum til gatevarmeanlegget (plassering og dimensjoner medførte
betydelig arkeologisk innsats)

Det opplyses i intervju at det oppstod et dilemma; ved å ikke godkjenne endringsmeldingene, ville
man risikert å måtte stoppe arbeidet. Samtidig førte manglende kostnadsestimater på
endringsmeldinger og tilleggsbestillinger til mangelfull oversikt over kostnadsutviklingen. Det
hevdes også i intervju at noen av endringsmeldingene kunne vært gått nøyere gjennom før
bestilling og godkjennelse. Mange endringsmeldinger og avviksmeldinger underbygger
opplysninger om at mange elementer i byggeprosessen ikke var tilstrekkelig planlagt.

55

E-post datert 29.august 2012
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6.7

Uforutsette utgifter

I intervjuer blir det pakt på at de postene som ble avsatt i budsjettene til uforutsette utgifter ble
opplevd som store. Det understrekes likevel av flere at man undervurderte kompleksiteten i
Torvprosjektet, både på grunn av arkeologiske forhold og at dette var i sentrum av byen. I tillegg
pekes det på at man underveis i arbeidet måtte ta hensyn til publikum og forretningsdrivende
rundt Torvet.
Avtalen med gårdeierne er at de disponerer et areal på Torvet utenfor hver av gårdene. På
nordsiden utgjør dette et platå på utsiden av byggene. Det fremgår av intervjuer at en gårdeier
mistet en del av det avtalte arealet de skulle disponere utenfor, som følge av at utformingen av
platået ble endret. Dette førte til en uenighet der gårdeier varslet rettssak. Med godkjenning i
Finans, Plan og Næring (FPN) i kommunen inngikk prosjektleder i Tønsberg Utvikling et forlik om
en erstatning. Dette førte også til kostnader for prosjektet, blant annet til advokat.
Enkelte butikker måtte stenge pga. asfaltering på Torvet. Dette er blitt kompensert med totalt 140
000 kr, basert på en beregning av tapt fortjeneste i tidsperioden butikkene/ restauranten måtte
stenge. Også annen erstatning er gitt som følge arv arbeidet på Torvet.
Helhetsplan for revitalisering av Tønsberg historiske sentrum ble sendt på høring til interessenter
i Tønsberg våren 2009. Gårdeiere og forretningsdrivende rundt Torvet ble ikke involvert i
planleggingen av arbeidet på Torvet. I planleggingsfasen ble det heller ikke innhentet innspill om
hvilke konsekvenser grave- og byggearbeid på Torvet ville ha for berørte parter.
I sin verifisering av rapporten opplyser rådmannen følgende:
«Gårdeiere og forretningsdrivende rundt Torvet har vært holdt løpende informert om
utviklingen av prosjektet. Det har skjedd bl.a. i samarbeid med Tønsberg Sentrum. Det er
blitt avholdt egne gårdeiermøter og informasjonsmøter hvor både gårdeiere og
forretningsdrivende er blitt invitert. Dessuten har det vært det i flere tilfelle vært
oppsøkende virksomhet, hvor fremdriftsplaner er utdelt og orientering er blitt gitt.»
En annen ekstrakostnad som har påløp i prosjektet er utgifter til advokat i forbindelse med at
avtalen med arkitekten ble sagt opp for en periode. Oppsigelsen ble begrunnet med manglende
overholdelse av tidsfrister m.v. Etter nærmere drøfting ble det på nytt inngått avtale mellom
Tønsberg Utvikling og hovedarkitekten om prosjekteringsarbeidene, og det går frem av
årsberetning for 2011 at samarbeidet og fremdriften etter ny avtale fungerte tilfredsstillende
(Årsberetning Tønsberg Utvikling KF, 2011,s.2).
Tønsberg Utvikling KF har også i samråd med Bydrift valgt en del andre løsninger på møblering,
belysning og kunstnerisk utsmykning på Torvet enn det arkitekten opprinnelig la opp til. Dette
førte til ytterligere utgifter for prosjektet.
I sin tilbakemelding til rapporten opplyser rådmannen vedrørende møblering og utsmykking:
«Endringene er vedtatt i styringsgruppen. Det er viktig å presisere at dette ble gjort for å redusere
kostnadene i prosjektet.»
Revisjonen påpeker at det i intervjuer med flere aktører involvert i prosjektet fremkommer ulike
synspunkter om hvorvidt disse endringene førte til ytterligere utgifter eller besparelser for
prosjektet. Et av argumentene for å velge andre løsninger enn arkitekten foreslo, var at det på
sikt ville bli billigere å drifte disse løsningene. Det blir likevel av andre påpekt at endring i
belysning og kunstnerisk utsmykning medførte behov for blant annet ny prosjektering, tilpasning,
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arkeologi m.m. Det påløp også advokatutgifter i forbindelse med dette, fordi arkitekten måtte si fra
seg åndsverkrettigheter.
I intervjuer og av regnskapstall fremgår det at en rekke kostnader som er belastet Torvprosjektet
ikke direkte er tilknyttet Torvet. Det gjelder kostander til prosjektering av Rådhusgaten og
Storgaten, der en fjernvarmetrase først ble planlagt. I tillegg ble det gjennomført prosjektering for
gatevarme for ca. 10 000 m2, mens Torvprosjektet utgjør et areal på 3700 m2. I intervju pekes det
på at noe av det arbeidet som er utført i forbindelse med Torvprosjektet vil komme det
overordnede prosjektet for revitalisering av Tønsberg historiske sentrum til gode.
Rådmannen peker i sin tilbakemelding til rapporten på følgende:
«Det fremgår at kostnader som er belastet Torvprosjektet ikke direkte er tilknyttet Torvet.
Det er riktig, men påvirker ikke avviket. Den siste vedtatte budsjettrammen, vedtatt i
bystyret november 2011, inneholdt disse kostnadselementene.»
Revisjonen har registrert at overnevnte kostnader som ikke er direkte tilknyttet Torvet fremgår av
Bystyresaken fra november 2011, og dermed er lagt inn i revidert budsjett og således ikke
påvirker overskridelsene av vedtatt budsjett. Informasjonen over er ment å illustrere hvilke
elementer som har påvirket den samlede kostnadsutviklingen i prosjektet.
6.7.1 Arkeologi
Det opplyses i intervju at det i budsjetteringen av Torvprosjektet, ikke var estimert hvor mye
arkeologien ville koste prosjektet. Dette begrunnes med at arkeologisk utgraving og funn var et
usikkerhetsmoment i prosjektet, og det var ikke mulig på forhånd å si noe om hva man ville treffe
på under gravingen. Det understrekes likevel fra flere av de som er intervjuet at i en by som
Tønsberg, med sin middelalderske historie, må man alltid regne med at gravearbeider kan
medføre utfordringer knyttet til arkeologi.
Riksantikvaren opplyser at de fra starten av prosjektet har bidratt med alle til enhver tid
tilgjengelige opplysninger om kulturminner innen det berørte området. Riksantikvaren har når det
ut fra deres vurdering har vært ansett som nødvendig anbefalt at det ble gjennomført
forundersøkelser for å avklare omfanget av konflikt mellom arkeologiske kulturminner og
planlagte tiltak/installasjoner i bakken.
Riksantikvaren opplyser at de i stor grad måtte etterspørre supplerende opplysninger relevant for
sin saksbehandling fra konsulenter og etterlyse nødvendige dispensasjonssøknader. Til tross for
at konfliktpotensialet med kulturminnene i området etter Riksantikvarens vurdering har vært kjent
i detalj gjennom forundersøkelser, har Riksantikvaren mottatt søknader som ikke har tatt hensyn
til dette. Først når Riksantikvaren har påpekt at gjennomføring i henhold til søknaden vil utløse
krav om større arkeologisk utgravning har de planlagte tiltak blitt omprosjektert.
I forbindelse med et graveprosjekt på Torvet ble i 1996 laget en arkeologisk observasjonsrapport
(Edvardssen/ Gransum, 1998). I rapporten fremgår det at kirkeruinene kunne ligge opp til 0,2
meter under overflaten, og det var identifisert graver og skjelettrester også i toppmassene. I
intervju blir det opplyst at da Bydrift startet grunnarbeidet i området der kirkeruinene er, traff de på
kirkemuren raskere og høyere oppe enn forutsatt.
På Torvets nordside var det gitt tillatelse fra Riksantikvaren til å skifte ut masser uten arkeologisk
overvåking. I dette området traff man raskt på arkeologisk kulturlag, og arkeologisk observasjon
og dokumentasjon ble likevel påkrevd.
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På grunnlag av arkeologiske funn da grunnarbeidet på Torvet startet opp, ble det innhentet
konsekvensutredning fra NIKU av to alternative løsninger: 56


ikke gjøre endringer av ferdig høyde på ny overflate, og gjennomføre arkeologisk
utgraving over hele området: estimert kostnad 5 339 942 kr



ferdig overflate heves med inntil 15 cm: estimert kostnad 2 695 044 kr

Graving for å legge gatevarme ville ha krevd arkeologisk utgravingsmetode over hele
Torvområdet. Man valgte heller å heve Torvet på grunn av at etimerte kostnader til arkeologisk
utgraving ved heving av Torvet var lavest, samtidig som heving ble vurdert som hensiktsmessig
fordi det ville føre til raskere fremdrift i prosjektet.
Konsekvensen av at Torvet ble hevet var imidlertid at man måtte gjøre en rekke endringer i
planene og tegningene inn mot fasadene til de omkringliggende bygningene. Dette er ikke
kostnader som ble regnet med i vurderingen av de to alternativene. Totalkostnaden med å heve
Torvet med 15 cm inkludert de endringer dette medørte ble ikke estimert.
Det er budsjettert med 5,5 mill. til arkeologiske utgravinger, observasjoner og etterarbeid.

56

NIKU prosjektnr.: 15620196
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Vedlegg 3: Kart over Torvet

Det første kartet viser Torvet slik det ble lagt til grunn i anbudsgrunnlaget.
Det andre viser Torvet slik det er bygget, men anvisninger av de mest sentrale endringene (lagt
inn av revisjonen).
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Vedlegg 4: Høringsuttalelse fra
rådmannen

I notat datert 03.02.2013 oversendt på epost til revisjonen gir rådmann for Tønsberg kommune
følgende høringsuttalelse:
Høringsuttalelse fra rådmannen
Forvaltningsrapporten søker svar på om Tønsberg kommune har hatt en tilfredsstillende
prosjektstyring av Torvprosjektet og hva som er årsaken til budsjettoverskridelsen.
Det pekes på en rekke svakheter i prosjektstyringen, og rådmannen er enig i flere av funnene.
Flere av konklusjonene bygger imidlertid på generelle mangler med kommunens styringssystem
som vi mener er misvisende og direkte feil.
Torvprosjektet er et spesielt prosjekt i det organisering ikke har fulgt normale ansvarslinjer for
bygge- og anleggsprosjekter i Tønsberg kommune, samt at kommunens retningslinjer og
prosedyrer ikke er fulgt. Rapportens vurderinger og spesielt anbefalinger generaliserer mangler i
dette prosjektet til å rette kritikk mot kommunens styringssystem generelt. Dette er en
generalisering vi mener det ikke er dekning for.
Hovedkonklusjonen er at Tønsberg kommune mangler overordnede retningslinjer og prosedyrer
for planlegging, gjennomføring og styring av utbyggingsprosjekter , noe vi stiller oss undrende til.
Tønsberg kommune organiserer normalt sine utbyggingsprosjekter gjennom TkE (bygg) og
Bydrift (anlegg). Disse enhetene har overordnede retningslinjer og prosedyrer for
utbyggingsprosjekter. Retningslinjene for TkE var gjennom forvaltningsrevisjon i 2007 med gode
tilbakemeldinger. Det er små budsjettavvik i samtlige av våre prosjekter med unntak av
Torvprosjektet, og det er mange år siden det har vært vesentlige budsjettavvik på bygg –og
anleggsprosjekter.
I revitalisering av Tønsberg historiske sentrum og herunder Torvprosjektet ble prosjektansvaret
lagt til en organisasjon som normalt ikke gjennomfører slike bygge- og anleggsprosjekter, og som
også på dette tidspunktet var nokså ny. Det ble ikke sørget for at prosjektet ble underlagt
retningslinjer som fantes, hvor Bydrifts retningslinjer og prosedyrer var mest aktuelle, eller
utarbeidet nye.
Det konkluderes med at prosjektet er uhensiktsmessig organisert og at det er mangelfulle rutiner
for planlegging og koordinering av prosjektet. Dette er i tråd med rådmannens vurderinger. Det er
også avdekket manglende styringsprinsipper i dette prosjektet, men rådmannen er ikke enig at
dette skyldes manglende overordnede styringsprinsipper i kommunen.
Det vises til at det i prosjektet er mangelfulle oppfølging av rutiner for avviks – og
endringsmeldinger. Entreprenør (Bydrift) har oversendt endringsmeldinger og varsler til
byggherre (prosjektleder) gjennom hele prosjektet i tråd med både kontrakt og NS8406. Både
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etableringer av kontrakten og nøyaktighet i endringsmeldingene har det blitt lagt spesiell vekt på
fra virksomhetsleder i Bydrift, Endringsmeldingene er i hovedsak signert, men det er unntak. Det
er viktig å presisere at manglende tilbakemeldinger fra byggherre på varsler er å regne som
akseptert for entreprenør iflg NS8406..
Det hevdes at uklarheter knyttet til usignert avtaleutkast og hva som var avtalt på ulike
tidspunkter, reduserer avtalens funksjon som styringsdokument . Bydrift presiserer at avtalen er
en standardavtale basert på NS8406, og oppfattes ikke som uklar.

Det som ble utført av Bydrift før siste avtale ble underskrevet i juni 2011 var oppstart av
grunnarbeidene og arbeider i forhold til arkeologi utført av Bydrifts eget anleggslag sammen med
NIKU/riksantikvaren. Arbeidene ble preget av kartlegging av arkeologi (Mariakirken) og
forundersøkelser. Det ble utførte noe prosjektlederarbeid som konkurranseutlysninger og
planlegging av de forskjellige arbeidene. Det presiseres at det før juni 2011 forelå en avtale, men
denne var som presisert i rapporten, ikke underskrevet.
Det vises til manglende økonomirapportering og at kommunens økonomireglement ikke er fulgt
opp. Det er ingen tvil om at økonomistyringen i dette prosjektet ikke har vært tilfredsstillende. Det
er likevel nødvendig å påpeke direkte feil i rapporten.
Det fremgår at økonomirapporter i liten grad er etterspurt av kommunens økonomiavdeling.
Rådmannen viser til at kommunens økonomiavdeling ikke er intervjuet. Da ville man fått
informasjon om at rutinen i Tønsberg kommune er at rapporteringskrav formidles til
virksomhetsledere i Tønsberg Kommune, og leder av Tønsberg Utvikling KF ble i slike
sammenhenger håndtert som en virksomhetsleder. Det er også gjentatte ganger gjennom de
siste år foretatt purringer på rapporter både i forbindelse med månedsrapportering og
tertialrapportering fra Tønsberg Utvikling KF. Det fremgår helt klart bl.a. i mailer som er sendt ut
krav om rapportering, og at det er virksomhetsleder som har ansvar for rapportering innenfor for
sitt område, og ikke prosjektleder. Økonomiavdelingen har derfor ikke forholdt seg til
prosjektleder i denne sammenheng, men til leder av Tønsberg Utvikling KF. I starten av 2012 var
Tønsberg Utvikling (nå virksomhet) uten leder, og det var da direkte kontakt mellom
økonomiavdeling og prosjektleder hvor det i februar ble lovet en tilbakemelding på status i
prosjektet etter at det ble utlevert regnskapsrapporter. Tilbakemelding på dette ble ikke mottatt før
på høsten.
Det vises til at de økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser av vedtatte endringer i
prosjektet ikke er blitt anslått/beregnet. I bystyresak 129/11, vedtatt i november 2011, ble
prosjektrammen økt som følge av vedtatte endringer. Det vises i bystyresaken til
kostnadsberegninger av vedtatte endringer.
Rapporten skal svare på årsaker til budsjettoverskridelsen. Det er helt på det rene at de
økonomiske rammer ikke var basert på realistiske kostnadsoverslag, og at det i for liten grad var
tatt høyde for usikkerhet knyttet til prosjektforutsetninger. Det er også store svakheter i
organisering og overordnet prosjektsstyring.
Verken intern granskning eller rapporten indikerer at disse forholdene har medført høyere
kostnader av prosjektet enn det ville vært med bedre styring. Det er alvorlig at mangelfulle
kostnadsoverslag har gitt et feilaktig beslutningsgrunnlag. Det kan stilles spørsmål ved om
prosjektet ville blitt vedtatt om de reelle kostnader var kjent.
Det pekes på noen hovedårsaker til budsjettavviket, som uhensiktsmessig organisering,
mangelfulle rutiner for planlegging og kontroll, uavklarte ansvarsforhold, mangelfull
økonomistyring, manglende oppfølging av reglementer, manglende rapportering og at det ikke
ble etablert ny styringsgruppe etter 1.1.2012.
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Dette er opplagt alvorlige og dokumenterte svakhet i prosjektet, men er det disse momentene
som er årsak til budsjettavviket? Dersom disse forholdene hadde vært på plass, ville en unngått
budsjettavvik? Etter rådmannens vurdering burde en analysert sammenhengen mellom
manglene i prosjektstyringen og budsjettoverskridelsen.
Det er en viktig lærdom at kommunen ikke bør organisere kompliserte prosjekter utenfor de
ordinære enhetene med erfaring og rutiner for denne type prosjekter. Hvis ansvaret likevel skal
gis til andre enheter, må det sørges for at det etableres gode retningslinjer og prosedyrer for
planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter, gjerne i tråd med kommunens
eksisterende rutiner.
Kommunens økonomireglement inkl investeringsreglementet utgjør en viktig del av kommunens
totale styringssystem, og skal være kjent av kommunens virksomhetsledere. Videre er
kommunens virksomhetsledere kjent med deres ansvar til å påse at disse dokumentene er kjent
hos sine prosjektansvarlige. Ved organisering av prosjekter utenfor rådmannens linje må det
sørges for at disse dokumenter er kjente.
De øvrige anbefalinger i denne rapporten mener vi er dekket innenfor eksisterende prosedyrer
hos Bydrift og TkE.
Kommunens investeringsreglement skal revideres. Flere av anbefalingene fra Deloitte kan
implementeres som krav til virksomheter som skal tildeles prosjektansvar for bygge- og
anleggsprosjekter.
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