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0. SAMMENDRAG
Vestfold kommunerevisjon har i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet undersøkt om det er
gjennomført god prosjektstyring ved byggeprosjekter, herunder planlegging/forprosjekt,
oppfølging, økonomistyring og rapportering i Holmestrand kommune.
Forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Prosjektstyring, oppfølging og rapportering av
byggeprosjekter”, ble bestilt av kontrollutvalget i møte den 12. juni 2012.
Med begrepet ”prosjektstyring” menes i følge standard NS-ISO 10006:2003: planlegging,
organisering, overvåking, regulering og rapportering av alle sider ved et prosjekt.
Revisor vil gi utrykk for at Holmestrand kommune har fått en fin Botne skole og et flott
havneområde, men har dog visse bemerkninger til tilretteleggelsen og oppfølging av
kommunens arbeid knyttet til prosjektene.
Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på følgende problemstillinger:


Problemstilling 1: Har Holmestrand kommune tilfredsstillende overordnede
system/rutine for prosjektstyring, oppfølging og rapportering på politisk og
administrativt nivå?

Til denne problemstillingen ba vi om det som finnes av skriftlige overordnede system/rutine
for prosjektstyring, oppfølging og rapportering på politisk og administrativt nivå. Ved
eventuelle manglende skriftlig rutine/prosedyrer ønsket vi en beskrivelse av hvordan
prosjektstyring, oppfølging og rapportering på politisk og administrativt nivå er tilrettelagt i
praksis i Holmestrand kommune.
Et overordnet system/rutiner for prosjektstyring bør inneholde:







Rutiner for politisk/administrativ styring av byggeprosjekter
Beskrivelse av prosjektprosessen inndelt i faser, risikovurderinger, milepeler og
beslutningsprosedyrer
En generell beskrivelse av aktørenes roller/ansvar/krav i prosjektets ulike faser
Beskrivelse av intern kvalitetssikring av prosjektet
Beskrivelse av prosjektrapporteringen
Rutine for evaluering av prosjektgjennomføring

Revisor vurderer at Holmestrand kommune ikke har en fullstendig overordnet rutine, satt i
system, som beskriver alle forholdene knyttet til prosjektstyringen, som anbefalt i Norsk
standard og god kommunal forvaltning på området. Revisor vurderer at Holmestrand
kommune har nedfelt rutiner for politisk behandling av investeringsprosjekter gjennom
økonomireglement. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at reglementet er utdatert på enkelte
områder, da det blant annet ikke er tilpasset den nye veilederen fra Kommunal og
regionaldepartement om Budsjettering av investeringer og avslutning av
investeringsregnskapet. Økonomireglementet viser at Holmestrand kommune har nedfelt en
rutine knyttet til rådmannens ansvar for å fremlegge prosjektregnskap gjennom hele
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prosjektets levetid. Videre viser økonomireglementet at byggekomiteen plikter å holde seg
innenfor de budsjettmessige rammer for budsjettet.

 Problemstilling 2: I hvilken grad har Holmestrand kommune en tilfredsstillende
gjennomføring av byggeprosjekter i praksis?
Til denne problemstillingen har revisor vurdert gjennomføringen av tre byggeprosjekter opp
mot revisjonskriteriene. De tre utvalgte prosjektene er; utvidelse av Botne skole, oppgradering
av Havnegaten og vann og avløpsprosjektet i Skogveien.
Generelt
Revisor er bekymret over dokumenterte avvik, herunder vesentlige brudd på bestemmelsene i
lov og forskrift om offentlige anskaffelser og byggherrens (Holmestrand kommunes)
manglende økonomiske prosjektstyring, og da i vesentlig grad for Havnegaten.
Revisor vurderer også at Holmestrand kommune har et klart forbedringspotensiale ved
kvalitetssikring av byggebudsjett, som fremlegges for bystyret, samt løpende rapportering av
disse med avvik.
Videre bør kommunen vurdere rutinene rundt rammebudsjett for vann- og avløp, med
prosjektoppfølging av de enkelte prosjekt. Planprosessen med roller, budsjett etc. bør
dokumenteres og beskrives på en tilfredsstillende måte.
Revisors omtale til enkelte avsnitt i rapporten;
Planfasen
Det foreligger forprosjekt i alle tre prosjekter som er valgt ut for kontroll. Alle tre prosjekter
er utredet av konsulentselskaper. Fra byggherrens side mangler det viktige styringsdokumenter for alle prosjekter. Revisor er ikke forelagt en prosjektplan, som beskriver faser i
prosjektet, faglige og administrative oppgaver knyttet til oppstart, gjennomføring og
avslutning av de enkelte fasene, milepæler, beslutningspunkter og beslutningsprosedyrer, eller
PA-bok som gir oss innblikk i hvordan byggherren har ivaretatt planleggingsfasen. Revisor
har ingen bemerkninger til forprosjektene som konsulenter har utredet.
Botne skole og Havnegaten er vedtatt politisk i henhold til økonomireglementet. Havnegaten
har blitt underbudsjettert, siden man har uteglemt mva i vedtaket. Dette medfører en alvorlig
feil i budsjetteringen. For Skogveien har de en annen praksis enn det som er nedfelt i
økonomireglementet. Budsjettstyring bør vurderes tilrettelagt for vann- og avløpsprosjekter.
Dersom vann og avløpsprosjekter skal gjøres på andre måter enn ordinære
investeringsprosjekter i Holmestrand kommune, må dette nedfelles i økonomireglement.
Roller
Revisor er ikke blitt forelagt organisasjonskart for noen av prosjektene, utover det som
foreligger i SHA-planer. Andre sentrale dokumenter, som skal definere roller, myndighet og
ansvar, er ikke forelagt revisor. Revisor vurderer at dette kan være en vesentlig medvirkende
årsak til svikt i prosjektstyringen av kontrollerte prosjekter. Revisor anser at Holmestrand
kommune har et vesentlig forbedringspotensial i denne fasen som byggherre.
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Offentlige anskaffelser
For tildeling av oppdrag som konsulent, byggeledelse og andre leverandører, er det flere
oppdrag hvor det ikke er arrangert konkurranse slik regelverket krever. På prosjektet
Havnegaten har det vært leid inn to konsulenter, som har fakturert for henholdsvis 6,2 mill.
kroner og 2,5 mill. kroner, uten at det er gjennomført konkurranse. Totalt på prosjekt
Havnegaten beløper kjøp uten konkurranse seg til 10,4 mill. kroner. Tar vi med de to andre
kontrollerte prosjektene også, øker beløpet til 11,7 mill. kroner.
Det er gjennomført kjøp uten pliktig kunngjøring på Doffin eller i TED-databasen. Tre
konsulenter overstiger den nasjonale grensen på kr 500 000, og for to av konsulentene på
Havnegate-prosjektet overskrides også EØS-terskelverdien på 1,6 mill. kroner, for kjøp av
varer og tjenester.
Det er valgt feil anskaffelsesmetode i ett tilfelle. Pumpestasjon ble anskaffet etter innhenting
av tilbud fra tre leverandører. Selv om alle tilbudene var over kr 500 000, ble kjøpet allikevel
gjennomført.
Revisor vurderer at Holmestrand kommune har et vesentlig forbedringspotensial knyttet til
etterlevelse av regelverket for offentlig anskaffelser.
Økonomisk prosjektstyring
Revisor vurderer at Holmestrand kommunes styring av de undersøkte prosjektene Havnegata
og Skogveien, utover de tiltak som har vært gjennomført av byggeledere, mer eller mindre har
vært fraværende. I prosjekt Havnegaten har det ikke vært fremlagt et prosjektregnskap som
viser en totaloversikt av kostnader. Revisors beregninger viser at prosjektet i Havnegaten vil
komme på over 66 mill. kroner. I tillegg kommer mottatte, varslede og forventede
endringsmeldinger, som ifølge prosjektregnskapet pr. juli, dreier seg om 5,2 mill. kroner.
Disse tallene gjelder kun for hovedentreprenør for fase 1 og 2. I tillegg kan det være andre
aktører, som kan fakturere kommunen i prosjektet, blant annet byggeleder.
Revisor er ikke forelagt et dokument, som viser en oversikt over det totale bildet av
kostnadene til prosjektet, men minner om bystyrets vedtatte budsjett på 50 mill. kroner til
prosjektet. Det antydes derfor behov for en tilleggsbevilgning til prosjekt Havnegaten på ca
20 mill. kroner. Merforbruk VA Havnegaten, på ca 3 mill. kroner, kan tas av rammen for
2012.
Revisor har ikke sett noe prosjektregnskap eller orienteringer til bystyret som refererer til
slike summer. I følge opplysninger fra rådmannen, har han orientert politiske ledelse i 2012,
om at Havnegateprosjektet er bevilget på nettonivå (ekskl. mva), mens det skulle vært
bevilget på bruttonivå, og at det vil komme en budsjettjusteringssak vedrørende dette i
investeringsbudsjettet.
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1. INNLEDNING
1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
Generelt
Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og
fylkeskommuner, jf. Kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget har ansvar for at det
årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at det utarbeides plan for forvaltningsrevisjon
basert på en overordnet analyse.
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon,
som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon.
Prosjektrapporten er utarbeidet av Eivind Finstad, Marianne Wolden Bråthen, Hanne Britt
Nordby Sveberg og Arild Lohne.
Bestilling
Forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Prosjektstyring, oppfølging og rapportering av
byggeprosjekter”, ble bestilt av kontrollutvalget i møte den 12. juni 2012.

1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET
I dette prosjektet har vi undersøkt om det gjennomføres god prosjektstyring ved
byggeprosjekter, herunder planlegging/forprosjekt, oppfølging, økonomistyring og
rapportering.
Deler av kontrollen er avgrenset til årene 2010, 2011 og 2012.
Prosjekter som særskilt er gjennomgått er:
 Oppgradering/renovering av Botne skole
 Havnegata
 Skogveien

1.3 HØRING
Rapporten har vært forelagt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse er lagt inn under
punkt 7 bak i rapporten.
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2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER
2.1 FORMÅL
Formålet med prosjektet har primært vært å undersøke i hvilken grad Holmestrand kommune
har en tilfredsstillende styring av byggeprosjekter.

2.2 PROBLEMSTILLINGER
Følgende problemstillinger besvares i prosjektet:
1. Har Holmestrand kommune tilfredsstillende overordnede system/rutine for
prosjektstyring, oppfølging og rapportering på politisk og administrativt nivå?

2. I hvilken grad har Holmestrand kommune en tilfredsstillende gjennomføring av
byggeprosjekter i praksis?
Herunder vurderes:
 avklaring av behov i oppstartsfasen
 idé- og utredningsfasen
 skisse- og forprosjektfasen
 detaljprosjekteringsfasen
 produksjonsfasen
 garanti- og reklamasjonsfasen/driftsfasen
Definisjon/avklaring
Med begrepet ”prosjektstyring” menes i følge standard NS-ISO 10006:2003:
planlegging, organisering, overvåking, regulering og rapportering av alle sider ved et prosjekt.

3. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV
PROSJEKTET
Revisor har bl.a. foretatt
 Orientering om forvaltningsrevisjonsprosjekt til rådmann
 Intervju med nøkkelpersoner
 Rutinegjennomgang av utvalgte prosjekter
 Dokumentanalyse
 Sluttmøte med rådmann
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4. REVISJONSKRITERIER
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å
vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Dvs. revisjonskriterier er de krav revisor
reviderer opp mot. Revisjonskriterier kan utledes ut i fra politiske vedtak, lov, forskrifter,
anerkjent praksis etc.
I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene hentet både fra kommunens interne regelverk
som økonomireglement, eksternt regelverk som kommunelov med forskrifter og forskjellige
standarder på området som beskriver rammeverk for prosjektstyring, oppfølging samt
kvalitetssikring og risikostyring innen prosjektstyring av byggeprosjekter.
I tillegg er kriterier hentet fra regelverket om offentlige anskaffelser.
Nedenfor viser en oversikt over revisjonskriterier som er brukt i dette prosjektet knyttet til
ovennevnte problemstillinger.






Lov om offentlige anskaffelser (LOA) av 16.7.1999
Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 4.07.2006
Økonomireglement Holmestrand kommune/interne rutiner knyttet til prosjektstyring
Politiske vedtak knyttet til utvalgte byggeprosjekter
NS-ISO 10006:2003 Systemer for kvalitetsstyring – retningslinjer for kvalitetsstyring i
prosjekter

Under kapittel 5 i rapporten har vi utdypet revisjonskriteriene nærmere.

5. FAKTADEL
I dette kapittelet vil vi belyse problemstillingene, presentere innhentet fakta knyttet til
problemstillingene og vurdere disse opp mot revisjonskriteriene.
Vi starter med å presentere Holmestrand kommunes organisasjonskart og hvilke avdelinger i
kommunen som har ansvar for gjennomføringen av byggeprosjekter.
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5.1 Organissasjonskart – Holmestrand kommune

I Holmestrand kommune er det Virksomhet Kommunalteknikk, i samarbeid med Plan og
Bygg, som er ansvarlige for å utføre større og mindre byggeprosjekter i Holmestrand
kommune.
I følge opplysninger fra Holmestrand kommune, har kommunen begrensede administrative
ressurser. Dette innebærer at det ikke er etablert en egen prosjektavdeling. Kommunens
prosjektleder er derfor avhengig av et tett samarbeid med prosjekterende instans(er),
entreprenører og stedlig byggeledelse. Kommunens prosjektleder vil, i de fleste
sammenhenger, være byggherre og har ansvar for å avvikle byggherremøter, delta i
___________________________________________________________________________
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byggemøter, påse at involverte dokumenterer forskriftsmessighet blant annet mht HMS og
sikre eventuell brukermedvirkning.

5.2

Problemstilling 1:

Har Holmestrand kommune tilfredsstillende overordnede system/rutine for
prosjektstyring, oppfølging og rapportering på politisk og administrativt
nivå?
Under denne problemstilling har vi vurdert om i hvilken grad Holmestrand kommune har et
overordnet system og rutine, som gir grunnlag for – og muliggjør en tilfredsstillende styring
og oppfølging av byggeprosjekter.
Metode:
Til denne problemstillingen ba vi om å få utlevert det som finnes av skriftlige overordnede
system/rutine for prosjektstyring, oppfølging og rapportering på politisk og administrativt
nivå. Ved eventuelle manglende skriftlig rutine/prosedyrer ønsket vi en beskrivelse av
hvordan prosjektstyring, oppfølging og rapportering på politisk og administrativt nivå er
tilrettelagt i praksis i Holmestrand kommune.

5.2.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har revisor i hovedsak utledet revisjonskriterier fra ISO-standard
10006 Systemer for kvalitetsstyring - Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter. Denne
standarden gir veiledning om anvendelse av kvalitetsstyring i prosjekter. Den kan anvendes
for prosjekter av varierende kompleksitet, store eller små, av kort eller lang varighet, i
forskjellige miljøer og uavhengig av hva slags produkter eller prosesser det dreier seg om.
Revisor har utledet følgende revisjonskriterier, som bør være tilstede for tilfredsstillende
overordnede system/rutiner for tilfredsstillende prosjektstyring. Disse er lagt til grunn for
revisors vurdering.
Et overordnet system/rutiner for prosjektstyring bør inneholde:







Rutiner for politisk/administrativ styring av byggeprosjekter
Beskrivelse av prosjektprosessen inndelt i faser, risikovurderinger, milepeler og
beslutningsprosedyrer
En generell beskrivelse av aktørenes roller/ansvar/krav i prosjektets ulike faser
Beskrivelse av intern kvalitetssikring av prosjektet
Beskrivelse av prosjektrapporteringen
Rutine for evaluering av prosjektgjennomføring

I kapitlene nedenfor presenterer vi og vurderer hvordan Holmestrand kommune har tilrettelagt
for disse punktene. Mer om revisjonskriteriene er tatt inn under kapitlene nedenfor.
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5.2.2 Rutiner for politisk/administrativ styring av prosjektet
Revisjonskriterier:
- Det bør foreligge et eget dokument, som på en overordnet måte, beskriver
prosjektstyringen, dvs. planlegging, organisering, overvåking, regulering og
rapportering av alle sider ved et byggeprosjekt, både på politisk og administrativt
nivå.

5.2.2.1 Fakta – Mottatte forespurte dokumenter
Av skriftlig dokumentasjon fra Holmestrand kommune til dette spørsmålet, er i hovedsak
mottatt e-mail av 10.07.2012 fra kommunalsjef. Denne e–mailen inneholder flere
kommentarer fra kommunalsjefen til reiste spørsmål fra revisjonen. Nedenfor er disse svarene
splittet opp og presentert under de enkelte avsnittene hvor vi har vurdert at de passer inn.
Generelle kommentarer til problemstilling 1 fra kommunalsjefen:
”Ut fra de konkrete prosjektene forvaltningsrevisjonen fokuserer på, regner jeg med at det
siktes til prosjekter innen det tekniske området; utvidelser, byfornyelse og nyanlegg.
Holmestrand kommune deltar pt i et landsomfattende kommunenettverk knyttet til forbedring,
videreutvikling og kvalitetssikring av internkontroll; heri overordnet
systematisering/systembeskrivelse, avklaring av prioriterte områder og tydelige ansvars/rutinebeskrivelser. Nettverksarbeidet foregår i regi av KS.
I denne forbindelse gjennomgås våre eksisterende rutiner og vår praksis.
På mange områder er vi à jour også hva gjelder skriftlig dokumentasjon, mens på andre
vurderer vi praksis som tilfredsstillende selv om den formelle systematiseringen ikke er helt
på plass. Det siste gjelder nok blant annet overordnet prosjektstyring etc. selv om vi også i
løpet av de siste to årene har erfart mangler og klart forbedringspotensial innen området.”
”De nevnte rutinene er etablert i 2010-2011, og fungerte ikke umiddelbart helt etter
intensjonen. Gjennom de relativt store prosjektene, som pågår i kommunen, har
organisasjonen ytterligere erfart betydningen av omfattende informasjon, gode
rapporteringsrutiner, tydelige linjer og faste, kjente system og strukturer. Holmestrand
kommune vil derfor videreutvikle og systematisk beskrive de rutinene som nå foreligger samt
enda klarere beskrive linjer, ansvar og avvikshåndtering.”

5.2.2.2 Fakta – rutiner for politisk styring – Holmestrand kommune
Fra kommunalsjefen:
”Et hvert prosjekt, som initieres, fordrer basis i et politisk vedtak. Dette fattes av Bystyret, og
danner grunnlag for forprosjektering, der Holmestrand kommune, i stor grad benytter ekstern
spisskompetanse. Det skal, på dette stadiet, i tillegg til fremdriftsplan, utarbeides
kostnadsoverslag som videre bearbeides til en finansieringsplan. Denne fremmes i
økonomiplanens investeringsdel; årlig i desember, noe som innebærer at selve prosjektet
normalt vil bli vedtatt iverksatt som del av økonomiplan for kommende fireårsperiode.”
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Revisjonen har hentet følgende bestemmelser for Investeringsregnskapet/budsjettet fra
Holmestrand kommunes Økonomireglement:
(behandlet i sak 096/05)

5.2.2.3 Fakta – rutiner for administrativ styring – Holmestrand kommune
Revisjonen viser til følgende bestemmelser fra økonomireglementet:

Revisors vurdering:
På bakgrunn av e- mail fra kommunalsjefen og ovennevnte økonomireglement, vurderer
revisor at Holmestrand kommune ikke har en fullstendig overordnet rutine, satt i system, som
beskriver alle forholdene knyttet til prosjektstyringen. Det vil si planlegging, organisering,
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overvåking, regulering og rapportering av alle sider ved et prosjekt, både på politisk og
administrativt nivå som anbefalt i Norsk standard og god kommunal forvaltning på området.
Revisor vurderer at Holmestrand kommune, gjennom nevnte utdrag av økonomireglementet
under pkt. 5.3.2.2, har nedfelt rutiner for politisk behandling av investeringsprosjekter.
Vi gjør også oppmerksom på at økonomireglementet er utdatert på enkelte områder, da det
blant annet ikke tilpasset den nye veilederen fra KRD; Veileder Budsjettering av investeringer
og avslutning av investeringsregnskapet. Revisor har fått opplyst fra administrasjonen at et
nytt økonomireglement skal utarbeides i løpet av 2012.
I følge e-mail fra kommunalsjefen fordrer Et hvert prosjekt, som initieres, basis i et politisk
vedtak. Dette fattes av Bystyret, og danner grunnlag for forprosjektering, der Holmestrand
kommune, i stor grad bruker ekstern spisskompetanse. Videre skriver kommunalsjefen at det
skal, på dette stadiet, i tillegg til fremdriftsplan, utarbeides kostnadsoverslag som videre
bearbeides til en finansieringsplan. Denne fremmes i økonomiplanens investeringsdel; årlig i
desember. Revisor kan ikke se at det er nedfelt skriftlig rutine for denne praksisen.
Ovennevnte utdrag fra Økonomireglementet viser at Holmestrand kommune har nedfelt en
rutine knyttet til rådmannens ansvar for å fremlegge prosjektregnskap gjennom hele
prosjektets levetid. Videre viser økonomireglementet, pkt. 5 vist foran, at byggekomiteen
plikter å holde seg innenfor de budsjettmessige rammer for budsjettet. Dersom det ikke er
mulig, skal alternative tilpasninger til rammen utredes og fremmes som sak til bystyret.
Revisjonen stiller spørsmål ved oppfølging av økonomireglementets oppfølging på dette
punktet.

5.2.3 Beskrivelse av prosjektprosessen inndelt i faser, milepeler og
beslutningsprosedyrer
Revisjonskriterier:
Overordnet rutine for prosjektstyring bør inneholde krav til fremdriftsplaner med viktige
milepæler, kostnadskalkyler, budsjetter og eventuelle betalingsplaner. Forutsetningene i
fremdriftsplaner og budsjett bør være realistiske og vurderes fortløpende. Realismen bør
vurderes gjennom kartlegginger og risikovurderinger (sannsynlighet og konsekvens),
herunder vurdering av forhold og/eller situasjoner som kan oppstå og påvirke prosjektets
kostnadsnivå og fremdrift. Rapportering og kommunikasjon bør gjennomføres etter fastlagt
plan. Prosjektdokumentasjon skal oppbevares på en hensiktsmessig og god måte.
Risiko bør overvåkes gjennom hele prosjektet og styres med en gjentakende prosess for
identifisering av risiko, risikovurdering og risikobehandling.

5.2.3.1 Fakta - Holmestrand kommune
Som nevnt foran har ikke Holmestrand kommune nedfelt en overordnet rutine for
prosjektstyring. E-mailen fra kommunalsjefen viser imidlertid at det i forbindelse med den
politiske behandlingen av et prosjekt, skal utarbeides et kostnadsoverslag for prosjektet, som
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videre bearbeides til en finansieringsplan. Videre skal det i følge kommunalsjefen utarbeides
en fremdriftsplan for prosjektet. Dette kan ikke av revisjonen sees nedfelt i en skriftlig rutine.
Revisors vurdering:
Holmestrand kommune kan ikke sees å ha skriftlige rutiner hvor prosjektprosessen er
beskrevet med inndeling av faser, milepæler, risikovurderinger og beslutningsprosedyrer,
samt aktørenes rolle/ansvar i prosjektets ulike faser, eller systemer som forklarer prosedyrer.
Revisor legger til grunn at flere av disse elementene ivaretas av kontraherte konsulenter i
enkelte deler av prosjektfasen, men viser til byggherrens (Holmestrand kommunes) ansvar
ved å kartlegge risiko og grunnlag for oppfølging av bestillinger ved de enkelte fasene i et
byggeprosjekt. Det vurderes av revisor at kommunen er svært sårbar i prosjektoppfølgingen,
ved manglende overordnet prosjektstyring.

5.2.4 En generell beskrivelse av aktørenes roller/ansvar/krav i
prosjektets ulike faser
Revisjonskriterier:
Roller og mandat for de ulike aktørene i et byggeprosjekt bør beskrives. Her bør
ansvarsområdet og oppgavene til de ulike aktørene defineres. Alle viktige roller bør inngå
som politisk ledelse, administrativ ledelse, prosjektleder, brukergruppe, byggeleder m.fl. I
denne sammenheng bør det også fremgå hvilke fullmakter de enkelte aktørene besitter.

5.2.4.1 Fakta Holmestrand kommune
Følgende er beskrevet av kommunalsjef:
”Rådmannen delegeres prosjekteierskapet og utpeker lokal prosjektledelse.”
”Holmestrand kommune har begrensede administrative ressurser. Det innebærer at det ikke
er etablert en egen prosjektavdeling. Vår prosjektleder er derfor avhengig av et tett
samarbeid med prosjekterende instans(er), entreprenør og stedlig byggeledelse.
Vedkommende vil, i de fleste sammenhenger, være byggherre og har ansvar for å avvikle
byggherremøter, delta i byggemøter, påse at involverte dokumenterer forskriftsmessighet
blant annet mht HMS og sikre eventuell brukermedvirkning.
Prosjektleder sørger for at anbuds-/tilbudsgrunnlag utferdiges og er ansvarlig for at Lov om
offentlige anskaffelser og andre aktuelle direktiver etterfølges. Dette dokumenteres gjennom
anbudsgrunnlag og protokoll. Prosjektleder er ansvarlig for å ha løpende oversikt over
prosjektets totale økonomi.”
Revisors vurdering:
Revisor er ikke forelagt noe helhetlig overordnet dokument som beskriver forholdene rundt
roller og ansvar. Revisor vurderer at dette er et særs viktig tiltak for kommunens egenkontroll.
Vår gjennomgang av særskilte utvalgte prosjekter under problemstilling to i dette dokument
bekrefter også dette.
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I følge opplysninger fra kommunalsjef, bruker Holmestrand kommune i stor grad ekstern
kompetanse til å fylle roller i et investeringsprosjekt. Kommunen deltar i
prosjektorganisasjonen med egne ansatte som representant for byggherren, men bruker i
hovedsak ekstern kompetanse til byggeledelse. Holmestrand kommune har ingen rutine som
beskriver aktørenes roller/ansvar/krav i prosjektets ulike faser.

5.2.5 Beskrivelse av intern kvalitetssikring av prosjektet
Revisjonskriterier:
I følge Norsk standard ISO 10006 bør det i hvert prosjekt foreligge en plan eller et system for
kvalitetssikring.
Det er nødvendig å styre prosjektprosesser med system for kvalitetsstyring for å oppnå
prosjektets målsetting.
Kommunen bør etablere, dokumentere, iverksette og holde ved like et system for
kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedre dette.

5.2.5.1 Fakta Holmestrand kommune
Det er ikke fremlagt et kvalitetsstyringssystem for investeringsprosjekter fra Holmestrand
kommune. Etter opplysninger benytter kommunen seg av konsulentselskaper tidlig i
prosessen og slike verktøy er vanlig hos konsulentene.
Revisors vurdering:
Revisor vurderer at en overordnet rutine for prosjektstyring i Holmestrand kommune bør
inneholde et kvalitetsstyringssystem for å oppnå prosjektets målsetting. For hvert prosjekt bør
det foreligge en plan eller et system for kvalitetssikring.

5.2.6 Beskrivelse av prosjektrapportering
Revisjonskriterier:
Overordnet plan bør beskrive hvordan byggherren og prosjektorganisasjonen bør sikres
gjennom hensiktsmessige kommunikasjonsprosesser og informasjonsstyring.

5.2.6.1 Fakta Holmestrand kommune
Holmestrand kommunes Økonomireglement har følgende punkter vedrørende rapportering:
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Følgende er beskrevet fra kommunalsjef knyttet til rapportering:
”Det er pt ikke utarbeidet formelle rapporteringsrutiner ut over det som inngår i de ordinære
kvartals- og årsrapporteringene, men relevant, politisk fagutvalg (samt Bystyret, etter behov)
holdes løpende oppdatert om prosjektets fremdrift under posten ”rådmannen orienterer” i
utvalgsmøtene. Dersom det oppstår større utfordringer i prosjektet; forsinkelser,
kostnadssprekk etc., vil dette bli fremmet som egen politisk sak.
Dette skal primært sikre avviksrapportering og avvikshåndtering. All tilbakemelding til
politiske fora skriftliggjøres og protokolleres. Dersom avviket er av økonomisk karakter,
informeres Formannskapet og Bystyret på samme vis. Tilleggsbevilgninger må eventuelt gis i
påfølgende økonomiplan eller som resultat av politisk vedtatt omprioritering i gjeldende
budsjett.”
”Kommunens prosjektleder rapporterer ukentlig til nærmeste overordnede. Dersom det
innebærer å rapportere til virksomhetsledernivå, er det dessuten etablert faste ukentlige
samarbeidsmøter mellom virksomhetsleder og rådmannen (v/kommunalsjef) der tilsvarende
avrapportering gis. Det tekniske fagområdet i kommunen har etablert skriftlige rutiner slik at
det foreligger en konkret beskrivelse før disse samhandlingsmøtene.
Alle dokumenter vedrørende prosjektet, skal være digitalisert i Web-sak og tilgjengelig for
innsyn. Dette gjelder ikke de dokumentene som er hjemlet unntatt offentlighet. Prosjektleder
er ansvarlig for at prosjektets arkiv er oppdatert.
Det ovennevnte sikrer at rådmannen, som prosjekteier, til en hver tid er oppdatert ift
prosjektets fremdrift og kjent med eventuelle avvik.”
”Det tilligger prosjektleder å informere lokalmiljøet om fremdrift/avvik når det gjelder
relevante prosjekter. Dette gjøres primært på kommunens web-område og kan dessuten
varsles i media.”
Revisors vurdering:
Holmestrand kommune har retningslinjer i økonomireglementet for hvordan byggeprosjekter
skal rapporteres. Videre har Holmestrand kommune rutiner for rapportering til bystyret og til
administrasjon.
I følge e-mailen fra kommunalsjefen, er det pt ikke utarbeidet formelle rapporteringsrutiner ut
over det som inngår i de ordinære kvartals- og årsrapporteringene. Kommunalsjefen opplyser
imidlertid at relevant politisk utvalg holdes løpende oppdatert om prosjektets fremdrift og
eventuelle avvik under posten ”rådmannen orienterer” i utvalgsmøtene. Videre opplyser
kommunalsjefen om at prosjektleder rapporterer ukentlig til nærmeste overordnede.
Revisor anbefaler at all praksis knyttet til rapportering av byggeprosjekter nedfelles skriftlig i
tråd med ovennevnte revisjonskriterier og inngår i en overordnet rutine for prosjektstyring.
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Vesentlige avvik under kontroll av utvalgte prosjekter under problemstilling to bekrefter
dette.

5.2.7 Rutine for evaluering av prosjektgjennomføring
Revisjonskriterier:
Følgende revisjonskriterie er hentet fra ISO 10006 Norsk Standard
Måling, analyse og forbedring
Byggherre og prosjektorganisasjon bør benytte resultatene fra målinger og analyse av data fra
prosjektets prosesser og anvende korrigerende tiltak, forebyggende tiltak og metoder for
forebyggelse av tap for å gjøre kontinuerlig forbedring mulig både i gjeldende og fremtidige
prosjekter.

5.2.7.1 Fakta Holmestrand kommune
Revisjonen kan ikke se at Holmestrand kommune har et system eller nedfelt rutine som de
kan vise til i et overordnet dokument, for hvordan de skal evaluere gjennomførte prosjekter.
Revisors vurdering:
Revisor anbefaler at Holmestrand kommune tilrettelegger for et system for evaluering av
gjennomførte prosjekter i den overordnede rutinen for prosjektstyring. Dette for blant annet å
kunne vurdere prosjektets måloppnåelse og eventuelt lære av egne erfaringer til senere
prosjekter.

5.2.8 Revisors totalkonklusjon problemstilling 1:
Har Holmestrand kommune tilfredsstillende overordnede system/rutiner
for prosjektstyring, oppfølging og rapportering på politisk og
administrativt nivå?
På bakgrunn av vår gjennomgang av mottatt dokumentasjon og muntlig informasjon fra
Holmestrand kommune, vurderer revisor at Holmestrand kommune per i dag ikke har
tilrettelagt og dokumentert en skriftlig overordnet rutine for byggeprosjekter. En slik rutine
bør omfatte en helhetlig prosjektstyring av byggeprosjekter, det vil si planlegging,
organisering, overvåking, regulering og rapportering av alle sider ved et prosjekt.
Deler av prosessene vurderer revisor inngår i økonomireglementet og kontraherte
konsulenters tilbakemeldinger og oppfølginger. Men et særs viktig felt er byggherrens
egenkontroll i prosjektene. Denne del vurderer revisjonen som mangelfull og her har
kommunen et vesentlig forbedringspotensiale både ved rolleforståelse, risikovurdering,
økonomistyring og rapportering.
Kommunalsjefen skriver i sin e-mailen at praksisen i Holmestrand kommune er at det i
forkant av den politiske behandlingen av et prosjekt, skal utarbeides et kostnadsoverslag for
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prosjektet med en finansieringsplan. Videre skal det i følge kommunalsjefen utarbeides en
fremdriftsplan for prosjektet. Dette er ikke nedfelt i en skriftlig rutine.
Når økonomireglementet er trukket frem i denne kontrollen knyttet til investeringsprosjekter,
vil vi gjøre oppmerksom på at økonomireglementet er utdatert på enkelte områder, da det
blant annet ikke tilpasset den nye veilederen fra KRD; Veileder Budsjettering av investeringer
og avslutning av investeringsregnskapet.

5.3 Problemstilling 2:
I hvilken grad har Holmestrand kommune en tilfredsstillende
gjennomføring av byggeprosjekter i praksis?
Herunder vurderes
- Avklaring av behov i oppstartsfasen
- Idé- og utredningsfasen
- Skisse- og forprosjektfasen
- Detaljprosjekteringsfasen
- Produksjonsfasen
- Garanti- og reklamasjonsfasen/driftsfasen

5.3.1 Beskrivelse av prosjektene
Revisor har valgt ut tre prosjekter for kontroll. De tre prosjektene er utvidelse av Botne skole,
oppgradering av Havnegaten og vann og avløpsprosjektet i Skogveien. Nedenfor følger en
kort beskrivelse av prosjektene.
Botne skole
En utvidelse av Botne skole ble vedtatt i 2010 som følge av at Hillestad skole ble nedlagt og
elever fra Hillestad skole ble flyttet til Botne skole.
Det ble bygget en ny fløy (Paviljong Øst) i tilknytning til eksisterende bygningsmasse på
Botne skole.
Tiltaket omfattet følgende:
- Basearealer med tilhørende garderober for 1., 2. og 3. klassetrinn
- SFO arealer med kjøkken
- Teknisk rom
- Mellombygg med heis til eksisterende bygning (Paviljong Syd)
- Arbeidsrom, møterom, garderober, pauserom/bibliotek for lærere
- Utomhusarealer
Areal (BTA) ca 1480 m2
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Havnegaten
Prosjektet omfatter ny havnefront langs Havnegaten med planer for ny bryggeløsning i 2010.
Prosjektet er delt inn i to faser der fase en er vann, avløp, grunnarbeider for vei samt
opprusting av betongkonstruksjoner. Fase to er brygger, belysning, beplantning, gang- og
sykkelområdet og møblering.
Skogveien
Utbedring av vann og avløpssystem i Skogveien lå inne i hovedplanen for vann og avløp som
ble vedtatt i 2009. Prosjektet ble igangsatt da det ble klart at trafikksikkerhetstiltak ble ansett
som nødvendig. Dermed ville man samtidig gjennomføre vann og avløpsprosjektet. Det var
flere forhold som tilsa at dette prosjektet burde gjennomføres, blant annet at hus i bynære
strøk ikke hadde et tilfredsstillende avløpssystem.

5.4 Revisors kontroll av utvalgte prosjekter
5.4.1 Planleggingsfasen
Her har vi vurdert hvordan Holmestrand kommune har planlagt de ulike prosjekter fra
hvordan behov oppstår til prosjektet blir vedtatt i bystyret. Avklaring av behov i Idé- og
utredningsfasen, skisse- og forprosjektfasen og detaljprosjekteringsfasen er undersøkt. Vi har
vurdert om prosjektet er tilfredsstillende tilrettelagt gjennom utarbeidelse av en plan for
prosjektet. Herunder har vi vurdert ivaretakelse av disse fasene:
 Avklaring av behov i oppstartsfasen
 Ide og utredningsfasen
 Skisse og forprosjektsfasen
 Detaljprosjekteringsfasen
Revisjonskriterier:
Utgangspunktet for det enkelte byggeprosjekt er en prosjektplan som beskriver faser i
prosjektet, faglige og administrative oppgaver knyttet til oppstart, gjennomføring og
avslutning av de enkelte fasene, målsetting, rammebetingelser, oppgaver, milepæler,
beslutningspunkter og beslutningsprosedyrer.
Det bør foreligge aktivitetsplan, framdriftsplan og kommunikasjonsplan for de enkelte
prosjektene. Kommunen bør også ha en PA-bok som er en forkortelse for
prosjektadministrativ håndbok. PA-boken omfatter de prosjektadministrative bestemmelser,
rutiner og orienteringer som er nødvendig for en god gjennomføring og holde en
forretningsmessig orden i prosjektet. En PA-bok inneholder beskrivelse av prosjekt, avklaring
av roller, navn på aktører (både konsulenter og entreprenører), kontrakter, organisasjonskart,
fullmakter, administrative rutiner innen korrespondanse og arkiv, møtereferater, rutiner for
fakturabehandling, fremdriftsplaner, avviksbehandling og endringsmeldinger, plan for
kvalitetssikring, HMS/SHA-plan og rutiner for overtakelse med oppfølging av garantitid.
I økonomireglementet som omhandler investeringsregnskapet omtales følgende;
”2. Investeringsprosjekter skal være behandlet i økonomiplanen før det fremmes i
årsbudsjettet eller som særsak.”
”3. Alle investeringer av type bygg og anlegg skal vedtas av bystyret som egen særsak. Saken
skal inneholde en oppstilling over total investering fordelt på kostnadsarter og en spesifisert
totalfinansiering.”
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5.4.1.1 Fakta Holmestrand kommune – overordnet styringsdokument
Holmestrand kommune har for aktuell kontrollert periode ikke hatt regelverk som omfatter
egen prosjektplan og prosedyrer ved gjennomføring av byggeprosjekter. Revisor er ikke
forelagt overordnede styringsdokumenter ut over det som er nedfelt i økonomireglementet og
de styringsdokumentene de enkelte prosjektlederne i prosjektene har fremskaffet.
I den anledning vises til punktet nedenfor om sentrale dokumenter i planleggingsfasen.
5.4.1.2 Fakta viktige dokumenter i planleggingsfasen
I det følgende beskrives hvilke dokumenter som foreligger i planleggingsfasen for de tre
prosjektene som er valgt ut.
Botne skole
Planleggingen av ny Botne skole ble først planlagt i 2001. De økonomiske konsekvensene for
denne planen ble på nytt utredet i 2010. I følge dokumentene ble det anslått at det ville koste
36 mill. kroner å bygge en ny skole. Det vises i denne sammenheng til dokumentet ”Fremtid
og kvalitet” laget av et uvalg for utreding av skoletilbudet i Holmestrand kommune. Det
foreligger en ytelsesbeskrivelse som i detalj legger premisser for hvilke egenskaper ny skole
skal ha. Denne er en del av konkurransegrunnlaget, som er sendt ut til de som meldte sin
interesse, da oppdraget blir lagt ut på anbud. Denne beskrivelsen ble utarbeidet av Olaussen
rådgivende ingeniørkontor AS.
Havnegaten
Det foreligger en rekke dokumenter som er utarbeidet av konsulenter som tilhører
planleggingsfasen
 Utviklingsplan Holmestrand havn (2007)
 Tilstandvurdering av bruer og kaier – Kai og støttemur mot Havnegaten (2009)
 Forprosjekt (2009/2010)
 Datarapport fra grunnundersøkelse (2011)
I tillegg er det skisser og tegninger som danner grunnlag for konkurransegrunnlag. Det
foreligger også en kostnadskalkyle fra august 2010. Det er laget en film som viser visuelt
hvordan Havnegaten skal se ut ved ferdigstillelse. Filmen ble vist for bystyret 22.09.10.
Skogveien
Her foreligger det et forprosjekt fra 2007 med hvilke tekniske løsninger som anbefales. Det er
også utarbeidet et kostnadsoverslag med forprosjektet utført av Rambøll som konkluderer
med en prosjektramme på 4,8 mill. kroner. Det foreligger en oppdragsbekreftelse fra 2009 fra
VA Consult. Oppdraget gjelder detaljprosjektering av Skogveien-Løkkeveien med sanering
og pumpestasjon. Sammen med konkurransegrunnlag foreligger det tegninger som er datert
12.10.11.
5.4.1.3 Fakta - politisk behandlingen av prosjektene og politiske vedtak
Botne skole
Hillestad skole ble vedtatt nedlagt fra og med sommeren 2012 (sak 36/10). I samme sak ble
det vedtatt at elevene ved Hillestad skole skulle flyttes til Botne skole når den ble klar.
Ombyggingen ble anslått til å koste 36 mill kroner. Utbygging av Botne skole ble vedtatt i
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egen sak i 2010 (096/10). Økonomiplan 2011-2014 ble vedtatt i sak 98/10. Begge vedtak ble
fattet på samme møte. Det ble satt av 36 mill. kroner i økonomiplanen i 2011.
I økonomiplanen, som ble vedtatt på samme møte, framgår det at 20 mill. kroner skal
finansieres med egenfinansiering som dreier seg om salg av eiendommer. (Disse salgene ble
ikke gjennomført i 2011 slik det var lagt opp til). Resten skulle finansieres ved bruk av lån.
Hentet fra økonomiplan 2011-2014

I budsjettet for 2012 ble rammen økt til 39 mill. kroner ved at det ble satt av ytterligere 3 mill.
kroner som skulle dekke tillegg ved oppgradering av eksisterende bygg.
Under posten ”Rådmannen orienterer” i bystyremøte den 03.11.2011er følgende protokollert:

Havnegaten
Bystyrets vedtak i møte den 16. juni 2010;

Revisor viser til økonomiplan 2010 - 2013
Økonomiplan 2010-2013

2010

2011

2012

2013
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Vedlegg til bystyrevedtaket
Kostnadsoverslaget er gjort av konsulentselskap og viser tall eksklusiv merverdiavgift.
Kostnadsoverslaget til prosjekt Havnegata er beregnet til ca 39 mill. kroner før innhentet
anbud.
Revisor viser til vedlegget hentet fra bystyrets dokument;
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Faktum er at det ble avsatt 10,89 mill. kroner i fire år, til sammen 43,56 mill kroner basert på
et kostnadsoverslag som viste rundt 40 mill. kroner eksklusiv mva. I tillegg var det stipulert
6,5 mill til kostnadsområdet vann og avløp, dvs. totalt 50 mill. kroner.
Revisor gjør oppmerksom på at når man budsjetterer beløp i investeringsregnskapet til
dekning av forventede kostnader, skal dette budsjetteres inklusiv mva. d.v.s. brutto. Det betyr
at Havnegate ble underbudsjettert med knappe 11 mill. kroner ved å ”glemme” påslaget av
merverdiavgift av saksfremlegget for bystyret i juni 2010. Dette tyder på manglende
kvalitetssikring av saksfremlegget. Revisjonen omtaler avviket særskilt under avsnittet om
økonomioppfølging.
Skogveien - investeringsprosjekter på vann og avløp
Revisor er opplyst om at Holmestrand kommune har utarbeidet hovedplaner for vann- og
avløp, som ble vedtatt av bystyret i 2009-2010, og disse brukes som et ikke ufravikelig
styringsverktøy i arbeidet med fornying av kommunalt VA ledningsnett. Det bevilges en årlig
investeringsramme til vann og avløp som justeres etter innmeldt behov fra administrasjonen.
Hvilke prosjekter som planlegges gjennomført avgjøres administrativt. Ifølge beskrivelse fra
kommunalteknisk avdeling er utgangspunkt for et prosjekt ofte at en saneringsjobb må gjøres
fordi krav til kvalitet, kapasitet eller beredskap er for dårlig. I noen tilfeller vil disse kravene
eller nye utbyggingsområder kunne utløse bygging av nyanlegg. Oftest gjøres det en
kartlegging i forkant av et mulig prosjekt. Kommunen benytter gjerne eksterne konsulenter
innleid på timebasis til dette, inntil en har nok informasjon til å foreta en vurdering.
Inn under denne kategori kommer prosjekt Skogveien.
Revisors vurdering:
Det foreligger forprosjekt i alle tre prosjekter som er valgt ut for kontroll. Alle tre prosjekter
er utredet av konsulentselskaper. Fra byggherrens side mangler det viktige
styringsdokumenter for alle prosjekter. Revisor er ikke forelagt en prosjektplan som beskriver
faser i prosjektet, faglige og administrative oppgaver knyttet til oppstart, gjennomføring og
avslutning av de enkelte fasene, milepæler, beslutningspunkter og beslutningsprosedyrer eller
PA-bok som gir oss innblikk i hvordan byggherren har ivaretatt planleggingsfasen. Revisor
har ingen bemerkninger til forprosjektene som konsulenter har utredet.
Botne skole og Havnegaten er vedtatt politisk i henhold til økonomireglementet. Havnegaten
har blitt underbudsjettert siden man har uteglemt mva i vedtaket. Dette medfører en alvorlig
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feil i budsjetteringen. For Skogveien har de en annen praksis enn det som er nedfelt i
økonomireglementet. Budsjettstyring bør vurderes tilrettelagt for vann og avløpsprosjekter.
Dersom vann og avløpsprosjekter skal gjøres på andre måter enn ordinære
investeringsprosjekter i Holmestrand kommune, må dette nedfelles i økonomireglement.

5.4.2 Prosjektorganisering gjennom roller, myndighet og ansvar
Revisjonskriterier:
Revisjonskriterier som brukes i denne fasen er hentet fra ISO-standard 10006. Med bakgrunn
i disse kildene har vi funnet frem til elementer vi mener er sentrale for en god
prosjektorganisasjon. Prosjektleder, på vegne av byggherren, er det individet som har ansvar
og myndighet for å styre prosjektet og som skal forvisse seg om at prosjektets system for
kvalitetsstyring utarbeides, iverksettes og holdes ved like. Personellet i prosjektorganisasjonen
bør ha et klart og fastsatt ansvar og myndighet for sin deltakelse i prosjektet.
Roller, ansvar og myndighet må være klart identifisert i styringsdokumentene i prosjektene. I
en PA-bok defineres rollenes myndighet og ansvar for utvalgte prosjektleder.
5.5.2.1 Fakta Holmestrand kommune
Mottatte dokumenter fra Holmestrand kommune knyttet til
roller, myndighet og ansvar er følgende;

Botne skole
I et dokument om SHA står det hvem som er utførende koordinator fra entreprenør. I
konkurransegrunnlaget er et konsulentselskap antydet som rådgivende aktør. Et fullstendig
rollekart er ikke forelagt revisor.
Havnegaten
Organisasjonskart i prosjektet Havnegaten er hentet fra et dokument om sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø (SHA-plan).
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Skogveien
I konkurransegrunnlaget er et konsulentselskap oppgitt som rådgivende aktør. Prosjektleder i
Holmestrand kommune er også oppgitt. Det samme er oppgitt i SHA-plan. Andre dokumenter
som viser rollefordeling er ikke forelagt revisor
Revisors vurdering:
Organisasjonskartet ovenfor anskueliggjør hvilke roller ulike aktører har i prosjektet innenfor
SHA-Plan (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). Denne er utarbeidet av byggeleder/konsulent for
entreprisearbeidet. Revisor er ikke blitt fremlagt organisasjonskart for noen av prosjektene
utover det som foreligger i SHA-planer. Andre sentrale dokumenter, som skal definere roller,
myndighet og ansvar, er ikke forelagt revisor. Revisor vurderer at dette kan være en vesentlig
medvirkende årsak til svikt i prosjektstyringen av kontrollerte prosjekter. Revisor anser at
Holmestrand kommune har et vesentlig forbedringspotensial i denne fasen som byggherre.

5.4.3 Offentlig anskaffelser
Lov om offentlige anskaffelser gjelder for kommunale myndigheter etter § 2. Loven skal
bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved
offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. I de grunnleggende
bestemmelsene i § 5 framkommer det blant annet at en anskaffelse skal så langt det er mulig
være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet,
gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Oppdragsgiver
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skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at lovbestemmelser kommer
til anvendelse.
Økonomireglementet til Holmestrand kommune inneholder bestemmelser om
investeringsbudsjett/regnskap, men dette henviser ikke til lov om offentlige anskaffelser med
tilhørende forskrift.
Nedenfor følger utdrag fra regelverket om offentlig anskaffelser.
Terskelverdier
Terskelverdiene regulerer i stor grad hvilke anskaffelsesprosedyrer man kan benytte seg av
ved anskaffelser. I tillegg regulerer de også hvilken del av forskriften som skal komme til
anvendelse. Terskelverdiene reguleres hvert annet år, sist 1. juli 2012.
Den nasjonale terskelverdien er kr 500.000 eks. mva.
Terskelverdier etter EØS-avtalen ( FOA § 2-2 (1)):


Kontrakter der den anslåtte verdi overstiger 1,6 mill. kroner eks. mva. for vare- og
tjenestekontrakter og 40 mill. kroner eks. mva. for bygge- og anleggskontrakter.

Anskaffelsesprosedyre
Anskaffelsens anslåtte verdi er grunnlaget for valg av anskaffelsesprosedyre. Det er ulike
regler for anskaffelser over og under EØS-terskelverdiene. Dette innebærer at verdien må
beregnes for å kunne velge rett prosedyre. Det fremgår av Forskrift om offentlige anskaffelser
(FOA) § 2-3 at verdien skal beregnes på grunnlag av den samlede verdi av de kontrakter som
utgjør anskaffelsen på kunngjøringstidspunktet. Anslaget over anskaffelsens verdi må være
forsvarlig på tidspunktet for kunngjøringen. Oppdragsgiver må foreta et forsvarlig skjønn ved
beregningen av anskaffelsens verdi. Tidligere anskaffelser av samme type, andre offentlige
oppdragsgiveres anskaffelser og markedsundersøkelser, vil være momenter som er sentrale i
en slik vurdering. Ved tvil bør man utarbeide et notat som synliggjør hvilke vurderinger som
er foretatt. Dette gjelder særlig hvis man er i tvil om anskaffelsen kommer over eller under
aktuelle terskelverdier.
Det er ulike regler for anskaffelser over/under kr 500.000;
- Ved anskaffelser fra kr 100.000 – kr 500.000 eks. mva skal det bl.a. sendes skriftlig
forespørsel til minimum 3 ulike leverandører. Tilbud skal mottas skriftlig, priser og
avvik skal registreres. Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, dersom mulig, skal
velges. Videre skal det utarbeides anskaffelsesprotokoll. Skatteattest (ikke eldre enn 6
mnd.) og HMS-egenerklæring skal mottas fra valgt leverandør.
- Ved anskaffelser over kr 500.000 eks. mva (nasjonal terskelverdi) medfører pliktig
kunngjøring i Doffin. Det er krav til at prosedyrereglene i forskrift om offentlige
anskaffelser anvendes.
Er benyttet anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser?
I henhold til regelverket, (forskriftenes kapittel 5), er det tre ulike prosedyrer for anskaffelser
(under EØS-terskelverdiene); åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller
ved konkurranse med forhandlinger. Prosedyrene er kort forklart i tabellen:
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Åpen anbudskonkurranse

Begrenset anbudskonkurranse

Konkurranse med forhandling

Anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte
leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater
forhandling.
Anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører
som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, men som
ikke tillater forhandling.
Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver har adgang til
å forhandle med en eller flere leverandører.

Er konkurranse kunngjort i henhold til regleverket om offentlige anskaffelser?
Som utgangspunkt skal alle offentlige anskaffelser over nasjonal terskelverdi (kr 500 000)
kunngjøres i den nasjonale Doffin-databasen til Norsk Lysningsblad. Anskaffelser over EØSterskelverdien skal kunngjøres i EUs database (TED). Det er utarbeidet egne skjemaer til
hver type kunngjøring som oppdragsgiver må benytte. Kunngjøringsskjemaene finnes
tilgjengelig i elektronisk format.
Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regleverket om offentlige anskaffelser?
Formålet med tildelingsvurderingen er å avgjøre hvilken tilbyder som skal vinne
konkurransen, basert på hvilket tilbud som etter tildelingskriteriene er best.
I følge forskriftenes §§ 13-2, 1. pkt og 22-2, 1.pkt skal kontraktstildeling:
(1) Tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest
fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen.
(2) Dersom tildelingen av kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige
tilbud, skal det benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan for
eksempel være kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper,
miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, og tid for
levering eller ferdigstillelse. Alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i
kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen
som gis hvert av kriteriene. Vektingen kan angis innenfor et område med et passende
maksimalt utslag
Er protokollføring i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser?
I følge forskrift om offentlige anskaffelser § 3-2, skal oppdragsgiver føre protokoll for
anskaffelser som overstiger 100.000 kroner eks. mva. Protokollen skal beskrive alle
vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen
skal minst omfatte opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Vedlegg 3
gjelder for anskaffelser mellom 100.000 og 500.000 kroner eks. mva. Vedlegg 4 gjelder for
anskaffelser som overstiger 500.000 eks. mva.
Kvalifikasjonskrav
Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørens egnethet til å levere
den aktuelle anskaffelsen.
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Revisors kontroll:
Det er gjennomført en kontroll om Holmestrand kommune etterlever regelverket om offentlig
anskaffelser. Følgende problemstilinger ble kontrollert for de tre valgte prosjekter:





Er benyttet anskaffelsesprosedyre i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser?
Er konkurranse kunngjort i henhold til regleverket om offentlige anskaffelser?
Er Bruken av tildelingskriterier i henhold til regleverket om offentlige anskaffelser?
Er protokollføring i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser?

Botne skole
Nedenfor følger leverandører som i perioden 01.01.2010 – 05.09.2012 har fakturert for over
kr 100 000 til prosjektet.
Kr eksklusiv mva.
91153
92786
92670
94857
93991
94336
93640

Entreprenør, bygg
Entreprenør
Ventilasjon
Konsulent, byggeleder
Arkitekt
Maler
Konsulent

27 765 091
888 385
657 329
422 789
341 752
301 016
196 478
30 572 840

For entreprenør bygg er det holdt en åpen anbudskonkurranse. Konkurransen er kunngjort på
Doffin og Holmestrand kommunes egne hjemmesider.
Det foreligger en anbudsprotokoll med dato og klokkeslett. Her er det oppgitt hvilken pris
flere leverandører har levert anbud på, noe som tyder på at dette er protokoll for
tilbudsåpningen. Dokument kalt ”Innstilling for totalentreprise” er å anse som protokoll for
anskaffelse. Her vurderes og vektes de ulike tilbudene. Dette dokumentet mangler imidlertid
flere av punktene som framkommer av krav til protokoll for anskaffelse jfr. vedlegg 4 i FOA.
( herunder beskrivelse av hva som anskaffes og anslått verdi på kontrakten.)
For trafikksikkerhetstiltak er det også gjennomført en åpen anbudskonkurranse med utlysning
på Doffin. Her er pris blitt brukt som eneste tildelingskriterium. Det foreligger en
åpningsprotokoll. Det er ikke utarbeidet protokoll for anskaffelsen, jf FOA § 3 -2 og vedlegg
4.
I tildeling av rollen som byggeleder ble det opplyst at det kun ble innhentet tilbud fra en
leverandør. Anskaffelsen er ikke gjennomført i tråd med regelverk om offentlige anskaffelser.
Her skulle minimum tre konsulenter fått mulighet til å gi tilbud. Dersom kontrakten vurderes
til å overstige 500 000, skulle dette vært lagt ut på Doffin.
Utbygging av Botne skole har vært planlagt flere ganger. Det forelå planer helt tilbake til
2001. For å få fortgang i prosjektet, valgte kommunen å bygge nybygget på de eksisterende
planene fra 2001 og benyttet derfor samme arkitektfirma. Det finnes imidlertid lite
dokumentasjon rundt offentlig anskaffelser fra denne tiden.
For malerarbeider ble det sendt ut tilbud til tre leverandører, hvorav to leverte tilbud. Det er
ikke skrevet protokoll for anskaffelsen. Tilbud med høyest pris ble valgt.
___________________________________________________________________________
Utarbeidet av

Side 29 av 52

Prosjektstyring, oppfølging og rapportering av byggeprosjekter – Holmestrand kommune
___________________________________________________________________________
Siste konsulent i leverandøroversikten har fakturert prosjektet for to ulike oppdrag, innen
trafikkvurdering og energi. For trafikkvurderingene ved Botne skole har konsulenten fakturert
kr 163 516. I følge opplysninger var dette arbeidet vurdert til 80 000, men på grunn av
uforutsette forhold ble arbeidet mer omfattende.
Revisors vurdering:
Anskaffelsesprosedyre som er benyttet for bygg og trafikksikkerhetstiltak ansees å være i
henhold til regelverket, og konkurransen er også kunngjort i henhold til regelverket for
offentlige anskaffelser.
For anskaffelsene til byggeleder og arkitekt, kan Holmestrand kommune ikke dokumentere at
regelverk om offentlig anskaffelser er fulgt.
En konsulent har hatt flere oppdrag, som til sammen overstiger grensen for tilbudsinnhenting
og protokollføring. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å se konsulentoppdragene til
ett investeringsprosjekt under ett, og sende ut tilbudsforespørsel til flere leverandører.
For malerarbeid ble det gjennomført en konkurranse for innhenting av tilbud. Laveste tilbud,
slik det framkommer av de innsendte tilbud, ble ikke valgt. Det foreligger ingen protokoll
over anskaffelsen hvor blant annet begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi skal
framkomme.
Det er benyttet tildelingskriterier i totalentreprisen for bygg. Her er det gjennomført vekting i
samsvar med kriteriene i dokumentet kalt ”Innstilling for totalentreprise”.
Revisor vurderer at protokollføringen er mangelfull i forhold til pliktige opplysninger. Videre
mangler protokoll for flere av anskaffelsene. Det skal foreligge en åpningsprotokoll. I tillegg
skal det utarbeides protokoll for anskaffelser, som skal beskrive alle vesentlige forhold og
viktige beslutninger, gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokoll for anskaffelser har ulike
krav i forhold til verdien på anskaffelsen. For anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 kroner
er det 10 punkter som skal vurderes, mens det er 15 punkter for anskaffelser over 500 000
kroner. Revisor anbefaler at Holmestrand kommune etablerer en rutine med bruk av faste
skjemaer for protokollføring av offentlige anskaffelser. Når innleide konsulenter
gjennomfører deler av prosessen bør kommunens skjemaer også fylles ut.
For Botne skole er det gjennomført flere anskaffelser som ikke er i tråd med regleverk om
offentlig anskaffelser.
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Havnegaten
Følgende leverandører har fakturert for over kr 100 000 på prosjektet Havnegaten i perioden
01.01.2010 - 19.10.2012:
2010
Entreprenør
95201 Fase 2
Entreprenør
95103 Fase 1
93640 Konsulent 1
94708 Konsulent 2
94994 Leverandør
92149 Elektriker
95417 Entreprenør
92941 Ingeniør
93499 Konsulent
95361 Konsulent

2011
-

1 261 386
167 059
11 598
7 619
-

2012

Totalt

8 055 950

10 572 846

18 628 796

11 655 543
3 517 753
1 654 450
659 000
243 753
234 584
273 202
-

202 059
1 418 674
803 014
208 464
396 950
167 067
121 699

11 857 602
6 197 813
2 624 523
659 000
452 217
396 950
413 249
280 821
121 699

Fase 1 med vann og avløp
Her er det arrangert åpen anbudskonkurranse med utlysning på Doffin. Tildelingskriteriet er
lavest pris. Det foreligger en åpningsprotokoll, samt en anbudsprotokoll i form av en
evaluering av tilbudene. Det er ikke ført opp anslått verdi.
Fase 2
Det er arrangert en åpen anbudskonkurranse som er lyst ut på Doffin. Tildelingskriteriene er
pris (85 %), kapasitet (5 %), dokumentert kompetanse (10 %). Åpningsprotokoll foreligger,
men det er ikke utarbeidet protokoll for anskaffelsen.
Konsulenter
Det foreligger følgende oppdragsbekreftelser fra konsulent 1:
Dato
Ramme
18.11.2008
100 000
18.11.2008
100 000
18.06.2009
158 000
09.03.2010
75 000
16.04.2010 medgått tid

Henvisning
Direkte henvendelse
Etter avtale
Tilbud av 3.04.09
Tilbud T210075
Møte Sandefjord uke 12

Navn
Havnegaten, forprosjekt
Havnefront langs Havnegaten
Tilstandsvurdering av vei og kaikonstruksjoner
Illustrasjoner Havnegata
Havnegata Holmestrand, oppgradering

Som det framkommer er de to første avtalene inngått samme dag, begge med ramme på kr
100 000. Havnegaten er ett prosjekt i kommuneregnskapet. Det virker påfallende å inngå to
avtaler på samme dato, med samme leverandør og for samme prosjekt med beløp på grensen
for protokollføring.
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Oppdragsbekreftelse av 16.04.10:

I perioden 01.01.2010 – 30.09.12.2012 er det bokført fakturer for 6,2 mill. kroner ekskl. mva
på prosjektet i kommunens investeringsregnskap. Revisor har ikke mottatt anbudsdokumenter
eller kan se av Doffin at disse tjenestene har vært lagt ut på anbud. Kontaktperson hos
konsulenten har bekreftet muntlig at tjenesteleveransen ikke har vært lagt ut på anbud. Av
ordrebekreftelsen datert 16.04.10 framkommer det at tidsplan for gjennomføring er april 2010
til 2013. Oppdraget heter Havnegata Holmestrand, oppdatering og beskrives som
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prosjekteringsgruppe for kai, vei og grøntarealer. Det framkommer ingen økonomisk ramme
for oppdraget. Vi har gjennomført en stikkprøvekontroll av fakturaer i 2012, og disse har
henvisning til oppdragsnummer på ordrebekreftelsen av 16.04.10. Kontrollen viser at
Holmestrand kommune har anskaffet konsulenttjenester fra en konsulent basert på en
oppdragsbekreftelse for 6,2 mill. kroner uten at dette oppdraget har vært konkurranseutsatt og
lagt ut på Doffin og TED-databasen.
Fra konsulent har vi mottatt følgende oversikt over hva de har fakturert på dette prosjektet.
Saksnr.

Navn

2100164

Havnegata
Holmestrand,
oppgradering

2100164A

Prosjektering

2100164E

KS Elektro

Fakturert Kommentarer:
eks mva

Prosjekt - hovednummer
Kostnader tilhørende hovedprosjekt
6 256 302,79 prosjektering
Bestilt kvalitetssikring elektro utover
3 325,74 kontraktsarbeider
Bestilte arbeider for justeringer
prosjektert grunnlag grunnet feil i
innmålinger fra landmålerfirma.
(Kostnader antatt refundert av
228 780,43 landmålerfirma)

2100164YE001

Omprosjektering
grunnet feil i
innmålingsdata

2100164YE002

Prosjektering av stikk i
pullert for
småbåthavnen

Arbeider bestilt etter ønske fra
42 275,00 Småthavnen (antatt viderefakturert)

2100164YE003

Bistand i forbindelse
med evaluering av
endringslister

Bestilt kontroll av tilleggsregninger
14 685,00 elektro utover kontraktsarbeider

Per 19.10.12 har konsulenten fakturert kr 6 545 368 under prosjektet Havnegata Holmestrand,
oppgradering.
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Konsulent 2 var det eneste firmaet som leverte anbud på ”Prosjektering VA anlegg
Holmestrand sentrum” Tilbudssummen var på kr 259 000 eks mva, jfr anbudsprotokoll. I
konkurransegrunnlaget framkommer det at kontrakt med entreprenør er 20.12.08.
Konsultent 2 har i perioden 2010 – aug/sept 2012 fakturert prosjektet med kr 2 528 419.
Holmestrand kommune kan ikke framlegge avtaler, oppdragsbekreftelser, protokoller eller
annen dokumentasjon i tilknytning til denne anskaffelsen. Dette oppdraget skulle vært
konkurranseutsatt og lagt ut på Doffin og TED-databasen ifølge regelverk om offentlig
anskaffelser.
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Pumpestasjon Kullboden
I 2011 rettet konsulent 2 en tilbudsforespørsel på leveranse av pumpestasjon i Havnegaten til
3 leverandører. Åpningsprotokollen viser anbud fra kr 659 000 til 838 000.
Alle tilbudene er over grensen for registrering på Doffin. Laveste anbyder ble valgt og
prosjektet er belastet med kr 659 000 fra valgt leverandør. Ved kjøp rundt kr 500 000 skal det
i forkant av tilbudsutsendelsen ligge en dokumentasjon på at anslått verdi er vurdert, dette
skal også framkomme av protokollen for anskaffelse. Når alle tilbudene ligger over grensen
for utlysning på Doffin må tilbudene forkastes og ny og korrekt tilbudsforespørsel
gjennomføres jfr. FOA §13 - 1. Innkjøp av pumpestasjon på Kullboden har ikke fulgt
lovverket for offentlige anskaffelser.
Kjøp i størrelsesorden 100 000 – 500 000
For kjøp som ligger under grensen for utlysning på Doffin, skal det også utarbeides protokoll
som dokumenterer at det er gjennomført konkurranse. Holmestrand kommune har ikke
framlagt slik dokumentasjon. En stikkprøvekontroll av fakturaer fra disse leverandørene viser
at leverandørene ikke henviser til tilbud som referanse på fakturaene.
Det foreligger en oppdragsbekreftelse fra konsulenten som har fakturert kr 121 699. Det
framkommer ikke av oppdragsbekreftelsen hvordan oppdraget er mottatt. Det foreligger ikke
protokoll eller annen dokumentasjon som viser at tjenesten har vært konkurranseutsatt.
Revisors vurdering:
Holmestrand kommune kan ikke dokumentere at det er gjennomført konkurranse for kjøp
mellom kr 100 000 og kr 500 000, i tråd med regelverk om offentlig anskaffelser.
Benyttet anskaffelsesprosedyrer for fase 1 og fase 2, entreprenører Havnegata, ansees å være i
tråd med regelverket, og konkurranser er kunngjort i henhold til regleverket om offentlige
anskaffelser.
Innleie av konsulenter til prosjekt Havnegata, for henholdsvis 6,2 mill. kroner og kr 2,5 mill
kroner, eksklusiv mva., er imidlertid ikke gjennomført med konkurranse. Dette er ikke i tråd
med regleverket for offentlige anskaffelser. Beløpenes størrelse tilsier at disse anskaffelsene
skulle vært kunngjort både på Doffin og i TED-databasen.
For flere anskaffelser under kr 500 000, kan Holmestrand kommune heller ikke dokumentere
at regelverket om offentlige anskaffelser er fulgt.
Revisor vil trekke fram at det er gjennomført flere anskaffelser, for en samlet sum på i
overkant av 10,4 mill kroner, eksklusiv mva, hvor det ikke har vært gjennomført konkurranse.
(Innleie av konsulenter til prosjekt Havnegata inngår i dette beløpet). Revisor vurderer dette
som alvorlig og et meget grovt brudd på regleverket om offentlig anskaffelser. I tillegg
kommer kjøp av pumpestasjon hvor feil anskaffelsesprosedyre er benyttet i forhold til kjøpets
størrelse.
I fase 1 var tildelingskriteriet lavest pris, og denne er vurdert i anbudsprotokollen. I fase 2 ble
prosjektet lyst ut med tildelingskriteriene pris, kapasitet og dokumentert kompetanse. Revisor
har ingen kommentarer til evaluering fase 2.
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Protokollføringen mangler helt for anskaffelsene som ikke har vært konkurranseutsatt.
Skogveien
Det er to leverandører som har fakturert for over kr 100 000 til prosjektet i perioden
01.01.2010 – 05.09.2012.
93746 Entreprenør
94708 Konsulent

3 648 154
673 479
4 321 633

For entreprenør ble det arrangert en åpen anbudskonkurranse som er utlyst på Doffin.
Tildelingskriterier var pris (80 %) og bestillererfaring/referanser 20 %. Innleid konsulent har
utarbeidet et dokument hvor tilbudene er vurdert og vektet. Denne ligger til grunn for valg av
entreprenør. I forhold til kravene om protokoll for anskaffelser over kr 500 000 er det flere
punkter som mangler.
Konsulent har fakturert prosjektet med kr 673 479. Det foreligger ikke avtaler, protokoller
eller annen dokumentasjon i tilknytning til denne anskaffelsen.
Revisors vurdering:
Anskaffelsesprosedyre, som er benyttet for bygg- og anleggsarbeider, ansees å være i henhold
til regelverket. Videre er konkurransen kunngjort i henhold til regleverket om offentlige
anskaffelser.
For anskaffelsen av konsulent, kan Holmestrand kommune ikke dokumentere at regelverket
om offentlig anskaffelser er fulgt.
Det er benyttet tildelingskriterier i totalentreprisen, og det er gjennomført vekting i samsvar
med kriteriene i dokumentet kalt ”Vurdering av kvalifiserte tilbud”.
Protokollføringen er mangelfull i forhold til pliktige opplysninger, det foreligger kun skjema
for vurdering av de kvalifiserte tilbudene som er utarbeidet av konsulent. Det mangler også
åpningsprotokoll.
Det er gjennomført anskaffelser av konsulent uten konkurranse for 0,6 mill. kroner.
Totalkonklusjon offentlige anskaffelser
Revisor vurderer at Holmestrand kommune arrangerer åpne anbudskonkurranser for byggeog anleggsarbeider. Hovedentreprisene for de tre prosjektene som er kontrollert er lagt ut på
Doffin. Revisor vurderer at valgt anskaffelsesprosedyre for disse anskaffelsene, åpen
anbudskonkurranse, er i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser.
Revisor vurderer at anbudskonkurranser for bygge- og anleggsarbeider, med nasjonal
kunngjøring på Doffin, er i tråd med regleverket om offentlige anskaffelser, da
kontraktsbeløpene er godt under EØS-terskelen for bygge- og anleggskontrakter.
For noen av konkurransene har det vært benyttet flere kriterier for å avgjøre vinner av
anbudskonkurranser. Tildelingskriterier, som har vært brukt, er etter revisors vurdering i tråd
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med lov og forskrift om offentlig anskaffelser. Det er imidlertid benyttet kriterier som ikke
sees vurdert ved anskaffelse av fase 2 i Havnegaten.
For tildeling av oppdrag som konsulent, byggeledelse og andre leverandører, er det flere
oppdrag hvor det ikke er arrangert konkurranse slik regelverket krever. På prosjektet
Havnegaten har det vært leid inn to konsulenter, som har fakturert for henholdsvis 6,2 mill
kroner og 2,5 mill kroner, uten at det er gjennomført konkurranse. Totalt på prosjekt
Havnegaten beløper kjøp uten konkurranse seg til kr 10,4 mill. kroner. Tar vi med de to andre
kontrollerte prosjektene også, øker beløpet til 11,7 mill. kroner.
Det er gjennomført kjøp uten pliktig kunngjøring på Doffin eller i TED-databasen. Tre
konsulenter overstiger den nasjonale grensen på kr 500 000, og for to av konsulentene på
Havnegate-prosjektet overskrides også EØS-terskelverdien på 1,6 mill kroner for kjøp av
varer og tjenester.
Det er valgt feil anskaffelsesmetode i ett tilfelle. Pumpestasjon ble anskaffet etter innhenting
av tilbud fra tre leverandører. Selv om alle tilbudene var over kr 500 000 ble kjøpet allikevel
gjennomført.
Revisor vurderer at protokollføringen er mangelfull i forhold til pliktige opplysninger jf
forskrift om offentlig anskaffelser vedlegg 3 og 4. Ved andre anskaffelser foreligger ikke
protokoller for anskaffelser i det hele tatt. Det er variabelt hva slags benevning og innhold de
ulike dokumentene, som dokumenterer anskaffelsene, har i Holmestrand kommune. I vedlegg
3 og 4 til forskrift om offentlig anskaffelser framkommer hvilke opplysninger som skal være
med i protokoll for anskaffelser, herunder anslått verdi på kontrakten. Revisor har ikke sett
det har vært oppført anslått verdi på noen av protokollene som er mottatt. Revisor vil også
presisere at en åpningsprotokoll og en protokoll for anskaffelser er to ulike protokoller.
Åpningsprotokoll utarbeids ved konkurranseutsetting på Doffin/TED når man åpner de
mottatte tilbudene, mens en protokoll for anskaffelse skal inneholde alle vesentlige forhold og
viktige beslutninger gjennom hele prosessen fram til valg av leverandør.
Revisor anbefaler Holmestrand kommune å utarbeide faste skjemaer for protokoller for
åpningsprotokoll, protokoll for anskaffelser mellom 100 000 og 500 000 kroner og protokoll
for anskaffelse som overstiger 500 000 kroner.
Revisor vurderer at Holmestrand kommune har et vesentlig forbedringspotensial knyttet til
etterlevelse av regelverket for offentlig anskaffelser.

5.4.4 Overvåking, intern kontroll og risikovurderinger
Revisjonskriterier
I alle investeringsprosjekter bør det gjennomføres en risikovurderingsprosess. Dette gjøres
gjennom en risikovurdering der det vurderes hvilke arbeidsprosesser – og med hvilken
sannsynlighet og konsekvens – styringsvikt, feil og mangler som kan oppstå.
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5.4.4.1 Fakta Holmestrand kommune
Gjennom samtaler med prosjektledere i Holmestrand kommune gis det ikke inntrykk av at
Holmestrand kommune selv foretar risikovurderinger ved iverksettelse av nye prosjekter, men
lar innkjøpt kompetanse foreta eventuelle risikovurderinger i prosjektene.
Revisors vurdering:
Holmestrand kommune bør selv gjennomføre en risikovurderingsprosess i alle faser av et
investeringsprosjekt. Risikovurderinger synes i vesentlig grad å være fraværende og her har
Holmestrand kommune et vesentlig forbedringspotensiale.

5.4.5 Styring og oppfølging i gjennomføringsfasen
Her har vi vurdert om den tekniske gjennomføringen av prosjektet er gjennomført på en
tilfredsstillende måte. Vurderinger bygger på oversendt dokumentasjon fra byggelederne i
prosjektene.
Revisjonskriterier:
Det skal gjennomføres regelmessige byggemøter der økonomi, fremdrift og kvalitet er tema.
Alle viktige forhold omkring prosjektet skal behandles i byggemøte som det skrives referater
fra.
5.4.5.1 Fakta Holmestrand kommune
Botne skole
Prosjektet er ivaretatt av teknisk sjef i Holmestrand kommune. Ingen andre fra Holmestrand
kommune er registrert fra byggemøtereferatene. I rollen som byggeleder benytter
Holmestrand kommune innkjøpt kompetanse. For prosjektering/byggemøter har teknisk sjef
deltatt i følge referater. Det samme har byggeleder. Minst en av disse har vært på alle møtene.
Det foreligger framdriftsplaner som har dato fra begynnelsen i prosjektet.
Revisors vurdering:
Referater fra byggemøter vurderes som tilfredsstillende for oppfølgingen av entreprisen.
Byggherrens økonomistyring inngår ikke i møtereferatene. Revisor er forelagt et
prosjektregnskap som omfatter selve entreprisen per utgangen av mai 2012, samt et regneark
oppdatert per utgangen av mars fra prosjektleder.
Havnegaten
Oppfølging av fremdrift, kvalitet og økonomi har vært ivaretatt på byggemøter og
fremdriftsmøter. På spørsmål om hvordan prosjektet ble ivaretatt med tanke på fremdrift,
kvalitet og økonomi, ble det svart at dette ble gjort i byggemøter hver 14. dag og
fremdriftsmøter 1 gang i uka. I samtale med prosjektleder ble det gitt uttrykk for at
økonomien ble fulgt opp av innleid konsulent. Prosjektet ble forsinket i forhold til
fremdriftsplan. I følge opplysninger fra prosjektleder ble kontrollen med økonomien ivaretatt
av Holmestrand kommune ved at man kontrollerte fakturaene som konsulenter har anbefalt til
utbetaling.
Revisor har mottatt et prosjektregnskap som omfatter entreprise fase 2 med
endringsmeldinger. Referater fra byggemøter vurderes som tilfredsstillende.
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Skogveien
På spørsmål om hvordan oppfølging har vært for framdrift og kvalitet på det tekniske
området, ble det svart at dette ble ivaretatt på byggemøter hver 14. dag. Når det gjelder
økonomi, får ikke prosjektet et eget budsjett i investeringsregnskapet.
Revisors vurdering:
Gjennom dokumentasjon, som vi har fått fra byggemøtereferater, forprosjekt og andre
dokumenter, har revisor ingen bemerkninger til den tekniske gjennomføringen av prosjektet.

5.4.6 Økonomisk oppfølging og rapportering
Økonomisk oppfølging
Revisor har vurdert om prosjektene har hatt en tilfredsstillende økonomisk styring og
oppfølging i gjennomføringsfasen.
Revisjonskriterier:
Før selve byggingen starter, må det foreligge rammer for økonomi og framdrift som prosjektet
skal styres etter. Dette er eksempelvis fremdriftsplaner med viktige milepæler,
kostnadskalkyler, budsjetter, planer for hvordan økonomien skal følges opp,
avviksrapportering og eventuelle betalingsplaner. Det bør være en oversikt over roller. Videre
bør det være kjent for prosjektorganisasjonen hvordan viktig prosjektdokumentasjon skal
oppbevares og håndteres. Risikovurderinger knyttet til økonomioppfølging bør også beskrives
i prosjektet. Det må opprettes et eget årsuavhengig prosjektbudsjett/regnskap i tillegg til
kommunens investeringsbudsjett/regnskap.
I økonomireglementet er følgende omtalt: ”Byggekomiteen plikter å holde seg innenfor de
budsjettmessige rammer for prosjektet. Dersom det ikke er mulig, skal alternative tilpasninger
til rammen utredes og fremmes som sak til bystyret.”
Dersom dette skal være mulig, må kommunen ha en statusoversikt over hvordan økonomien i
prosjektet er til enhver tid.
5.4.6.1 Fakta Holmestrand kommune
Revisor har ikke blitt forelagt helhetlige styringsdokumenter, som prosjektregnskaper eller
dokumentasjon, som viser at byggherren har styrt prosjektene med samlede årsuavhengige
investeringsbudsjetter med avviksrapporteringer etc., for noen av prosjektene.
Botne skole
Det er per 23.10. 2012 bokført 38,9 mill kroner i kommunens regnskap på Botne skole.
Rammen er på 39 mill. kroner. For Botne skole ble rammen utvidet med 3 mill. kroner etter at
det ble nødvendig med oppgradering i eksisterende bygg.
Revisor er forelagt et prosjektregnskap som omfatter selve entreprisen per utgangen av mai
2012, samt et regneark oppdatert per utgangen av mars fra prosjektleder.
Havnegaten
Per 23.10.12 viser regnskapet i Holmestrand kommune at det er ført 50,8 mill. kroner på
prosjektet. Budsjettet var på 50 mill. kroner hvorav 6,5 mill. kroner for vann og avløp og 43,5
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mill. kroner for vei og kaianlegg. Vi har tidligere vist til at Holmestrand kommune ikke har
lagt inn bruttotall i budsjettet, men tall eksklusiv mva.
Anbudet fra entreprenør i fase 2 er på ca 28 mill. kroner eksklusiv mva. Per oktober 2012 har
entreprenøren fakturert kommunen for 18,6 mill. kroner eksklusiv mva. (17,9 mill. kroner per
juli – se tabell nedenfor). Det skal altså faktureres for ytterligere 9,4 mill. kroner eksklusiv
mva i henhold til anbudet.
Revisor viser til regneark mottatt fra teknisk sjef utarbeidet av byggeleder for oppfølging av
entreprenørens kostnader i prosjektets fase 2;

Ovenfor vises et utsnitt av prosjektregnskapet til byggeleder som er oppdatert i juli 2012.
Ifølge byggeleders oppsett har Holmestrand kommune forpliktet seg til å betale 30,7 mill.
kroner inklusive endringsmeldinger til entreprenøren i fase 2, per utgangen av juli 2012.
Entreprenøren vil, på bakgrunn av dette, komme til å fakturere kommunen for ytterligere 12,1
mill. kroner eksklusiv mva. I tillegg er det mottatte, varslede og forventede endringer på 5,2
mill. kroner, som Holmestrand kommune, per juli 2012, ikke har forpliktet seg til ifølge
prosjektregnskapet.
Revisor har på bakgrunn av ovennevnte tall følgende foreløpige beregning på prosjekt
Havnegata;
Kostnader ført i regnskapet per 23.10.12
50,8 mill kroner (herav 8,8 mill kr til VA)
Gjenstående forpliktelse hovedentreprenør, fase 2 12,1 mill kroner (30,7 mill kr – 18,6 m kr)
Mva på gjenstående forpliktelser
3,0 mill kroner (25 % av 12,1 mill kr)
Totalt
65,9 mill kroner
I tillegg kommer mottatte, varslede og forventede endringsmeldinger som ifølge
prosjektregnskapet pr juli dreier seg om 5,2 mill. kroner. Disse tallene gjelder kun for
hovedentreprenør for fase 1 og 2. I tillegg kan det være andre aktører som kan fakturere
kommunen i prosjektet, blant annet byggeleder. Revisor er ikke forelagt et dokument, som
viser en oversikt over det totale bildet av kostnadene til prosjektet, men minner om bystyrets
vedtatte budsjett på 50 mill. kroner til prosjektet. Det antydes derfor behov for en
tilleggsbevilgning til Havnegata på ca 20 mill. kroner. Merforbruk VA Havnegata, på ca 3
mill. kroner, kan tas av rammen for 2012.
Skogveien
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Når det gjelder økonomioppfølging av vann og avløpsprosjekter, får ikke prosjektet et eget
prosjektbudsjett i investeringsregnskapet. Vann og avløp får en årlig ramme som de forholder
seg til. Noen prosjekter blir dyrere, mens andre blir billigere enn først antatt. Prosjektleder sier
at konsulenter ikke blir fulgt opp ut over at man kontrollerer faktura.
Revisors vurdering:
Revisor vurderer at prosjektstyringen av Havnegata og Skogveien, utover de tiltak som har
vært gjennomført av byggeledere, har vært mer eller mindre er fraværende. I prosjektet i
Havnegaten er det ikke fremlagt et prosjektregnskap som viser en totaloversikt av kostnader.
Revisors beregninger viser at prosjektet i Havnegaten vil komme på over 66 mill. kroner med
tillegg av forventede beløp i følge varslede endringsmeldinger etc. Revisor har ikke sett noe
prosjektregnskap eller orienteringer til bystyret som refererer til slike summer. I følge
opplysninger fra rådmannen, har han orientert politiske ledelse i 2012, om at
Havnegateprosjektet er bevilget på nettonivå (ekskl. mva), mens det skulle vært bevilget på
bruttonivå, og at det vil komme en budsjettjusteringssak vedrørende dette i
investeringsbudsjettet. Revisor er svært bekymret for den etablerte økonomiske
prosjektstyringen i Holmestrand kommune som kontrollerte prosjekter avdekker.

Økonomisk rapportering til bystyret
Revisjonskriterier:
Byggherren og prosjektorganisasjonen bør sikre at hensiktsmessige kommunikasjonsprosesser
etableres for prosjektet. Kommunen bør fastsette sitt behov for informasjon og etablere et
system for informasjonsstyring. Systemet for kommunikasjon bør planlegges og settes i verk.
Det bør styres, overvåkes og gjennomgås for å sikre at det fortsetter å oppfylle prosjektets
behov.
Fra lovverket heter det følgende i Forskrift om årsbudsjett:
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.
Fakta – Holmestrand kommune:
Revisor har hentet følgende fra 1. Tertialrapport 2011:

Det fremkommer ingen regnskap eller tall fra prosjektene.
Hentet fra 2. Tertialrapport 2011 (bystyret 19.10.11)
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I 1. tertialrapport 2012 var det med samme oppstilling som regnskapsskjema 2b, som er
vedtatt i investerringsbudsjettet for 2012. Her er det en kolonne for regnskap hittil, bevilgning
2012 og restbevilgning.

Bildet ovenfor viser hva som er rapportert i 1. tertialrapport i 2012. Skogveien er inkludert i
posten ”Investeringer innenfor selvkostområdet”. Noe av vann og avløpsdelen fra Havnegaten
ligger også inne i denne posten. Mesteparten av dette ble ført i 2011.
Oversikten nedenfor har revisor hentet fra halvårsrapport 1. halvår i 2012 fra bystyremøte
26.09.2012

Generell rapportering til bystyret
Bystyresaker er gjennomgått for å se hvor oppdatert bystyret er for de ulike prosjektene.
Botne skole
Bystyret har blitt informert under posten ”Rådmannen orienterer” i flere bystyremøter. Her
har bystyret fått rapportert hvordan fremdriften er, økonomi og også kvalitet.
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Havnegaten
Politikerne har fått en oppdatering under posten ”Rådmannen orienterer” på de fleste
bystyremøtene i byggeperioden. Temaet i orienteringen er som regel framdrift og økonomi.
Kvalitet har også vært tema i disse orienteringene.
Eksempel på en orientering fra rådmannen 03.11.2011;

Skogveien
Fagansvarlig på VA holder minimum hvert år et innlegg i drifts- og reguleringskomiteen om
status på prosjekter på investeringssiden. Her informeres det om hva som er blitt gjort av
prosjekter, hva som planlegges av prosjekter, endringer og hva slags kostnadsutvikling
administrasjonen ser for seg på investeringssiden på vann og avløp. Det er også åpent for
bystyret til å invitere til orientering om status på VA dersom ønskelig.
Revisors vurdering:
Revisor konkluderer med at Holmestrand kommune ikke har lagt fram orienteringer for
bystyret i noen helhetlig form i tertialrapportene i 2011. I økonomireglementet heter det at
rådmannen, ved leder, skal legge fram tertialregnskap gjennom hele prosjektets levetid.
Rapporteringen til bystyret for investering har blitt bedre i 2012, der regnskapsskjema 2b
fremkommer i tertialrapport. Dersom man skulle fulgt opp økonomireglementet punkt 9,
under bestemmelser om investeringsregnskap/budsjett, skulle det vært med ytterligere en
kolonne, hvor det framkom hvor mye som gjenstår av kostnader i prosjektet. Dersom det er
avvik mellom dette og restbevilgning, bør det opp en sak i bystyret, samt budsjettendring i
tråd med kommunelovens § 23.
Vår gjennomgang viser at rapporteringen er mangelfull. Årsaken er at man ikke har oversikt
over det totale bildet av kostnader slik som i Havnegaten. Det er de regnskapsførte tall som
danner grunnlaget for rapporteringen, men dette er ikke tilstrekkelig når man ikke har oversikt
over det som samlet gjenstår av kostnader.
Bystyret har fått hyppige rapporter fra rådmannen om Botne skole og Havnegaten. Det er
imidlertid ikke rapportert om forventede overskridelser på prosjekt Havnegaten til bystyret.
I likhet med mange andre vann og avløpsprosjekter, har det ikke vært rapportering om
Skogveien til bystyret. Revisor anbefaler at når det gis rammebevilgning til vann- og
avløpsprosjekter, bør det innenfor rammen fordeles beløp til hvert prosjekt. Videre bør det for
hvert prosjekt rapporteres regnskapstall i forhold til budsjett til fagutvalget, og ikke bare en
samlet rapportering i et beløp i forhold til gitt ramme.
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5.4.7 Endrings- og tilleggsarbeider
Revisjonskriterier:
God håndtering av endringer underveis i byggeprosessen krever gode rutiner for varsling,
godkjenning og rapportering. Krav til god håndtering av endringsmeldinger er også fremsatt i
en rekke norske standarder som vedrører bygg og anlegg. De viktigste kravene er at:
• Økonomiske konsekvenser av endringer vurderes før godkjenning.
• Tjenesteyteren har ikke rett til å foreta endringer i det avtalte oppdraget uten
oppdragsgiverens skriftlige forhåndssamtykke.
5.4.7.1 Fakta - Holmestrand kommune endringsmeldinger
Botne skole
Det foreligger 34 endringsmeldinger. De fleste er signert av teknisk sjef. Teknisk sjef
opplyser til revisor at alle endringsmeldinger blir diskutert med byggeleder og entreprenør før
teknisk sjef mottar endringsmeldinger.
Havnegaten
I Havnegaten er det byggeleder (innleid ekstern konsulent) som har undertegnet
endringsmeldinger. Kontroll viste at flere endringsmeldinger gjeldende fase 1, ble avist av
byggeleder. Byggeleder har gjennomført en vurdering av endringene i fase 1 og enten
akseptert eller avvist disse. For fase 2 har revisor mottatt 34 endringsmeldinger. Disse er
enten akseptert eller avvist av byggeleder. Det kommer frem av vurderingene til byggeleder at
han selv har bestilt endringer. Bestillingen ble gjort i byggemøter hvor byggherren selv stiller
med representant(er).
Skogveien
Det foreligger tre endringsmeldinger. Den ene er godkjent per e-post. De to andre er godkjent
ifølge byggemøtereferater. I konkurransegrunnlaget står det at endringsmelinger skal
rekvireres av byggherren. Endringsmeldinger, som revisor har fått, er ikke undertegnet av
noen fra byggherrens side. De er kun undertegnet av entreprenør.
Revisors vurdering:
Holmestrand kommune bør undertegne alle endringsmeldinger selv, for å sikre fullstendig
kontroll med hva som blir godkjent av endringer og bestilt. Revisor finner det tilfredsstillende
at byggeleder vurderer og avviser, eller aksepterer endringsmeldinger og ivaretar Holmestrand
kommunes interesser.

5.4.8 Plan for garantioppfølging, evaluering og arkivering av
dokumentasjon
Revisjonskriterier:
Ved gode rutiner i garantitiden får man rettet opp feil og mangler som fremkommer. Når
bygget er overlevert har kommunen ved byggeier det fulle og hele ansvaret for bygget.
 Gjennomføres det kontroll og prøvinger?
 Har kommunen fått utlevert FDV-dokumentasjon?
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Byggherre og prosjektorganisasjon bør benytte resultatene fra tidligere prosjekter for å gjøre
kontinuerlig forbedring mulig både i gjeldende og fremtidige prosjekter. Kommunen bør
fastsette informasjonen den trenger for å lære fra prosjekter og bør etablere et system for å
identifisere, samle, lagre, oppdatere og gjenfinne informasjon fra prosjekter.
5.4.8.1 Fakta Holmestrand kommune evaluering
På spørsmål om det gjennomføres kontroll og prøvinger av bygg og anlegg, svarer teknisk sjef
at det er en rutine som er innført etter tidligere erfaringer. I et tidligere prosjekt oppdaget man
feil etter at garantitiden gikk ut. Kostnadene for feilene måtte Holmestrand kommune bære
selv. Etter dette går en person fra Holmestrand kommune og byggeleder gjennom
bygget/anlegget og ser etter eventuelle mangler. Rutinen er ikke nedfelt skriftlig, men er blitt
innarbeidet i organisasjonen.
Teknisk sjef sier at kommunen signerer ingen overtakelse før FDV-dokumentasjon er
godkjent av kommunen. FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold, og gir byggherren
informasjon om hvordan dette skal håndteres for bygget/anlegget.
Prosjektledere ble spurt om det er rutiner for evaluering av prosjekter. De svarer at de bruker
den erfaring, som de har opparbeidet seg, og deler denne i noen tilfeller med andre
prosjektledere. Det er imidlertid ikke rutiner for å sikre at denne kunnskapen arkiveres i
kommunen.
Revisors vurdering:
Holmestand har innarbeidede rutiner for garantitiden, men det foreligger ingen skriftlige
rutiner rundt dette. Revisor kan ikke finne noen form for skriftlig evaluering av gjennomførte
prosjekter, hvor kunnskap og kompetanse blir delt med andre i kommunen. Dersom personer
slutter i sin stilling i Holmestrand kommune, eller blir sykmeldt, kan nyttig opparbeidet
kunnskap forsvinne. Revisor anbefaler at det etableres rutiner for prosjektarkiv, med et system
for skriftlig evaluering av prosjekter, hvor alt av dokumenter samles og arkiveres.

5.4.9 Revisors totalkonklusjon problemstilling 2;
I hvilken grad har Holmestrand kommune en tilfredsstillende
gjennomføring av byggeprosjekter i praksis?
Generelt
Revisor er bekymret over dokumenterte avvik, herunder vesentlige brudd på bestemmelsene i
lov og forskrift om offentlige anskaffelser og byggherrens (Holmestrand kommunes)
manglende økonomiske prosjektstyring, og da i vesentlig grad for Havnegaten.
Revisor vurderer også at Holmestrand kommune har et klart forbedringspotensiale ved
kvalitetssikring av byggebudsjett, som fremlegges for bystyret, samt løpende rapportering av
disse med avvik.
Videre bør kommunen vurdere rutinene rundt rammebudsjett for vann- og avløp, med
prosjektoppfølging av de enkelte prosjekt. Planprosessen med roller, budsjett etc. bør
dokumenteres og beskrives på en tilfredsstillende måte.
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Revisors omtale til enkelte avsnitt i rapporten;
Planfasen
Det foreligger forprosjekt i alle tre prosjekter som er valgt ut for kontroll. Alle tre prosjekter
er utredet av konsulentselskaper. Fra byggherrens side mangler det viktige styringsdokumenter for alle prosjekter. Revisor er ikke forelagt en prosjektplan, som beskriver faser i
prosjektet, faglige og administrative oppgaver knyttet til oppstart, gjennomføring og
avslutning av de enkelte fasene, milepæler, beslutningspunkter og beslutningsprosedyrer, eller
PA-bok som gir oss innblikk i hvordan byggherren har ivaretatt planleggingsfasen. Revisor
har ingen bemerkninger til forprosjektene som konsulenter har utredet.
Botne skole og Havnegaten er vedtatt politisk i henhold til økonomireglementet. Havnegaten
har blitt underbudsjettert, siden man har uteglemt mva i vedtaket. Dette medfører en alvorlig
feil i budsjetteringen. For Skogveien har de en annen praksis enn det som er nedfelt i
økonomireglementet. Budsjettstyring bør vurderes tilrettelagt for vann- og avløpsprosjekter.
Dersom vann og avløpsprosjekter skal gjøres på andre måter enn ordinære
investeringsprosjekter i Holmestrand kommune, må dette nedfelles i økonomireglement.
Roller
Revisor er ikke blitt forelagt organisasjonskart for noen av prosjektene, utover det som
foreligger i SHA-planer. Andre sentrale dokumenter, som skal definere roller, myndighet og
ansvar, er ikke forelagt revisor. Revisor vurderer at dette kan være en vesentlig medvirkende
årsak til svikt i prosjektstyringen av kontrollerte prosjekter. Revisor anser at Holmestrand
kommune har et vesentlig forbedringspotensial i denne fasen som byggherre.
Offentlige anskaffelser
For tildeling av oppdrag som konsulent, byggeledelse og andre leverandører, er det flere
oppdrag hvor det ikke er arrangert konkurranse slik regelverket krever. På prosjektet
Havnegaten har det vært leid inn to konsulenter, som har fakturert for henholdsvis 6,2 mill.
kroner og 2,5 mill. kroner, uten at det er gjennomført konkurranse. Totalt på prosjekt
Havnegaten beløper kjøp uten konkurranse seg til 10,4 mill. kroner. Tar vi med de to andre
kontrollerte prosjektene også, øker beløpet til 11,7 mill. kroner.
Det er gjennomført kjøp uten pliktig kunngjøring på Doffin eller i TED-databasen. Tre
konsulenter overstiger den nasjonale grensen på kr 500 000, og for to av konsulentene på
Havnegate-prosjektet overskrides også EØS-terskelverdien på 1,6 mill. kroner, for kjøp av
varer og tjenester.
Det er valgt feil anskaffelsesmetode i ett tilfelle. Pumpestasjon ble anskaffet etter innhenting
av tilbud fra tre leverandører. Selv om alle tilbudene var over kr 500 000, ble kjøpet allikevel
gjennomført.
Revisor vurderer at Holmestrand kommune har et vesentlig forbedringspotensial knyttet til
etterlevelse av regelverket for offentlig anskaffelser.
Økonomisk prosjektstyring
Revisor vurderer at Holmestrand kommunes styring av de undersøkte prosjektene Havnegata
og Skogveien, utover de tiltak som har vært gjennomført av byggeledere, mer eller mindre har
vært fraværende. I prosjekt Havnegaten har det ikke vært fremlagt et prosjektregnskap som
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viser en totaloversikt av kostnader. Revisors beregninger viser at prosjektet i Havnegaten vil
komme på over 66 mill. kroner. I tillegg kommer mottatte, varslede og forventede
endringsmeldinger, som ifølge prosjektregnskapet pr. juli, dreier seg om 5,2 mill. kroner.
Disse tallene gjelder kun for hovedentreprenør for fase 1 og 2. I tillegg kan det være andre
aktører, som kan fakturere kommunen i prosjektet, blant annet byggeleder.
Revisor er ikke forelagt et dokument, som viser en oversikt over det totale bildet av
kostnadene til prosjektet, men minner om bystyrets vedtatte budsjett på 50 mill. kroner til
prosjektet. Det antydes derfor behov for en tilleggsbevilgning til prosjekt Havnegaten på ca
20 mill. kroner. Merforbruk VA Havnegaten, på ca 3 mill. kroner, kan tas av rammen for
2012.
Revisor har ikke sett noe prosjektregnskap eller orienteringer til bystyret som refererer til
slike summer. I følge opplysninger fra rådmannen, har han orientert politiske ledelse i 2012,
om at Havnegateprosjektet er bevilget på nettonivå (ekskl. mva), mens det skulle vært
bevilget på bruttonivå, og at det vil komme en budsjettjusteringssak vedrørende dette i
investeringsbudsjettet.

6. REVISORS ANBEFALINGER
Revisjonen vil gi følgende anbefalinger, men understreker at forslag til anbefalinger ikke er
uttømmende:


Holmestrand kommune bør utarbeide en overordnet rutine, som beskriver alle
forholdene knyttet til prosjektstyringen, dvs. planlegging, organisering, overvåking,
regulering og rapportering av alle sider ved prosjektet, både på politisk og administrativt
nivå. Rutinen bør også inneholde et system for evaluering av gjennomførte prosjekter.



Holmestrand kommune bør utarbeide en plan for hvordan økonomistyringen for
investeringsprosjekter skal være, med oppfølging av prosjektregnskap, rapportering til
overordnet, økonomisjef og rådmannsgruppen. Det må gjennomføres en økonomisk
styring hvor Holmestrand kommune holder en total oversikt over hva som gjenstår av
kostnader i prosjekter med prognoser der kontrakter, forpliktelser i avtaler og
endringsmeldinger kommer fram.



Det bør utarbeides en PA-bok i hvert prosjekt som sikrer at viktige dokumenter er på
plass og at man holder en god forretningsmessig orden.



Holmestrand kommunes økonomireglement bør oppdateres slik at blant annet ny
veileder for investeringsbudsjettet ivaretas og praksis i investeringsprosjekter, herunder
vann og avløp.



Budsjettstyring bør vurderes tilrettelagt for vann og avløpsprosjekter.



Holmestrand kommune bør gjøre en risikovurderingsprosess i alle faser av et
investeringsprosjekt.
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7. RÅDMANNENS UTTALELSE
Rådmannens uttalelse av 02.11.2012:
”Rådmannen beklager de vesentlige avvik som revisjonen påviser, og at de i det hele tatt har
kunnet oppstå.
Uavhengig av internkontrollrutiner og styringssystemer er det den person som foretar direkte
innkjøp, som er ansvarlig for å følge reglene for offentlige anskaffelser.
Her har anskaffelser skjedd som en følge av at enkle oppdrag under terskelverdiene, er starten
på en oppdragsrekke , som burde vært stoppet før terskelverdiene er nådd.
Kommunens praksis har hittil har basert seg på tillit til den enkelte innkjøper. Dette må
endres ved etablering av gode internkontrollrutiner.
Det er beklagelig at kommunen ikke sikret god nok saksbehandling og kvalitetssikring
allerede da de første bevilgninger ble gitt, og oppstart av havnegateprosjektet ble iverksatt i
2008. Iløpet av de neste årene har feilene forsterket seg, og enkelte har vært umulig å
reversere eller korrigere.
I mars 2012 da bruddene på regelverket knyttet til anskaffelser av konsulenttjenester ble
oppdaget, ble det umiddelbart tatt tak for å sørge for at liknende ikke skulle skje igjen.
Rapportering til politisk nivå er i løpet av 2012 forbedret mht. rapportering på
investeringsprosjekter, og vil ytterligere følges opp og forbedres gjennom
kvartalsrapporteringen.
VA planen vedtas politisk og vil bli fulgt opp gjennom regelmessig rapportering til
fagutvalget.
Å sørge for nødvendige budsjettjusteringer gjennom politiske vedtak når vesentlige avvik
oppdages mht. forutsetningene for vedtatte bevilgninger, som her bl.a. gjennom at mva og
prisstigning i havnegateprosjektet, ikke er lagt inn, er selvsagt, og vil bli gjort i Bystyrets
desembermøte.
Kontrollutvalget påpekte tidligere i 2012 kommunens manglende internkontroll/styringssystemer innenfor deler av økonomiområdet. Rådmannen svarte at vi skal få på plass
rutiner for styring, rapportering og avvikshåndtering. Dette gjøres gjennom det arbeidet hele
rådmannens ledergruppe, dette året har deltatt i gjennom KS’s kommunenettverk for bedre
internkontroll.
Kommuneforlagets overordnede system er innkjøpt, og arbeidet med risikovurderinger
innenfor ulike tjenesteområder er i gang. Dette skal nedfelles i rutiner som bl.a. skal dekke de
behov revisjonen påpeker.
Rådmannen har iløpet av sine 3 år i jobben opplevd behov for å endre mye etablert praksis.
Denne har ofte vist seg å ikke være i tråd med god forvaltningsskikk. Mye arbeid gjenstår,
også når det gjelder arbeidet med investeringsprosjekter.
Det har ikke vært mulig å gjøre alt på en gang, men økonomisjefen, som kun har arbeidet i
kommunen ett år, har iverksatt svært mange endringsprosesser og rutiner, som vil sikre en
___________________________________________________________________________
Utarbeidet av

Side 49 av 52

Prosjektstyring, oppfølging og rapportering av byggeprosjekter – Holmestrand kommune
___________________________________________________________________________
bedre internkontroll på områder som er svært risikoutsatte, og derved kan få store negative
konsekvenser om noe går galt.
Rådmannen er enig i revisjonens anbefalinger til videre arbeid, og er allerede i god gang.”
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Vedlegg 1
Generelt om faser og roller i byggeprosjekter
Fasene i byggeprosjekter:


Utredningsfasen
- Med avklaring om behov, ideer, utredninger, prosjektbeskrivelse og
fremdriftsplan

I utredningsfasen er målet å identifisere behov, avklare rammer, ambisjonsnivå, dagens
situasjon og utrede flere alternativer som dekker behovet og prosjektets ambisjonsnivå. For å
komme i mål med dette er det nødvendig med en prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan og et
anslag på hvor mye prosjektet vil koste. Deretter må dette legges fram for politisk behandling.


Programmeringsfase
- Kontrahering av prosjektledelse, utarbeidelse av byggeprogram og
fremdriftsplan

I programmeringsfasen skal det utarbeides et byggeprogram og en fremdriftsplan med
prosjektanslag som skal kvalitetssikre det første anslaget i utredningsfasen. I denne fasen må
bestillers behov, byggeiers krav og prosjektets mål avklares og konkretiseres.


Prosjekteringsfase
- Kontrahering av prosjekterende, utarbeidelse av skisseprosjekt, forprosjekt,
detaljprosjekt samt prosjektbudsjett og fremdriftsplan

I denne fasen skal et forprosjekt være ferdigstilt. Målsetting er å sikre at prosjektet er i tråd
med byggeprogram og at prosjektet er på rett vei innenfor vedtatte rammer. Fremdriftsplanen
kvalitetssikres. Politisk godkjenning innebærer klarsignal for videreføring av prosjektet.


Kontraheringsfase
- Anbudsutsendelse, evaluering og kontraktslutning, kontrahering av
byggeledelse og entreprenører

Konkurransegrunnlaget blir laget på grunnlag av vedtatte planer for prosjektet. Alternativ type
kontrahering avklares. Anskaffelsen tilrettelegges i tråd med lov og forskrift om offentlige
anskaffelser.


Produksjonsfase
- Realisere prosjektet innenfor vedtatte rammer for kostnad, kvalitet og tid.
Overtakelsesprotokoller med entreprenører

Under produksjonsfasen skal byggeprogrammet og realiseringen av prosjektet gjennomføres
innenfor vedtatte rammer for kvalitet og kostnad, samt at prosjektet skal ferdigstilles til avtalt
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tid. Overtagelsesprotokoll med entreprenør mottas og det settes opp en plan for oppfølging i
garantitiden.


Garanti- og reklamasjonsfase
- Plan for oppfølging i garantitiden

Anleggseier/byggherre overtar bygget til bruk. Feil og mangler som fremkommer, rettes opp.
Kommunen overtar ansvaret for bygget.

Roller i byggeprosjekter:
Definisjon og beskrivelser av forskjellige roller i byggeprosjektet:
 Byggherre
Initiativtaker og ansvarlig for et byggeprosjekt. (Holmestrand kommune).
 Prosjektleder
Har ansvar for ledelse og oppfølging av investeringsprosjektet. Prosjektleder er byggherrens
representant i prosjektorganisasjonen.
 Byggeleder
Hovedoppgaven til byggelederen er å påse at byggearbeidene, materialene og
dokumentasjonen blir utført i henhold til entreprenørkontraktens spesifikasjoner. Blant
byggeleders ordinære oppgaver inngår vanligvis avholdelse, ledelse og referat fra
byggemøter.
 Entreprenør
Selskapet som skal utføre arbeidet etter kontrakten med byggherren.
 Byggemøter
Møter mellom byggherre, entreprenører som er inkludert i prosjektet. Byggemøtene evaluerer
blant annet aktivitet, risikoområder, fremdrift, konsekvenser og mulige tiltak.
 Byggherremøter
Møter hvor byggherren blir underrettet om prosjektets fremdrift og status.
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