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FORORD
Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål,
Hamarøy. Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke.
Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med
forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Mailen
Evjen - statsviter, Kai Andre Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med
bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.
Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 23-3. Formålet
med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale
tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter
muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.
Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for
forvaltningsrevisjon (RSK1).
Kontrollutvalget i Bodø kommune vedtok i møte 15. november 2019 saksnummer 45/19 å
gjennomføre en undersøkelse av Bodø Byteknikk, for å undersøke om prosjektene styres,
med særlig vekt på tidsbruk, ulempebetrakninger og økonomi. Denne rapporten oppsummerer
resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært
forvaltningsrevisorer Kai Andre Blix. Forvaltningsrevisor Mailen Evjen har medvirket til
undersøkelsen.

Bodø, den 23.09.20
_______________

______________

Kai Andre Blix

Mailen Evjen

Forvaltningsrevisor

Forvaltningsrevisor

________________________
Bjørn Vegard Gamst
Ansvarlig forvaltningsrevisor
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SAMMENDRAG
Salten kommunerevisjon IKS har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt i hvilken grad
Bodø kommune har etablert rutiner og retningslinjer som skal sikre en god styring av
investeringsprosjekter, samt å se på i hvilken grad kommunen praktiserer dette.
Investeringsprosjektet Bertnes Avløpsopprydning del 1 er grunnlaget for denne
undersøkelsen
I undersøkelsen har vi sett på følgende problemstillinger:
➢ Hvordan har Bodø kommune i praksis gjennomført prosjektet Bertnes del 1?
➢ Er det tilfredsstillende grunnlag for økonomisk styring i prosjektet Bertnes del 1?
➢ Er økonomistyringen i Bertnes prosjektet del 1 tilfredsstillende?

Revisjonen har innhentet og analysert relevant dokumentasjon knyttet til den overordnede
styringen av investeringsprosjektet Bertnes Avløpsopprydning del 1. Det er i tillegg innhentet
bystyrevedtak, årsregnskap, investeringsregnskap, tertialrapporter, økonomiplaner o.l. for
årene 2014-2020, samt selvkost/Momentum – anleggsregister 2015-2018. Revisjonen har
gjennomført intervju med kommunaldirektør for økonomi, Leder for plan og utbygging
(prosjektansvarlig), Prosjektleder på vann og avløp, Seksjonsleder på anlegg og anleggsleder
på Bertnes – prosjektet
Konklusjon
Investeringsprosjektet Bertnes avløpsopprydning (Bertnes prosjektet) var et hasteprosjekt
som ikke var med i den opprinnelige avløpsplanen. Prosjektet skulle vise seg å bli mer
utfordrende enn kommunen hadde sett for seg. Prosjektet ble vedtatt med en budsjettert
investeringsramme på 6,5 millioner kroner i 2015 og budsjettert med 27,7 millioner i 2020
med faktiske kostnader på rundt 35 millioner kroner.
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Bertnes prosjektet har blitt vedtatt på korrekt nivå i Bystyret, og til korrekt tid. Underveis i
prosjektet registrerer revisjonen at budsjettet ikke er à jour i henhold til faktiske påløpte
kostnader. Budsjettet kan dermed antas vedtatt på ufullstendig grunnlag.
Prosjektorganisasjonen har ikke vært tilstrekkelig robust i henhold til omfang og
kompleksitet. Revisjonen påpeker at det for lettvint å skylde på knappe ressurser til
planlegging, oppfølging og gjennomføring. Blir det ikke levert nok ressurser til planlegging
og gjennomføring i ett prosjekt etter tidsplan må det formelt rapporteres videre og eventuelt
leveres avviksmelding.
Roller, ansvar og myndighet er ikke formelt definert.
Fremdriftsplaner og alle andre styringsdokumenter mangler. Mangler på dette nivået vil gjøre
økonomistyring og kvalitetsledelse nærmest umulig.
Rutiner for prosjektplanlegging mangler. Det samme gjelder ressursplanlegging utover at det
er gjort kostnadsoverslag før utførelse av arbeidene. Dette fører til at de ikke har kontroll på
kostnadsnivået og må søke om midler i etterkant på bakgrunn av kostnadsoverslagene hver
gang. Dette fører til manglende kontroll og overskridelser.
Etter at en fremdriftsplan er lagt med milepæler, bør «prosjektteamet» diskutere hvilke
utfordringer som kan hindre prosjektet å nå sine mål og hvordan disse utfordringene kan
håndteres. Det finnes ingen risikovurderinger av prosjektet, eller eventuelle tiltaksplaner.
Mangel på slike planer forhindrer god fremdrift og økonomistyring på prosjektet, samt økt
ulempe for offentligheten.
Fra revisjonens side har det vært utfordrende å se hvorvidt Bodø kommune som
«prosjekteier», er løpende orientert om prosjektets økonomi og fremdrift. Manglende
informasjon på økte investeringer, ikke ajourførte økonomiplaner manglende rapportering og
oppfølging og resulterer i svak økonomistyring.
Bodø kommune har ikke et økonomireglement, som er et krav etter den nye kommuneloven
§14-2 d). Økonomireglementet er imidlertid under utarbeidelse. Ifølge økonomidirektør så vil
Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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kommunen i den forbindelse også utarbeide et investeringsreglement med prosjektmodell
som skal ivareta oppfølging, rapportering, roller, risiko, økonomi o.l. rundt
investeringsprosjekter.
Det finnes ingen dokumentasjon på avvik i framdrift, kvalitet, omfang, finansielle vilkår og
sluttkostnad i forhold til budsjett. Det er dermed heller ingen dokumentasjon på årsak,
konsekvens og eventuelle korrigerende tiltak på avvikene. Dette fører til at avvik ikke blir
rettet, og gir liten kontinuerlig læring og utvikling, som kan få negative økonomiske
konsekvenser utover i prosjektet og i fremtidige prosjekter.
Bodø kommune er klar over at investeringsprosjektet Bertnes avløpsopprydning var et dårlig
planlagt og styrt prosjekt. De har evaluert prosjektet og denne evalueringen ligger i sin helhet
under faktadelen i rapporten.
Likevel mener revisjonen at de formelle manglene i dette prosjektet avspeiler kommunens
håndtering av slike prosjekter på generelt grunnlag.
Svar på følgende problemstillinger:

•

Hvordan har Bodø kommune i praksis gjennomført Bertnes prosjektet del 1?
Deskriptivt, ligger under faktadelen i rapporten

•

Er det tilfredsstillende grunnlag for økonomisk styring i Bertnes prosjektet del 1?

❖ Det er ikke tilfredsstillende grunnlag for økonomisk styring i
Bertnes prosjektet del 1.
•

Er økonomistyringen i Bertnes prosjektet del 1 tilfredsstillende?

❖ Økonomistyringen er i liten grad tilfredsstillende i Bertnes
prosjektet del 1.
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Anbefalinger
1. Bodø kommune skal utarbeide et økonomireglement innen utgangen av 2020
2. Bodø kommune skal ajourføre rullerende økonomiplan i forhold til investeringer
3. Bodø kommune bør utarbeide et investeringsreglement med prosjektmodell
4. Bodø kommune bør stille krav til presisjonen på kostnadsoverslag for prosjekter i
egenregi
5. Bodø kommune bør utforme klare rutiner for:
I.
II.

Rapportering av budsjettavvik (i tertialrapporten)
Prosjektorganisering for investeringsprosjekter

III.

Løpende rapportering om prosjektets økonomi og fremdrift

IV.

Rolleavklaring og ansvarsfordeling i investeringsprosjekter

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Planlegging av investeringsprosjekter
Utarbeidelse av risikovurderinger og tiltak
Utarbeidelser av fremdriftsplan med milepæler
Avviksrapportering
Oppfølging og avviksrapportering
Gjennomføring av investeringsprosjekter
Evaluering av investeringsprosjekter
(listen er ikke uttømmende)
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1 INNLEDNING
Bodø kommune hadde i 2018 og 2019 faktiske utgifter på investeringsprosjekter på over 2
milliarder kroner totalt. I grafen under viser utviklingen i investeringsprosjekter fra 20152019 og budsjettutvikling til 2023.

Investeringer og Investeringsbudsjett

2015-2023 i Bodø kommune
kr 1 200 000
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kr 600 000
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Figur 1 - Investeringer og investeringsbudsjett 2015-2023 i Bodø kommune. Tall i 1000 kr

Investeringsprosjekter er krevende. Grunnleggende planlegging og oppfølging har stor
betydning for utviklingen i et prosjekt.
En prosjektmodell/investeringsreglement gir deg oversikt og kontroll over faser og
beslutningspunkter alle prosjekter skal igjennom. Den bidrar til et økt fokus på styring,
planlegging og kvalitet, presiserer målet med fasen og hvordan man går frem steg for steg. En
prosjektmodell i seg selv gir liten verdi med mindre man sikrer at alle involverte vet hvordan
man skal bruke den og ikke minst at de faktisk tar den i bruk.

1.1 Kontrollutvalgets bestilling og bakgrunn
På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Bodø Kommune,
vedtatt av kommunestyret 27.10.2016 i sak nr. 16/182.
På denne bakgrunn har Salten kommunerevisjon IKS utarbeidet en prosjektplan for en
forvaltningsrevisjon på byteknikk i Bodø, for å undersøke hvordan prosjektene styres i
forhold til tidsbruk, ulempebetraktinger og kostnader.
Bestillingen av prosjektet er vedtatt i kontrollutvalget i Bodø kommune 15.11.2019.
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1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier
Med bakgrunn i bestillingen og formålet med forvaltningsrevisjonen, er følgende
overordnede problemstillinger undersøkt:
1.2.1 Problemstillinger
➢ Hvordan har Bodø kommune i praksis gjennomført prosjektet Bertnes del 1?
➢ Er det tilfredsstillende grunnlag for økonomisk styring i prosjektet Bertnes del 1?
➢ Er økonomistyringen i Bertnes prosjektet del 1 tilfredsstillende?
1.2.2 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal
vurderes mot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det
foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres.
Denne rapporten bygger hovedsakelig på disse revisjonskriteriene:
•

Kommuneloven

•

Standard for prosjektstyring, Norsk standard NS-ISO 10006

•

COSO – rammeverket for intern kontroll

•

Veileder fra Kommunal -og regionaldepartementet: Budsjettering av investeringer og
avslutning av investeringsregnskapet

•

Concept rapport nr. 45 «Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav
til beslutningsgrunnlag».

•

FOR-2009-08-03-1028 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller
anleggsplasser. SHA-plan.

•

Kommunens interne rutiner.

•

Kommunens økonomiplaner og investeringsbudsjetter for 2015 – 2016 – 2017 – 2018
– 2019 – og 2020.

•

Kommunens Årsregnskap for 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019.
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Kommuneloven har ingen bestemmelser eller standarder som pålegger kommunen å
organisere investeringsprosjektene på en bestemt måte. Men loven har generelle krav om at
saker som kommunedirektøren skal legge fram for folkevalgte organer skal være forsvarlig
utredet, samt sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
1.2.2.1 Norsk standard NS-ISO 10006
Norsk Standards retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter og veiledning i prosjektledelse.
Revisjonen har sett på teori som omhandler prosjektstyring. Teorien representerer en
idealmåte på hvordan kommunen bør planlegge og gjennomføre et investeringsprosjekt.
Revisjonskriteriene revisjonen har utledet er momenter fra prosjektteorien, hovedsakelig fra
Norsk standard NS-ISO 10006 som er en anerkjent standard om god praksis for
prosjektstyring.
Norsk Standard har utarbeidet retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter1 (NS-ISO
10006:2003). Der går det frem at man, i forbindelse med ressursplanlegging, bør fastsette og
dokumentere hvilke ressurser som er nødvendig for prosjektet på ulike tidspunkt i
gjennomføringen. Hvilken formell kompetanse og personlige egenskaper som er nødvendig
bør fastsettes. Videre bør det utarbeides arbeidsbeskrivelser som inkluderer ansvar og
myndighet. Norsk Standard sin veiledning i prosjektledelse (NS-ISO 21500:2012), slår i
tillegg fast at en bør identifisere gap mellom tilgjengelig og nødvendig kompetanse for
prosjektgjennomføring, og håndtere ev. avvik som avdekkes.
Videre går det frem av NS-ISO 10006:2003 at prosjektstyring omfatter den kontinuerlige
planleggingen, organiseringen, overvåkingen, reguleringen, rapporteringen og ved behov
gjennomføring av korrigerende tiltak for alle prosesser som må gjennomføres for å realisere
prosjektet. Det bør etableres en plan for prosjektstyring som tydeliggjør hva som er

1

Systemer for kvalitetsstyring – Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter (NS-ISO 10006:2003). Standard

Norge
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nødvendig for å nå prosjektets mål, og denne planen bør inkludere prosjektets kvalitetsplan.
Videre bør det fastsettes dokumenter for å sikre virkningsfull planlegging, iverksettelse og
oppfølging av prosjektet. I tillegg bør planen for prosjektstyring, der det er relevant, blant
annet inkludere plan for organisering, ressurser, tidsforbruk, budsjettering og risikostyring.
NS-ISO 10006:2003 slår videre fast at det er nødvendig å styre prosjektprosesser med et
system for kvalitetsstyring for å oppnå prosjektets mål. Systemet bør dokumenteres og
inkluderes/refereres i en kvalitetsplan for prosjektet. En slik kvalitetsplan bør angi
nødvendige aktiviteter for å nå prosjektets kvalitetsmål, og innlemmes i plan for
prosjektstyring (omtalt over).
Ifølge NS-ISO 10006:2003 bør det utarbeides kostnadsoverslag der alle prosjektkostnader er
identifisert. Kostnadsoverslagene bør ta hensyn til både nåværende og forventede tendenser i
økonomien som kan påvirke hvor realistiske anslagene er. En bør identifisere, vurdere,
dokumentere og behandle usikkerhet knyttet til overslagene, og ev. inkludere en post for
uforutsette kostnader i overslagene dersom det er bestående usikkerhet.
Det bør etableres et system for økonomistyring før noe forbruk finner sted i prosjektet.
Hyppighet for datainnsamling og prognoser bør avklares, for å sikre god informasjon og
styring av prosjektet. Prosjektorganisasjonen bør kunne bekrefte at det gjenstående arbeidet
kan fullføres innenfor den resterende delen av budsjettet. Ethvert avvik fra budsjettet bør
identifiseres. Dersom avvik fra budsjett overskrider fastsatte grenser, bør dette analyseres og
behandles. Endringer i prosjektets mål bør godkjennes før forbruk finner sted.
Gjennom prosjektforløpet må prosjektledelsen ha oversikt over regnskapet for prosjektet og
overvåke fremdrift og kvalitet. Som et ledd i oppfølgingen bør prosjektledelsen ha fokus på
avvik og årsaker til avvik. Hensikten med et avviksrapporteringssystem er å kunne iverksette
tiltak på et tidligst mulig tidspunkt for å kunne gjøre nødvendige justeringer i prosjektet og ta
høyde for konsekvensene av avvik.
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Av NS-ISO 10006:2003 fremgår det videre at en bør identifisere risiko både ved oppstart,
ved fremgangsvurderinger og ev. andre tilfeller der viktige beslutninger blir tatt. Identifisert
risiko bør vurderes og ikke-akseptert risiko bør behandles. Det bør være etablert system eller
rutiner for å overvåke risikoen i hele prosjektperioden og styre den gjennom identifisering,
vurdering og behandling.
De utledede revisjonskriteriene er nærmere presentert innledningsvis under hver
problemstilling i rapporten.

1.3 Metode og avgrensning
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for
forvaltningsrevisjon RSK 001.
Forvaltningsrevisor hadde oppstartsmøte 29. januar 2020 med de involverte.
1.3.1 Dokumentanalyse
Revisjonen har innhentet og analysert relevant dokumentasjon knyttet til den overordnede
styringen av investeringsprosjektet Bertnes Avløpsopprydning del 1 i Teknisk avdeling, samt
dokumentasjon tilknyttet ressursstyring i prosjektet Hernes med sideveier.
Dokumentene har både blitt benyttet som bakgrunnsinformasjon, og som grunnlag for
vurdering av styring og oppfølging av investeringsprosjektene. Det er i tillegg innhentet
bystyrevedtak, årsregnskap, investeringsregnskap, tertialrapporter, økonomiplaner o.l. for
årene 2014-2020. Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert opp mot revisjonskriteriene.
1.3.2 Intervju
Revisjonen har gjennomført intervju med kommunaldirektør for økonomi, Leder for plan og
utbygging (prosjektansvarlig), Prosjektleder på vann og avløp, Seksjonsleder på anlegg og
anleggsleder på Bertnes – prosjektet. Det er til sammen gjennomført 5 intervjuer i forbindelse
med forvaltningsrevisjonen.
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1.3.3 Verifiseringsprosesser
Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering. Det er
informasjon fra de verifiserte intervjureferatene som er benyttet i rapporten.
Faktadelen i rapporten ble sendt til kontaktperson for verifisering, som grunnlag for justering
av eventuell fakta og vurderinger før utsendelse av høringsutkast.
Høringsutkast av rapporten er sendt til Rådmann i Bodø kommune for uttalelse.
Høringsuttalelsen vil bli lagt ved den endelige rapporten.
1.3.4 Avgrensning
Ifølge prosjektplan som ble vedtatt i kontrollutvalget 15.11.19. var det to utvalgte prosjekter
revisjonen skulle undersøke, Hernesveien og Bertnes prosjektene. Etter påbegynt revisjon har
vi valgt å konsentrere oss om Bertnes-prosjektet. Dette på grunn av tidsbruk, da det er et
omfattende tema. Det er allikevel tatt med momenter fra Hernesprosjektet som påvirker
Bertnesprosjektet.
Revisor legger til grunn at de fakta som er innsamlet gir tilstrekkelig grunnlag for å svare på
problemstillingen.
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2 Utledede revisjonskriterier og fakta
I dette kapitelet har vi i første problemstilling beskrevet hvordan Bodø kommune har
gjennomført prosjektet Bertnes, og blir som et faktagrunnlag for problemstilling 2 og 3.
Videre i kapittelet har vi utledet revisjonskriteriene som utgjør grunnlaget for å vurdere Bodø
kommune sin praksis for prosjektstyring. De utledede revisjonskriteriene ligger i
problemstilling 2 og 3, og vurderinger ligger etter hver av de utledede revisjonskriteriene.

2.1 Problemstilling 1.
Hvordan har Bodø kommune i praksis gjennomført prosjektet Bertnes
Avløpsopprydning del 1?
Deskriptivt design, intervjuer med alle involverte ledere i prosjektet: Prosjektansvarlig,
prosjektleder, seksjonsleder, anleggsleder og kommunens økonomidirektør.

2.2 Fakta
2.2.1 Historikk og økonomi
Bertnes Avløpsopprydning del 1, (heretter prosjektet Bertnes) prosjektet var ikke opprinnelig
i hovedplanen VA. Her fikk kommunen inn en bekymringsmelding, da det var
oversvømmelse i en av gatene. Det var gjentagende problemer med kjelleroversvømmelser i
R.M.Andersens vei. Drift vann og avløp meldte at man ikke kunne påregne
forsikringsdekning av flere kjelleroversvømmelser, men måtte dekke alle kostnader. Det ble
sett på ulike alternative løsninger på problemene, og grovt antatt en kostnad. Eksakt løsning
var ikke bestemt, men det var viktig å få prosjektet med i budsjett/økonomiplan. Det viste
seg at ledningsnettet måtte forbedres for å redusere risiko for kjelleroversvømmelse i
området. Leder for plan og utbygging sier videre:
«Uansett var det behov for å gjøre noe med ledningsnettet. Det er mange dårlige
ledningsnett i byen. Mye vannlekkasjer, tilstopninger på avløpsnett. Så det er stadig
behov for å fornye ledningsnettet i mange områder».
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Prosjektet Bertnes blir første gang behandlet i Bystyret, PS 14/180 Økonomiplan 2015-2018.
Årsbudsjett og investeringsbudsjett 2015.
I Årsmeldingen sto det den gang:
«Kommunen har gjennomført en betydelig utbygging av store vann- og avløpsanlegg, samt
gjennomført omfattende sanering og fornyelse av eksisterende VA-nett i sentrumsområdet de
siste 12-14 årene. Satsingen på oppgradering og vedlikehold av infrastrukturen på vann- og
avløpsområdet videreføres. Tjenestene vann og avløp er selvfinansierende gjennom gebyrer,
og har ingen direkte påvirkning på kommunens øvrige driftsbudsjett.»
Prosjekt Bertnes var et nytt prosjekt med 6,5 mill. totalkalkyle med start i 2015, kr. 500.000, første år, og fordelt med 3 mill. på 2016 og 3 mill. på 2017 slik det går frem av i budsjettene.
Bertnes avløpsopprydding investeringsprosjekt nr. 100. Som informasjon til investeringen:
Opprydding i Bertnesområdet, både med hensyn til tilknytning av boliger til kommunalt
avløpsnett og utskifting av ledninger for å redusere overvannsmengder i avløpsnettet.
2015
➢ Investeringsprosjektet får ansvarsområde 9650
➢ Faktiske kostnader i 2015 er kr. 115.700, 2016
➢ Detaljprosjektering ble foretatt av COWI 2016.
➢ Bystyrebehandling: PS 16/188, Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020.
Budsjettøkning på 4 mill. Ny total ramme på 10,5 mill.
➢ Faktiske kostnader i 2016 er kr. 1.000.367, ➢ Akk. Kostnader er kr. 1 116 067,Som informasjon til budsjett/økonomiplan: 138. Bertnes vannledning i forbindelse
med avløp. Forsterking av vannledningsnett og tilrettelegging for fremtidig
boligbygging ved etablering av ny vannledning langs Fenesveien, samtidig med
avløpsprosjekt.
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2017
➢ Oppstart prosjekt Bertnes, januar
➢ Bystyrebehandling: PS 0176/17, Årsbudsjett 2018, økonomiplan 2018-2021.
Budsjettøkning på 7,2 mill. Ny totalramme på 17,7 mill.
➢ Faktiske kostnader i 2017 er kr. 8 625 578,➢ Akk. Kostnader er kr. 9 741 645,Som informasjon til budsjett/økonomiplan: 133. Bertnes avløpsopprydding.
Opprydding i Bertnesområdet, både med henhold til tilknytning av boliger til
kommunalt avløpsnett og utskifting av ledninger for å redusere overvannsmengder i
avløpsnettet.
Nytt avløpsnett må etableres langs Fenesveien mot Innstrandaveien.
2018
➢ Bystyrebehandling: PS 0180/18, Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.
Budsjettøkning på 1.mill. Ny totalramme på 18,7 mill.
➢ Faktiske kostnader i 2018 er kr. 9 372 400,➢ Akk. Kostnader er kr. 19 114 045,Som informasjon til budsjett/økonomiplan: 134. Bertnes avløpsopprydding.
Opprydding i Bertnesområdet, både med hensyn til tilknytning av boliger til
kommunalt avløpsnett og utskifting av ledninger for å redusere overvannsmengder i
avløpsnettet. Nytt avløpsnett må etableres langs Fenesveien mot Innstrandaveien.
➢ Ny seksjonsleder på Anlegg starter i sin stilling i oktober.
2019
➢ Bystyrebehandling: PS 0222/19, Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.
Budsjettøkning på 9 mill. Ny total ramme på 27,7 mill.
➢ Faktiske kostnader i 2019 er kr. 15 409 389,➢ Akk. Kostnader er kr. 34 523 434,➢ Prosjektet ferdigstilles
➢ Evalueringsrapport levert 30.10.2019
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2020
➢ Faktiske kostnader i 2020 er kr. 2 851 609,- (i dette ligger noe fra prosjektets del 2)
➢ Akk. Kostnader er kr. 37 375 043,Mer om økonomi i kap. 2.4.5 Løpende informasjon og kontroll med prosjektets økonomi.

2.2.2 Prosjektmodell
Revisjonen har etterspurt rutiner på prosjekter og hvilken prosjektmodell de bruker.
Revisjonen har mottatt mange relevante maler for hvordan prosjekter kan kvalitetssikres og
gjennomføres, men ikke noen konkrete rutiner eller prosjektmodeller satt i system.
Ifølge økonomidirektør jobbes det nå med å få på plass en prosjektmodell som skal brukes i
alle investeringsprosjekter.
En av malene revisjonen har mottatt er «Mal for prosjektgjennomføring», dette dokumentet
prosjekt- gjennomføringsplan utarbeides på større og komplekse prosjekter, men alle
prosjektene følger samme gjennomføringsrutine som definert i prosjekt- gjennomføringsplan
ifølge leder plan og utbygging.
Malen inneholder følgende punkter:
1.

Målbilde (her formål, resultatmål og ytelser og funksjoner)

2.

Fremdrift og milepæler

3.

Styring og rapportering

4.

Bemanning/organisering

5.

Plan for involvering av brukere og andre interesser

6.

Risikostyring

7.

Budsjett
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På spørsmål fra revisjonen om denne blir brukt, svarer Leder for plan og utbygging:
«Nei den ble ikke brukt, men den følger samme måten å gjennomføre prosjekter på,
man lager ikke det dokumentet som heter prosjekt- gjennomføringsplan».
Siden kommunen ikke har en prosjektmodell som de følger, har revisjonen valgt å beskrive
hvordan Bertnes-prosjektet faktisk har blitt gjennomført.
Hovedvekt på:
➢ Tidsbruk,
➢ Ressursbruk
➢ Ulempe for offentligheten
➢ Økonomi
2.2.3 Planlegging/planer og behov
Leder på plan og utbygging sier til revisjonen at kommunen lager en overordnet plan:
•

Hovedplan avløp

•

Hovedplan vann

•

Saneringsplan på vann og avløpsnett

Leder på plan og utbygging informerer revisjonen om at det er prosjektleder som er med å
definere hva som skal inngå i prosjektet. Dette gir grunnlag for å lage et budsjett og få det inn
i økonomiplanen. Han sier videre at prosjektet blir vedtatt etter at budsjettet er på plass.
«Så utarbeider prosjektleder en prosjektdefinering, med et konkurransegrunnlag for
rådgivertjenesten og det er det som skal gjennomføres i planleggingsfasen».
Dette sendes det ut til rådgivere for priskonkurranse. Det inngås til slutt kontrakt med den
rådgiveren som vinner konkurransen. På Bertnes-prosjektet var det COWI AS som
kommunen inngikk kontrakt med.
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På spørsmål fra revisjonen om det er størrelsen på prosjektet som avgjør om kommunen gjør
prosjektene selv, har leder for plan og utbygging svart:
«I utgangspunktet legger vi ut alle prosjekter til rådgivere for planlegging og
prosjektering. Vi planlegger ikke selv, vi kjøper de tjenester på planleggingssiden og
prosjekteringssiden. På utfører siden, så er det en del av de prosjektene som går i
egenregi. Som anleggsavdelingen utfører. Mens de øvrige prosjektene går ut til
leverandørkonkurranse».
Når det gjelder prosjekter på vann og avløp så går i hovedsak disse prosjektene i egenregi.
Noen prosjekter settes ut i anbudskonkurranse for entreprenører og noen prosjekter
gjennomføres i egenregi. Egenregi benyttes ofte i prosjekter hvor det er usikre tekniske
løsninger og høy risiko for endringer underveis under utførelsen av prosjektet. Begrunnelsen
for dette er ifølge leder plan og utbygging at det er for stor risiko for kostnadsavvik at de ikke
får inn noen tilbydere.
2.2.4 Detaljprosjektering
Når det gjelder prosjektgjennomføringen var prosjektleder for vann og avløp ansvarlig for
detaljprosjekteringen. Dette menes fra interne møter da det ble laget noen alternative
løsninger og hvordan dette skulle løses, til å lyse ut dette på anbud til detaljprosjektering hos
eksterne konsulenter i 2016. COWI AS stod for prosjekteringen på Bertnes-prosjektet.
Prosjektleder for vann og avløp har videre uttalt:
«Når vi har planlagt ferdig, så har jeg et møte med de på anlegg, så går vi igjennom
det som skal gjøres sånn at de er orientert om det også tar de ansvaret videre»
Prosjektleder på vann og avløp har også hatt ansvar ved at hun har fått beskjed i forbindelse
med problemer som har dukket opp underveis som er relatert til detaljplanene. Av og til må
noe endres eller tilpasses i prosjektet da det ikke kan løses slik det er prosjektert. Selve
driften har likevel seksjonslederen på anlegget ansvaret for.
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Revisjonen har mottatt en ingeniørgeologisk rapport av COWI datert 30.06.2016. Her
beskriver COWI grunnforholdene knyttet til prosjektet på følgende måte:
«Grunnforholdene på stedet er preget av marine hav og strandavsetninger. Mektigheten er
ukjent og varierer. Stedvis kommer fjell frem i dagen.
NVE sitt skredatlas har ikke merket dette området som aktsomhetsområde for kvikkleire eller
risikoområde for kvikkleire. Dog kan kartleggingen fra NVE være mangelfull i områder som
dette.
Resultatet fra prøvegravingene viser generelt sandige masser under et humusholdig
vegetasjondekke med overgang til mer finkornige leirige masser mot dypet. Massene er stein
og blokkførende.
Om en ser bort fra anleggsperioden vil planlagte inngrep ha mindre innvirkninger på
stabiliteten i området gitt at terrenget settes tilbake omtrent samme tilstand som før tiltaket.
Fenesveien er sprengt ut i fjell og flere av byggene i Gammelveien synes være fundamentert
på fjell eller nær fjellgrunn.
Drenering av grøftene kan senke grunnvannsstanden i området.
Ovenstående sammen med resultatet fra prøvegravingene, vurderer vi, viser at grunnen har
tilstrekkelig bæreevne til å gjennomføre planlagte tiltak. I grøftene må en påvente og treffe
fjell og enkelte bløtere områder. Stabiliteten av grøfteskråningene må derfor vurderes
fortløpende under arbeidet av fagkyndig person».
2.2.5 Anleggsfasen
Seksjonsleder på anlegg startet i sin stilling oktober 2018. Da var Bertnes-prosjektet allerede
startet. Seksjonsleder informerer revisjonen om at da han kom inn i prosjektet høsten 2018
var det ingen framdriftsplan med milepeler. Det var ingen styringsverktøy da.
Noe av det første seksjonsleder sa han måtte gjøre var å lage en framdriftsplan, slik at de fikk
et styringsverktøy i dette prosjektet. Planen måtte revideres flere ganger underveis.
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«Jeg måtte inn å ta styringen og kontroll på prosjektet. Jeg var inne aktivt i
prosjektet».
Han informerte revisjonen om at det ikke var en byggeleder i prosjektet. Det ble
seksjonsleder som tok den rollen da han startet som seksjonsleder.
Anleggsleder styrer prosjektet (de har ofte flere prosjekter de er ansvarlige for), deres
ansvarsområde er fremdriften og styre bemanningen i nært samarbeid med seksjonsleder.
Anleggsleder jobber litt i kulissene. Formannen er til stede på anlegget til enhver tid.
Formannen har ansvaret for fremdriften i grøftene, samt at han styrer folkene på anlegget.
Formannen styrer gravemaskinene og lastebilene. Han er også sprengningsansvarlig.

2.2.6 Tidsbruk/Evaluering
Prosjektleder på vann og avløp sier at de begynte å snakke om Bertnes-prosjektet i 2015. Og
planen var å starte opp høsten 2016, men på grunn av anleggskapasitet ble det ikke oppstart
før tidlig 2017. Prosjektet ble avsluttet høsten 2019.
Anleggsleder informerer revisjonen at de ikke hadde en framdriftsplan å følge.
«Det har vi heller ikke hatt de senere årene. Det er først nå i det siste året at vi
virkelig har fått det. seksjonsleder på anlegg kom inn og satte fremdriftsplan og
mannskap og alt det der».

Ifølge informantene var det flere grunner til at det ble så store forsinkelser og ekstra
kostnader på dette prosjektet.
Revisjonen lister opp noen av hovedpunktene her:2.

2

Seksjonsleder på anlegg med flere har evaluert prosjektet, evalueringen ligger i sin helhet på side 25
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1. Bemanning. Det var dårlig med bemanning, det var flere som var langtidssykemeldt.
Det var ingen flere arbeidslag å ta av. Det ble stopp i prosjektet i en periode på to
måneder, da anlegg valgte å bruke bemanningen på prosjektet i Hernesveien
/Fredensborgveien den perioden. Seksjonsleder på anlegg sier:
«Vi er jo en gruppe. På x antall folk, når de først har startet prosjektet, det er
ikke bare å stoppe prosjektet og sette opp sperreband, så da må man heller
gjøre noen interne justeringer. Evt. gå ned på bemanningen på ett anlegg og
øke en annen plass. Som er mer utsatt for beboere og næringsliv og
innbyggerne i Bodø. For å få litt fortgang».
Seksjonsleder sier at det er vanskelig å hente inn annen arbeidskraft ved sykefravær.
«Det er mye å gjøre i markedet og prisene er deretter»
Leder på plan og utbygging sier:
«På Bertnes-prosjektet, en del utfordringer med bemanningen på anlegget,
både de som skulle sprenge(sprengningsfolk) og pluss at vi har andre
prosjekter. Så hvilke anlegg de velger å prioritere innenfor den arbeidstokken
de har. Så det var nok en del utfordringer, med å holde oppe produksjonen
som vi ønsket». «Men jeg registrerer.. jeg så at i det prosjektet, burde man
nesten ha leid inn folk for å holde oppe bemanningen på prosjektet. Vi hadde
heller ikke anledning til å benytte innleie av personell fra bemanningsbyrå».
2. Fenesveien: Informantene sier at det var mer fjell enn først antatt i Fenesveien.
Dermed ble det mye sprengningsarbeid. I tillegg fikk de ikke lov til å strenge veien,
da omveien ikke hadde kapasitet til all trafikken. Dette gjorde også at
sprengningsarbeidet tok lang tid.
3. Underveis i prosjektet fant de ut at siden de allerede skulle grave og stenge gang og
sykkelvei langs RV 80, så burde kommunen få lagt nye ledninger over veien i tillegg.
Da området over veien hadde behov for avløpsopprydding senere, ellers hadde
kommunen vært nødt til å grave og stenge veien på nytt ved en senere anledning.
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Evaluering av prosjekter
Revisjonen spurte leder for plan og utbygging om det blir gjort evalueringer etter endt
prosjekt? Han svarer:
«Vil si at vi skal gjøre evaluering etter endt prosjekt, men om vi gjør det.. skal jeg
være ærlig, så er vi ikke veldig god på prosjektevaluering. Med en gang et prosjekt er
ferdig er det andre prosjekter i kø og venter. Så er det å få samlet de som var
involvert i prosjektet, men vi sier at vi ønsker å gjøre det, men er litt short med folk og
kapasitet. Men jeg ser at det er klart nyttig å gjøre en slik evaluering etter endt
prosjekt, for å lære».
«På byggeleder siden er det greit nå, men totalt sett er vi for få til å gjennomføre de
prosjektene vi har. Vi klarer ikke å gjøre alle prosjektene som står i budsjettet. Og det
går på.. det primere er at vi mangler kapasitet med folk».
Seksjonsleder på anlegg har informert revisjonen om at han gjorde en evaluering av Bertnesprosjektet høsten 2019.
«Det var et prosjekt som gikk veldig dårlig ser man i ettertid. Så vi må jo lære av de
feilene og hvordan vi egentlig... vi har jo tatt tak i en del ting etterpå. Og fått ting mer
systematisert. Få laget fremdriftsplan. Og har laget budsjettplan og fått mer kontroll
på kostnadene».
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Evalueringen ble gjort 30.10.2019 og legges ved her helhetlig:
Negative faktorer:
•

For lite folk. Kunne ha vært satt inn flere arbeidslag.

•

Det burde ha vært innleid et sprengningslag, i tillegg til BK sitt.

•

For lite oppfølging fra anleggsledelsen.

•

Anleggsavdelingen har bare hatt 1 anleggsleder i ca. 1 år, og for mye prosjekter, derav
lite oppfølging.

•

Har vært utskiftinger av anleggsledelsen og leder på anlegg. Lite erfaringsutveksling.

•

Ingen byggemøter.

•

Manglende avviksbehandling.

•

HMS oppfølging har ikke vært tilfredsstillende.

•

Ingen framdriftsplan i første del av prosjektet.

•

For mye dødtid og venting da anleggsledelsen ikke har vært nok i forkant.

•

Dårlig prosjektert. Ledninger kunne vært prosjektert grunnere.

•

Mye ekstra arbeid som ikke var prosjektert på forhånd.

•

Kart over installasjoner under bakken har ikke vært korrekt.

•

Prosjektleder fra PU har vært lite involvert i prosjektet.

•

Lite eller ingen økonomistyring.

•

Lang byggetid har medført store riggutgifter.

•

Dårlig nett på riggen.

•

Mye frustrasjon og dårlig stemning i perioder.

•

Frustrasjon på innleid gravepersonell.

•

For lite informasjon til beboere

Positive faktorer
•

Samme arbeidsstyrken.

•

Formann har hatt god oversikt.

•

Ryddig og god sikring av anleggsplassen.

•

God kvalitet på arbeidet som har vært utført.

•

Lite klager fra berørende beboere
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•

Har holdt framdriftsplanen i g/s vegen langs RV80

•

Anleggstyrken har hatt en god dialog med beboere.

Hva kan vi overføre til neste prosjekt?
•

Leder og anleggsleder bør være med så tidlig som mulig i planfasen.

•

Formannen bør være involvert i prosjektplanene hvis det er kapasitet.

•

Ha god informasjonsflyt fra start til slutt.

•

Det må lages framdriftsplan.

•

Det må gjennomføres oppstartsmøte.

•

Byggemøter må gjennomføres.

•

Anleggsledelsen må vurdere om prosjekter lar seg gjennomføre med den ledelse og
anleggstyrken som er tilgjengelig.

•

Kjøre på med flere arbeidslag for å korte ned byggetiden.

•

Anleggsleder må ha kapasitet til å følge opp prosjektet.

•

HMS må løftes enda mere fram i prosjektene.

•

Bedre avvik og kostnadskontroll

•

Se på smarte og nye løsninger for å effektivisere driften i prosjektet

•

Ha mest mulig utstyr selv, så vi ikke blir så avhengig av tredjepart.

•

Må gjennomføre overtakelsesbefaring.

Informasjonen i evalueringen er sammenfallende med informasjonen fra andre informanter
revisjonen har snakket med.
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2.2.7 Informasjon til beboere/allmenheten
Revisjonen har mottatt et dokument som COWI har laget, Bertnes avløpsopprydding –
ulempeplan datert 10.08.2016. I dokumentet er det sju punkter som omhandler entreprenør (I
Bertnes-prosjektet er entreprenør i dette tilfelle anleggsavdelingen i Bodø kommune) sin
varsling av berørte partner gjennom fremdriften.
1.

Bodø kommune

2.

Kommunaltekniske anlegg

3.

Nordlandsnett og øvrige kabeleiere

4.

Grunneiere/naboer

5.

Miljø

6.

Varsling og informasjon

7.

Riggplass

Revisjonen ser her på punkt 4 og 6. Punkt 4 omhandler å gi informasjon til berørte parter.
Dette er entreprenør sitt ansvar ut ifra dokumentet. Det står videre at grunneiere/naboer skal
inviteres til møte/befaring med entreprenør og byggherre for orientering av arbeidet. Punkt 6
omhandler blant annet at entreprenør i samråd med byggherre løpende skal gi nødvendig
informasjon til vegtrafikksentralen, AMK-sentral, Salten Brann, Politi og Arbeidstilsynet. I
tillegg står det at entreprenør i samråd med byggherre skal gi informasjon gjennom media om
forhold som kan ha betydning for trafikanter.
Revisjonen spør seksjonsleder på anlegg om de informerer allmennheten ved endringer i
planlagtfremdrift? På det svarer seksjonsleder at:
«det gjør vi sjeldent, kan være at vi informerer berørte parter og næringsliv».
Leder på plan og utbygging informerer revisjonen om at det innkalles til folkemøte med de
berørte i et nytt prosjekt. Der får de informasjon om prosjektet og entreprenør er gjerne med
(der det er entreprenør).
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«Det er vi godt fornøyd med i de nyeste prosjektene vi har hatt. Akkurat den delen.
Det er ikke gjort i disse konkrete prosjektene dere undersøker her».
Ellers er Bodø kommunes hjemmeside tilgjengelig for allmenheten. Leder for plan og
utbygging sier:
«Der er hvert prosjekt omtalt. Men er usikker på om det er den rette kanalen for å nå
ut til folk».
«Vi har snakket en god del om det i prosjektgjennomføringen. Hvordan skal vi nå ut
til folk»
Leder for plan og utbygging informerer revisjonen om at det er ansatt en
kommunikasjonsrådgiver på teknisk avdeling og de ønsker å benytte seg av den i fremtidige
prosjekter.

2.2.8 Oppfølging/informasjonsstruktur
Dokumentet mal for prosjektgjennomføring har 7 punkter.
Punkt 3 beskriver ansvarsfordelingen mellom styringsgruppen, prosjektansvarlig og
prosjektleder. Som nevnt innledningsvis sa leder for plan og utbygging at dette dokumentet
ikke ble brukt i Bertnes-prosjektet.
Revisjonen har sett på ansvarsfordelingen som er beskrevet her, og i samtale med
informantene i denne revisjonen, kommer det frem ulike syn på styringsdialogen og
ansvarsområdene til de enkelte.
Seksjonsleder på anlegg har informerer revisjonen om at det var dårlig økonomioppfølging
fra plan og prosjekt mot anleggsavdelingen.
«De spurte en gang iblant hvor mye vi hadde forbrukt».
Videre fortalte han:
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«Jeg har budsjettansvar for anleggsavdelingen, men det er kun lønnskostnadene,
driftskostnadene til avdelingen, kurs, etc. Prosjektene har jeg ikke jeg noen
budsjettansvar for».
Seksjonsleder har sagt til revisjonen at de har blitt mer fremoverlent i prosjektene de har nå.
«Det er noen prosjekter som vi har gitt en pris på. Og det er jo veldig nyttig for oss,
da får man et mer forhold til kostnadene, istedenfor at vi bare skal gjøre en jobb, det
blir for bakoverlent. Hvis man har priser, så blir man mer fremoverlent, det merker
man på guttene ute også. De er ivrige. Vi driver frem masse prosjekter, og vi ligger
godt foran fremdriftsplan på de fleste prosjektene. Vi har også gått over til 4 dagers
uke. Summen av alt dette har god effekt.»
Økonomistyringen er det ifølge prosjektleder på vann og avløp, seksjonsleder på anlegg som
er ansvarlig for. Ved rapportering (tertialvis) melder prosjektleder på vann og avløp om
eventuelle nødvendige behov for økt bevilgning til prosjektet til leder på plan og utbygging
som tar dette videre inn i budsjettmøtene.
Leder for plan og utbygging informerte revisjonen om at det er prosjektleder på vann og
avløp som har dialogen med andre involverte i prosjektene vedrørende økonomistyring.
2.2.9 Økonomistyring
Revisjonen viser økonomidirektøren en tabell over uttrekk fra økonomiplan fra perioden
2015 - 2020 og vedtatte bevilgninger i bystyret, samt et diagram som viser forskjell over
faktiske utgifter og akkumulert budsjett3.
På spørsmål om hvorfor det er så stor økning i budsjettrammene på prosjektet, og hvorfor det
blir bevilget for lite midler når de faktiske kostnader er mye høyere enn budsjetterte i
prosjektet? svarer økonomidirektøren:

3

Tabell og graf ligger under kapittelet «2.4.5 Løpende informasjon og kontroll med prosjektets økonomi»
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«Det jo kan være flere årsaker. Man starter et prosjekt og man kan bli usikker om
kostnadskalkylene og da blir det best estimert kostnadskalkyler. Det er veldig usikkert
når man skifter gamle rør og hva man finner, og det kan øke kostnader. Og da går det
informasjon til bystyret om kostnadsøkning og som igjen øker og godkjenner
kostnadsrammen for prosjektet.»
«Det som også kan skje i tillegg er at så begynner man med et prosjekt og så kommer
privat med sitt prosjekt, og det kan være hensiktsmessig med å gjøre endringer i
prosjektet når man kan se at disse endringene bidrar til lavere kostnader, ved at
andre prosjekter som kan ha nytte av eksisterende prosjekt.»
«Vi har opplevd de siste 3-4 årene at vi ikke treffer riktig kostnadsoverslag, og vi gjør
for eksempel som de andre store kommuner gjør ved f.eks. bygging av en skole, og
selv om vi går på anbud er ikke dette nok og vi går med kostnader langt over det
budsjetterte.»
«Derfor jobber vi med prosjektmodell som vi kommer til å bruke på alle våre
investeringsprosjekter, vi kjører mulighetsstudie der vi ser hva vi trenger for å komme
til riktig kostnadsoverslag før vi ber bystyret om bevilgning, ellers blir det hele tiden
at det ikke er bevilget nok midler til prosjektene på grunn av for lite kostnadsoverslag
og de må hele tiden tilbake til bystyret for å få bevilget mere midler.»
Når det gjelder spørsmålet om ajourføring/regulering av budsjettmidler, så skal dette bli
foretatt i tertiær rapportene og reguleres ved budsjettfremlegg. Hvorfor det ikke er blitt gjort i
dette prosjektet kan ikke økonomidirektøren svare på, og legger til:
Når det gjelder finansiering av prosjekter så er det slik at hvis det er lite midler på et
prosjekt så kan det finansieres fra et annet prosjekt så gjøres det da en regulering til
neste år på prosjektene. Det har vært en fordel med en finansieringsramme på alle
prosjekter, men dette ville blitt så uoversiktlig siden Bodø kommune har så mange
prosjekter. Vi er nødt og styre etter prosjekt.
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Økonomidirektøren i Bodø kommune har informert revisjonen om at kommunen pr. i dag
arbeider med å lage et økonomireglement. Og i den sammenhengen ønsker de å utarbeide et
investeringsreglement.
«Investeringsreglementet som vil da definere sånt forhold som vi tar opp nå f.eks. når
det gjøres prosjektjusteringer, hvordan dette skal gjøre, hva skal til bystyret, og hva
kan rådmannen få administrativ fullmakt til å gjøre, slik at vi slipper å springe tilbake
til bystyret hver gang det er endringer. Men dette investeringsreglementet blir nok
ikke ferdig før i oktober i år».
På spørsmål fra revisjonen om hvem som har den økonomiske tråden i prosjektet, og hvem
som skal rapportere hvis det er overforbruk i prosjektet, har økonomidirektøren svart:
«Det er prosjektleder ved hvert prosjekt som har dette ansvaret og ved budsjett
overskridelse så rapporteres dette til nærmeste kommunaldirektør, og så går dette
direkte til tertiær rapport, og rapporteres til bystyret.»
«Prosjektleder skal organisere, hente anbud og rapportere.»
«Hvis noen har delegert ansvar videre som må det være klart hvem som har det
ansvaret og de må være klar over dette ansvaret.»
Ifølge økonomidirektøren tas det stikkprøver på prosjekter og det rapporteres i
tertialrapportene, og ved regnskapsavslutningene. Og prosjektlederne ved avdelingene
rapportere. Og de tallene som de får de stemmer ifølge økonomidirektør.
På spørsmål fra revisjonen om hvordan Bodø kommune sikrer at man har kontroll på alle
ansvarsområdene på prosjektene? Så sier økonomidirektøren at det forskjellig, men at det er
stort sett økonomidirektør som har jobbet med denne oppfølgingen og tilføyer:
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«Dessverre er det slik at de ikke har ressurser nok til å følge opp
investeringsprosjekter så mye som de skulle ønske.»
Når revisjonen spør hvilke utfordringer det er Bodø kommune har når det gjelder
oppfølginger investeringer og prosjekter svarer økonomidirektøren:
«Bodø kommune bruker ca. 95% av tiden vår på oppfølging og optimalisering av
drift- og driftsregnskapet og resterende på investeringsprosjekter og vi har årlige
investeringer på 1 milliard. Vi har kommet dit på at vi må se på hva vi skal gjøre i
tiden fremover, nå er låneopptakene så store at rentevilkårene kan bli større, og
lånene må splittes for å opprettholde eksiterende rentevilkår.. og sett dette opp imot
oppfølging av prosjekter så er det åpenbart at vi trenger mere ressurser for å ivareta
alle fremtidige prosjekter.»
«slik det er i dag så har det ikke blitt ansatt flere prosjektleder, selv om prosjektene er
flere og de er blitt mer kompliserte og dyrere»

2.2.10 Overlevering av prosjektet
Det fins en mal på sjekkliste ved overtakelse som revisjonen har mottatt. Slik revisjonen
forstår det, bruker det ikke nødvendigvis å være en offisiell overtakelse når det er kommunen
selv som er entreprenør.
Seksjonsleder på anlegg sier til revisjonen:
«Vi har jo ikke hatt overtakelsesbefaring på Bertnes. Det må bare sies. Men vi
bruker.. vi skal nå kjøre overtakelse på Hernesveien etter hvert».
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2.2.11 Prosjektarbeid i dag:
På spørsmål fra revisjonen om hvordan prosjektarbeidet er i dag sier seksjonsleder på anlegg
at det er en fordel å komme inn i planleggingsfasen allerede, når det er prosjekter de skal ta.
«Det er en fordel å vite i en tidlig fase, og vite om det er vi som skal ta det eller ikke,
da ønsker jeg bli med i denne prosessen. For da kjenner jeg prosjektet så godt at vi
får et bedre prosjekt også i forhold til kostnader»
«det har vi fått til i de siste fire prosjektene. Jeg har vært tidlig inne i dem og drevet
det frem og vært i møter med prosjektleder og prosjekteringen. Av og til har jeg tatt
med meg anleggsleder som skal ha det prosjektet. Man får en helt annen kjennskap til
prosjektet, det blir bedre. Du får eierskap til prosjektet. Anlegg har
anleggserfaringen».
På spørsmål fra revisjonen om seksjonsleder på anlegg er med i arbeidet om å utarbeide
prosjektmodell i dag, svarer han at han ikke er involvert i det.
2.2.12 Planer tilhørende prosjektet
1. Økonomiplan VA følger den rullerende økonomiplanen med tilhørende
investeringsbudsjett
2. Hovedplan VA – Vann – 2016-2019, vedtatt 07.05 2015 omhandler blant annet
tilknytning av kommunal vannforsyning til nye forsyningsområder. Planen omhandler
også behov for tiltak i de eksisterende forsyningsområdene og for det enkelte
vannverk. Det samme gjelder hovedplan for avløp 2019-2026, vedtatt i Bodø bystyret
25.10.2018 som beskriver tilstand og behov for tiltak på avløpsanlegg.
I hovedplan avløp er det prosjektert med 2,5 mill. på T23 (tiltak 23) Bertnes
avfallsopprydning del 2. budsjett 2019
3. Saneringsplan VA, 2013 – 2023 vedtatt 07.05.2015 i Bodø bystyre. – Omhandler
hovedsakelig saneringsprosjekter som geografisk befinner seg i sentrumsnære
områder av Bodø by, der undersøkelser viser at behovet for sanering av vann- og
avløpsledninger er størst.
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4. SHA-Plan. Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas
hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse
med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Plan er
utarbeidet 28.06. 2016 og tilpasset Bertnes avløpsopprydning (COWI)
5. Ulempeplan, 10.08.2016, utarbeidet av COWI, som inneholder bl.a. varsling av
berørte parter.
6. ingeniørgeologis rapport av COWI 30.06.2016. beskrivelse av grunnforholdene
knyttet til prosjektet

2.3 Problemstilling 2
Er det tilfredsstillende grunnlag for økonomisk styring i prosjektet Bertnes del.1?
2.3.1 Politiske vedtak
➢ Bystyret skal vedta investeringsbudsjettet der prosjektet er oppført.
➢ Bystyret skal vedta budsjettreguleringer i tertialrapportene.
➢ Bystyret skal vedta økninger i investeringsbudsjettet i rullerende økonomiplan.
Vurderinger:
Bertnes prosjektet har vært omtalt i kommunens økonomiplaner og budsjettert før oppstart.
Bystyret vedtok desember i 2014 i sak PS 14/180 en kostnadsramme for prosjektet på 6,5
millioner kroner for prosjektet. Det har siden den gang hvert flere økninger på
kostnadsrammen på Bertnes prosjektet:
•

I økonomiplanen for 2017-2020 var det i sak PS 16/188 framlagt en økning av
kostnadsrammen til 10,5 millioner kroner på prosjektet.

•

I økonomiplanen for 2018-2021 var det i sak PS 0176/17 framlagt en økning av
kostnadsrammen til 17,7 millioner kroner på prosjektet.

•

I økonomiplanen for 2019-2022 var det i sak PS 0180/18 framlagt en økning av
kostnadsrammen til 18,7 millioner kroner på prosjektet.

•

I økonomiplanen for 2020-2023 var det i sak PS 0222/19 framlagt en økning av
kostnadsrammen til 27,7 millioner kroner på prosjektet.
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Det er registrert 2 bystyrevedtak om budsjettreguleringer utenom økonomiplan i perioden
2015-2020. Budsjettreguleringene var i 2019., tertialrapport 1 (juni) og tertialrapport 2
(oktober) med en økning med hhv, 6 mill. og 3,5 mill.
•

PS 19/116 Tertialrapport 1/2019 med budsjettreguleringer. Prosjektet er utvidet med å
forberede videre avløpsopprydding i Munarvollen ved boring for nye ledninger under
Rv 80. Dette har medført økte kostnader og økt byggetid og prosjektet må styrkes
med kr 6 mill.

•

PS 19/192 Tertialrapport 2/2019 med budsjettreguleringer. Prosjektet har økte
kostnader grunnet kompliserte grunnforhold og mye kabler i grunnen. Prosjektet må
styrkes med 3,5 mill.

Etter revisjonens vurdering har Bertnes prosjektet blitt vedtatt på korrekt nivå, og til korrekt
tid. Underveis i prosjektet mener revisjonen at budsjettet ikke er à jour i henhold til faktiske
påløpte kostnader. Når faktiske utgifter forrige år er større enn det som presenteres i
budsjettert økonomiplan neste år, viser det at rapporteringen er mangelfull.
Ifølge investeringsregnskapet som er presentert i årsregnskapene er det foretatt økninger i
investeringsrammen, dette kommer ikke frem av tertialrapportene i 2016, 2017 og 2018.
Ifølge økonomidirektøren skal disse avvikene i forhold til fastlagt budsjett reguleres i
tertialrapportene.
2.3.2 Prosjektorganisering
Revisjonskriterier
God økonomisk styring av investeringsprosjekter forutsetter at man har etablert en
prosjektorganisasjon som er tilpasset prosjektets størrelse og kompleksitet. Henhold til
system for kvalitetsstyring (ISO 10006) bør prosjektorganisasjonen ha nødvendig
kompetanse og kapasitet. Prosjektet bør videre bygge på erfaringer fra tilsvarende prosjekter
som er gjennomført tidligere.
➢ Om prosjektorganisasjonen er tilstrekkelig robust i forhold til omfang og kompleksitet
o Prosjektorganisasjonen må:
▪

Ha tilstrekkelig kapasitet

▪

Nødvendig kompetanse
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Vurderinger:
Siden dette var et hasteprosjekt, var ikke prosjektet tatt med i noen planer og gjennomgått
nøye. Ved slike prosjekter vil det alltid innebære en risiko som utfordrer kvalitetsstyringen.
På Bertnes prosjektet var det utfordring med kapasiteten. Med underbemanning på grunn av
mye sykemeldinger, omrokkering av personell på andre prosjekter, gjorde at prosjektet
stoppet opp i to måneder. Ifølge leder på plan og utbygging hadde de heller ikke muligheter
til å leie inn personell fra bemanningsbyrå grunnet kommunalt ansettelses reglement. Når det
gjelder kompetansen, mener revisjonen at denne har vært til stede i hele prosessen, men
knapphet på ressurser/personell gjør det vanskelig å opprettholde god kvalitetsstyring, men
med en fungerende prosjektorganisasjon og prosjektplan ville dette vært fulgt opp med
korrigerende tiltak.

2.3.3 Roller, ansvar og myndighet

Revisjonskriterier
Det bør framgå av styringsdokumentene hvem som har hvilke roller, ansvar og myndighet i
prosjektene. Disse bør være entydig og tydelig definert. 4Om roller, ansvar og myndighet er
entydig nedfelt i den aktuelle prosjektorganisasjonen, og om forståelsen av disse er omforent.
➢ Det bør foreligger skriftlige rollebeskrivelser, herunder om det kommer klart frem
hvilke oppgaver den enkelte aktør har ansvar for å gjennomføre samt hvilken
myndighet vedkommende har.
➢ Roller, ansvar og myndighet bør være hensiktsmessig i forhold til oppgavene.
➢ Det bør være klargjort hvem som har myndighet til å godkjenne endringer og det bør
være hensiktsmessig, klart definert og entydig nedfelt i styringsdokumentene,
samtidig må forståelsen av roller, ansvar og myndighet være omforent.
➢ Det bør være tydelig nedfelt hvem som har myndighet til å godkjenne endringer

4

ISO-standard 10006 Systemer for kvalitetsstyring
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Vurderinger:
I SHA5-planen som Bodø kommune har utarbeidet på Bertnes prosjektet ligger det en
organisasjonsplan for prosjektet. Der kommer det fram en plan for prosjektorganisasjon.6
Revisjonen har laget en forenklet utgave av denne modellen (figur 1) I vår modell er det ikke
tatt med referansegruppe og prosjektgruppe da disse ikke er dokumentert brukt. Dette er en
modell som bygger på en hierarkisk prosessmodell, der Bystyret er øverste organ og
arbeidsformann nederst.
Det foreligger ingen eksakte dokumenterte beskrivelser om roller, ansvar og hvilke
myndigheter disse har, utover denne modellen.

Figur 2 - Prosjektorganisasjon - forenklet versjon

5

Byggherreforskriften § 7 fastslår at det før oppstart av bygge- eller anleggsarbeid skal foreligge en skriftlig

plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal
håndteres. Innholdet i planen framgår av § 8.
6

ligger som vedlegg nr. 2 i rapporten.
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Av informantene revisjonen har intervjuet får vi et inntrykk av at det ikke er klare roller og
det er tvil om hvem som har ansvar for hva.

❖ Styringsgruppen har ikke vært i bruk på dette prosjektet.
❖ Prosjektansvarlig har hatt rapporteringsansvar vedrørende budsjett og reguleringer av
dette.
❖ Prosjektleder er i den oppfatning at det er utelukkende er forprosjektering og
innhenting av anbud som er prosjektleders oppgave, men det rapporteres også til
prosjektleder hvis det dukker opp uforutsette ting som omhandler detaljplanen og som
seksjonsleder eller anleggsleder rapporterer om. Når prosjektet er ferdig detaljplanlagt
går ansvaret for prosessen videre til seksjonsleder. Ifølge Økonomidirektøren skal
prosjektleder følge prosjektet hele tiden.
❖ Seksjonsleder er utelukkende budsjettansvarlig for seksjonen drift og personell på
anlegg. Økonomien på prosjektet er ikke seksjonslederens ansvarsområde.
Prosjektleder mener det er seksjonsleder som har ansvar for økonomistyringen på
prosjektet og skal rapportere til prosjektansvarlig (leder for plan og utbygging).
❖ Ny seksjonsleder som begynte i stillingen i oktober 2018, måtte inn å ta styring og
kontroll på prosjektet, og fungerte som en prosjektleder
❖ Anleggsleders ansvar er ifølge seksjonsleder styring av fremdriften og bemanning i
samarbeid med seksjonsleder
❖ Arbeidsformannen har ansvar for fremdriften i grøftene og rapporterer til
anleggsleder.
❖ Økonomidirektøren har ansvaret for å følge opp budsjettreguleringer på prosjekt og
kontrollere dette.
Etter revisjonens vurdering er roller, ansvar og myndighet ikke definert og dokumentert i det
gjennomgåtte prosjektet, men revisjonen har fått forklart hvordan de har fordelt ansvar, roller
og myndighet i prosjektet.
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2.3.4 Planer og andre styringsrammer

Revisjonskriterier
Det bør foreligge framdriftsplaner som inneholder viktige milepæler, samt kostnadskalkyler
og budsjetter som prosjektene skal styres etter. For kvalitetsstyring av prosjektene anbefales
et kvalitetsstyringsdokument7. I dette dokumentet kan en referere til planer som angår
organisering, ressurser, tidsforbruk, budsjettering, risikostyring, miljøstyring med mer.
Realismen i framdriftsplanene og prosjektkalkylene bør vurderes. Det bør i denne
sammenheng gjennomføres en risikovurdering av prosjektet før byggestart.8
➢ Både en overordnet og en detaljert fremdriftsplan bør foreligge.
➢ Vesentlige risikovurderinger bør fremgå av planene.
➢ Innhold og frekvens for rapportering, alt fra entreprenør, til byggeleder, til ekstern og
intern prosjektleder, samt videre i linjeorganisasjonen bør være avklart.
➢ Hensiktsmessig frekvens for ordinær rapportering må vurderes ut fra prosjektets
omfang, tidsplan, kompleksitet og risiko.
Vurderinger
Det foreligger ingen fremdriftsplaner, overordnet eller detaljerte. Det er krav til
fremdriftsplan i SHA-planen, slik at det settes av tilstrekkelig tid spesielt ved krevende og
risikofylte arbeidsoperasjoner. Risikofylte aktiviteter skal angis spesielt på fremdriftsplanen
(som sprengning), med milepæl for sikker jobb analyse (SJA).9
Slik revisjonen ser det så foreligger det heller ingen andre styringsdokumenter med tanke på
organisering, ressurser, tidsforbruk, budsjettering, risikostyring, miljøstyring med mer.

7

Etter ISO 10006:2003 er det krav (3.7) om ett kvalitetsstyringsdokument som angir hva som er nødvendig for å

nå prosjektets mål (3.5). l dette dokumentet kan man referere til planer som angår organisering, ressurser,
tidsforbruk, budsjettering, risikostyring med mer.
8

Jamfør ISO 10006:2003, se punkt 7.7. Prosesser forbundet med risiko. Det følger også av krav til intern

kontroll fokus på styring og håndtering av risikoer (jf COSO-rammeverket for intern kontroll).
9

Byggherreforskriften §8b - b) en fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal

utføres, jf. § 5 andre ledd bokstav c, hvor det tas hensyn til samordning av de
forskjellige arbeidsoperasjonene.
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2.4 Problemstilling 3
Er økonomistyringen i Bertnes prosjektet del 1 tilfredsstillende?
2.4.1 Rutiner for prosjektoppfølging

Revisjonskriterier
For å sikre god økonomisk styring av investeringsprosjekter er det viktig at man har etablert
rutiner for prosjektoppfølging, og at disse er oppdatert og evaluert.10
➢ Det bør etableres rutiner for prosjektoppfølging.
➢ Det bør være etablert rutiner som sikrer at kontraktsbetingelsene overholdes.
Vurdering
Kommunen har hatt manglende rutiner for prosjektplanlegging og prosjektoppfølging på
Bertnes prosjektet, og leder for plan og utbygging nevner også på grunn av manglende
ressurser11 har gjort at det ikke har vært satt av tid til prosjektoppfølging. Det er foretatt en
evaluering av prosjektet Bertnes, foretatt 30.10.19 som viser positive og negative hendelser
ved prosjektet, samt hva som kan forbedres og kan være til støtte i fremtidige prosjekter.
Det utarbeides ikke noen kontrakt for prosjekter som utføres i egenregi. Her baseres
anleggsgjennomføring, fremdrift og økonomi på tillit. Leder for plan og utbygging ser og har
sett at de må være tettere på anleggsseksjonen og har i senere tid benyttet egen byggeleder
som skal følge opp anleggsgjennomføringen.
2.4.2 Framdrift og ressursbruk

Revisjonskriterier
For å sikre god økonomisk styring av investeringsprosjekter er det viktig at man har etablert
rutiner som sikrer at planlagt fremdrift og ressursbruk overholdes. Det bør avklares om
10

Krav til prosjektoppfølging følger av ISO 100006, kvalitetsstyring av prosjekter og krav til intern kontroll

(COSO- rammeverket).
11

Med manglende ressurser her menes mangel på personell på planlegging og oppfølging, for mye prosjekter

som jobbes på samtidig
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ressursbruk står i forhold til framdrift. Både en overordnet og en detaljert fremdriftsplan bør
foreligge.12
➢ Det bør foreligge rutiner for å sikre framdriften i prosjektet, herav om ressursbruk står
i forhold til framdrift.
Vurdering
Rutiner for prosjektoppfølging er viktig for vurdering av utførelse og fremdrift av prosjektet,
samt oppdatere planen for prosjektstyring. I prosjektet Bertnes var det ikke etablert rutiner for
fremdrift og ressursbruk.

2.4.3 Håndtering av risiko

Revisjonskriterier
Prosjektet må gjennomføre og dokumentere risikovurderinger.13 Prosjektets risiko, både den
som ble identifisert innledningsvis og risiko som oppstår underveis, bør overvåkes og
rapporteres sammen med den øvrige fremdriftsrapporteringen.14
➢ Prosjektet bør gjennomføre og dokumentere risikovurderinger.
➢ Prosjektets risiko – både den som ble identifisert innledningsvis og risiko som oppstår
underveis – bør overvåkes og rapporteres sammen med prosjektets
fremdriftsrapportering.
Vurderinger
Det finnes ingen dokumenterte risikovurderinger i Bertnes prosjektet. Knappe ressurser på
personell er jo en stor risiko som burde være dokumentert, og ha en tiltaksplan på. Leder for
plan og utbygging har tidligere nevnt at prosjekter som er forbundet med stor risiko med
usikre tekniske løsninger og høy risiko for endringer underveis gjøres i egen regi. Dette er jo i

12

Kriterier på dette området ligger blant annet i ISO 10006, punkt 5.2.8 og 5.3.2.

13

Med risikovurderinger mener vi her forhold som gir økonomisk risiko for prosjektet. Prosjektet kan også ha

andre risikoforhold som vil kunne inngå i risikovurderinger.
14

Kriterier for dette finner vi i ISO 10006 kapittel 7.7, COSO-rammeverket kapittel 5 og 6
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høyeste grad risikovurderinger som skulle vært fulgt opp, rapportert og evaluert. COWI AS
stod for detaljprosjektering på Bertnes prosjektet. I en ingeniørgeologisk rapport fra COWI
AS står det «Fenesveien er sprengt ut av fjell» «i grøftene må en påvente og treffe fjell og
enkelte bløtere områder», som var en av begrunnelsene for at prosjektet tok mer tid og ble
dyrere enn først anslått.

2.4.4 Håndtering av endringsmeldinger

Revisjonskriterier
Endringer og tilleggsarbeider må være godkjent av aktører med myndighet til å godkjenne
slike. Godkjenningen må skje før endringer og tilleggsarbeider gjennomføres, og det oppstår
en økonomisk forpliktelse. Endringsmeldinger medfører ofte at prosjektene fordyres og bør
derfor begrenses.
Partene må gjennomføre en økonomisk vurdering knyttet til endringsmeldinger.
➢ Endringer og tilleggsarbeider bør være godkjent av aktører med myndighet til å
godkjenne slike. Godkjenningen bør skje før endringer og tilleggsarbeider
gjennomføres, og det oppstår en økonomisk forpliktelse.
➢ Partene bør gjennomføre en økonomisk vurdering knyttet til endringsmeldinger.
Vurderinger
Det har vært en stor endring i prosjektet når arbeidene med utskifting av VA-ledninger under
Rv 80 måtte utføres. Prosjektleder fremla problemstillingen etter råd fra anleggsledelsen samt
at drift vann og avløp var involvert. Leder for Plan og utbygging tok beslutningen om å
iverksette endringen. Det ble utarbeidet et kostnadsoverslag i forkant av at det ble besluttet å
utføre arbeidene.
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2.4.5 Løpende informasjon og kontroll med prosjektets økonomi

Revisjonskriterier
For å ha styringsmuligheter må prosjekteier (bestiller) være løpende orientert om prosjektets
økonomi og fremdrift. Det må være etablert rutiner for rapportering mellom de ulike
ansvarsnivåene i kommunen15. Det bør utarbeides tilfredsstillende prognoser for endelig
prosjektkostnad og fremdrift.
Prosjektets økonomi og fremdrift må være gjenstand for jevnlig rapportering i
prosjektorganisasjonen, ledelsen, overfor bestiller og politisk nivå. Ved betydelig avvik i
framdrift, kvalitet, omfang, finansielle vilkår og sluttkostnad sammenlignet med budsjett, skal
det redegjøres for årsak, konsekvens og eventuelle korrigerende tiltak.
Kriterier på dette området ligger i system for kvalitetsstyring
(ISO 10006 kapittel 7.6) og COSO - rammeverkets kapittel 8.
➢ For å ha styringsmuligheter må prosjekteier (Bodø kommune) være løpende orientert
om prosjektets økonomi og fremdrift. Det må etableres rutiner for rapportering til
enhetsleder, bestiller og politisk nivå.
➢ Det skal utarbeides tilfredsstillende prognoser for endelig prosjektkostnad og
fremdrift16.
➢ Prosjektets økonomi og fremdrift skal være gjenstand for jevnlig rapportering i
prosjektorganisasjonen, ledelsen, overfor bestiller og politisk nivå.
➢ Ved betydelig avvik i framdrift, kvalitet, omfang, finansielle vilkår og sluttkostnad ift.
budsjett, skal det redegjøres for årsak, konsekvens og eventuelle korrigerende tiltak.
➢ Ledelsen i virksomheten skal ha informasjon om prosjektets økonomi og fremdrift for
å holde oversikt over prosjektporteføljen

15

Prosjektleder, enhetsleder, bestiller i rådmannens fagstab og prosjekteier ved kommunaldirektør for

virksomhetsområdet.
16

Kommuneloven §14-4 økonomiplan og årsbudsjett
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Fra revisjonens side har det vært utfordrende å se hvorvidt kommunen (prosjekteier) er
løpende orientert om prosjektets økonomi og fremdrift. Revisjonen vil illustrere dette med en
økonomisk tabell og en graf.

Bystyrebehandling
saks.nr

Gjelder for

PS 14/180
PS 15/127
PS 16/188
PS 0176/17
PS 0180/18
PS 0222/19

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Total vedtatt
Økonomiplan budsjettramme
i økonomiplan
2015-2018
2016-2019
2017-2020
2018-2021
2019-2022
2020-2023

Totalt

6 500 000
6 500 000
10 500 000
17 700 000
18 700 000
27 700 000

Bevilgning
500 000
3 000 000
7 000 000
5 700 000
2 500 000
9 000 000

27 700 000

Revidert budsjett,
investeringsregnskap

Faktisk
kostnader

500 000
1 000 000
8 520 000
9 400 000
16 000 000
9 000 000
Budsjett 2020
44 420 000

115 700
1 000 367
8 625 578
9 372 400
15 409 389
2 851 609

Akk.kost

Negativt avvik
budsjett/ faktiske
kostnader

115 700
1 116 067
9 741 645
19 114 045 34 523 434 37 375 043 -

1 414 045
15 823 434
9 675 043

37 375 043

Tabell 1 - Økonomisk oversikt over prosjektet Bertnes 2015-2020

Ifølge økonomidirektør skal endringer i budsjett utenom økonomiplan foretas i
tertialrapportene, men det trenger ikke reguleres og ajourføres før ved budsjettfremlegg av ny
økonomiplan. Det er ikke uvanlig at det tas midler fra andre prosjekter i
investeringsporteføljen, men da må dette avstemmes ved budsjettfremlegg. Det er kun i året
2019 at det er forelagt tertialrapport som sier noe om økt tillegg av midler som skyldes
utfordringer med prosjektet.
Med revidert budsjett i investeringsregnskapet og siste vedtatte budsjettøkning på prosjektet,
skulle budsjettrammen i økonomiplanen vært på ca. 44,4 millioner kroner. Faktiske kostnader
ligger på rundt 37 millioner kroner17, mens den vedtatte budsjettrammen i økonomiplanen
ligger på 27,7 millioner kroner. Budsjettet som legges frem for vedtak er ikke ajourført i
henhold til faktiske kostnader.

17

Det skal sies at ca. 2 millioner kroner av disse tilhører del 2 av Berntnesprosjektet, men har blitt ført på

samme anvarsområdet.
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Figur 3 – Totale prosjektkostnader - total budsjettramme

Av grafen over, ser vi avviket mellom budsjett og faktiske kostnader.
Bodø kommune har hatt i snitt rundt ca.1 milliard kroner i investeringer pr. år de siste 2 årene
og ifølge økonomidirektør så bruker de 5% på oppfølging av investeringer, og klarer ikke å
følge opp alle prosjektene slik de ønsker. Når et prosjekt har økt med nesten 475% fra
oppstart til slutt, så bør det være dokumentert hva endringer i økonomiplanene gjennom årene
skyldes.
Bodø kommune har ikke et økonomireglement. Dette er et krav etter den nye kommuneloven
§14-2 d)18, men den er under utarbeidelse. Ifølge økonomidirektør så vil kommunen i den
forbindelse utarbeide en investeringsplan som skal ta opp forhold rundt investeringer. Bodø
kommune holder også på med utarbeidelse av prosjektmodell som skal anvendes i hele
kommunen.

18

Bokstav d er ny. Den lovfester en plikt for kommunestyret og fylkestinget til å fastsette nærmere regler for

kommunens og fylkeskommunens økonomiforvaltning (økonomireglement). Bestemmelsen stiller ikke krav til
innholdet i økonomireglementet. Innholdet i økonomireglementet vil bero på øvrige lov- og forskriftskrav til
økonomiforvaltningen, økonomifaglige normer og en risiko- og vesentlighetsvurdering for den enkelte
kommune og fylkeskommune
Salten kommunerevisjon IKS - 2020

45

Bodø kommune – Byteknikk

Når det gjelder dette kriteriet «ved betydelig avvik i framdrift, kvalitet, omfang, finansielle
vilkår og sluttkostnad ift. budsjett, bør det redegjøres for årsak, konsekvens og eventuelle
korrigerende tiltak» så er det mye mangelfull dokumentasjon. Vi har fått en redegjørelse på
hvorfor det har vært utfordrende i prosjektets fremdrift, men når det gjelder de andre
momentene så er det gjennomgående lite dokumentert.
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3 Revisors samlede vurdering
Politiske vedtak
Etter revisjonens vurdering har Bertnes prosjektet blitt vedtatt på korrekt nivå, og til korrekt
tid. Underveis i prosjektet mener revisjonen at budsjettet ikke er à jour i henhold til faktiske
påløpte kostnader. Når faktiske utgifter forrige år er større enn det som presenteres i
budsjettert økonomiplan neste år, viser det at rapporteringen er mangelfull.
Ifølge investeringsregnskapet som er presentert i årsregnskapene er det foretatt økninger i
investeringsrammen, dette kommer ikke frem av tertialrapportene i 2016, 2017 og 2018.
Ifølge økonomidirektør skal disse avvikene i forhold til fastlagt budsjett reguleres i
tertialrapportene.
Prosjektorganisering
Siden dette var et hasteprosjekt, så var ikke dette tatt med i noen planer og gjennomgått nøye.
Ved slike prosjekter vil det alltid innebære en risiko som utfordrer kvalitetsstyringen. På
Bertnes prosjektet var det utfordring med kapasiteten. Underbemanning på grunn av mye
sykemeldinger og omrokkering av personell til andre prosjekter, stoppet prosjektet opp i to
måneder. Ifølge leder på plan og utbygging hadde de heller ikke muligheter å leie inn
personell fra bemanningsbyrå grunnet kommunalt ansettelsesreglement. Når det gjelder
kompetansen, så mener revisjonen at denne har vært til stede i hele prosessen, men knapphet
på personalressurser gjør det vanskelig å opprettholde god kvalitetsstyring, men med en
fungerende prosjektorganisasjon og prosjektplan ville dette vært fulgt opp med korrigerende
tiltak.
Roller ansvar og myndighet
I SHA -planen som Bodø kommune har utarbeidet for Bertnes prosjektet ligger det en
organisasjonsplan for prosjektet. Der kommer det fram en plan for prosjektorganisasjon19.
Det foreligger ingen eksakte dokumenterte beskrivelser om roller, ansvar og hvilke
myndigheter disse har, utover denne prosjekt organisasjonsplanen.

19

Vedlegg 2
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Av informantene revisjonen har intervjuet får vi et inntrykk av at det er ikke klare roller og
tvil om hvem som har ansvar for hva.
Etter revisjonens vurdering er roller, ansvar og myndighet ikke definert og dokumentert i det
gjennomgåtte prosjektet. Revisjonen har fått forklart hvordan de har fordelt ansvar, roller og
myndighet i prosjektet.
Planer og andre styringsrammer
Det foreligger ingen fremdriftsplaner, overordnet eller detaljerte. Det er krav til
fremdriftsplan i SHA-planen, slik at det settes av tilstrekkelig tid spesielt ved krevende og
risikofylte arbeidsoperasjoner. Risikofylte aktiviteter skal angis spesielt på fremdriftsplanen
(som sprengning), med milepæl for sikker jobb analyse (SJA).
Slik revisjonen ser det så foreligger det ingen andre styringsdokumenter med tanke på
organisering, ressurser, tidsforbruk, budsjettering, risikostyring, miljøstyring med mer.
Rutiner for prosjektoppfølging
Kommunen har hatt manglende rutiner for prosjektplanlegging og prosjektoppfølging på
Bertnes prosjektet, og leder for plan og utbygging nevner også på grunn av manglende
ressurser har gjort at det ikke har vært satt av tid til prosjektoppfølging. Det er foretatt en
evaluering av prosjektet Bertnes, foretatt 30.10.19 som viser positive og negative hendelser
ved prosjektet, samt hva som kan forbedres og kan være til støtte i fremtidige prosjekter.
Det utarbeides ikke noen kontrakt for anlegg som utføres i egenregi. Her baseres
anleggsgjennomføring, fremdrift og økonomi på tillit. Leder for plan og utbygging ser og har
sett at de må være tettere på anleggsseksjonen og har i senere tid benyttet egen byggeleder
som skal følge opp anleggsgjennomføringen.
Framdrift og ressursbruk
Rutiner for prosjektoppfølging er viktig for vurdering av utførelse og fremdrift av prosjektet,
samt oppdatere planen for prosjektstyring. I prosjektet Bertnes var det ikke etablert rutiner for
fremdrift og ressursbruk.
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Håndtering av risiko
Det finnes ingen risikovurderinger dokumenter i Bertnes prosjektet. Knappe ressurser på
personell er jo en stor risiko som burde være dokumentert, og ha en tiltaksplan på. Leder for
plan og utbygging har tidligere nevnt at prosjekter som er forbundet med stor risiko med
usikre tekniske løsninger og høy risiko for endringer underveis gjøres i egen regi. Dette er jo i
høyeste grad risikovurderinger som skulle vært fulgt opp, rapportert og evaluert. COWI AS
stod for prosjektering av prosjekteringen på Bertnes prosjektet. I en ingeniørgeologisk rapport
fra COWI AS står det «Fenesveien er sprengt ut av fjell» «i grøftene må en påvente og treffe
fjell og enkelte bløtere områder», som var en av grunnene til at prosjektet tok mer tid og en
risiko for fremdriften og økonomien av prosjektet.
Håndtering av endringsmeldinger
Det har vært en stor endring i prosjektet når arbeidene med utskifting av VA-ledninger under
Rv 80 måtte utføres. Prosjektleder fremla problemstillingen etter råd fra anleggsledelsen samt
at drift vann og avløp var involvert. Leder for Plan og utbygging tok beslutningen om å
iverksette endringen. Det ble utarbeidet et kostnadsoverslag i forkant av at det ble besluttet å
utføre arbeidene.
Løpende informasjon og kontroll med prosjektets økonomi
Fra revisjonens side har det vært utfordrende å se hvorvidt kommunen (prosjekteier) er
løpende orientert om prosjektets økonomi og fremdrift.
Ifølge økonomidirektør, så skal endringer i budsjett utenom økonomiplan foretas i
tertialrapportene, men det trenger ikke reguleres og ajourføres før ved budsjettfremlegg av ny
økonomiplan. Det er ikke uvanlig at det tas midler fra andre prosjekter i
investeringsporteføljen, men da må dette avstemmes ved budsjettfremlegg. Det er kun i året
2019 at det er forelagt tertialrapport som sier noe om økt tillegg av midler som skyldes
utfordringer med prosjektet.
Med revidert budsjett i investeringsregnskapet og siste vedtatte budsjettøkning på prosjektet,
så skulle budsjettrammen i økonomiplanen vært på ca. 44,4 millioner kroner. Faktiske
kostnader ligger på rundt 37 millioner kroner, mens den vedtatte budsjettrammen i
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økonomiplanen ligger på 27,7 millioner kroner. Budsjettet som legges frem for vedtak er ikke
ajourført i henhold til faktiske kostnader.
Bodø kommune har hatt i snitt rundt ca.1 milliard kroner i investeringer hvert år de siste 2
årene og ifølge økonomidirektør så bruker de 5% på oppfølging av investeringer, og klarer
ikke å følge opp alle prosjektene slik de ønsker. Når et prosjekt har økt med nesten 475% fra
oppstart til slutt, så bør det være mer dokumentert på hva endringer i økonomiplanene
gjennom årene skyldes.
Bodø kommune har ikke et økonomireglement, som er et krav etter den nye kommuneloven
§14-2 d), men den er under utarbeidelse. Ifølge økonomidirektør så vil kommunen i den
forbindelse utarbeide en investeringsplan som skal ta opp forhold rundt investeringer. Bodø
kommune holder også på med utarbeidelse av prosjektmodell som skal anvendes i hele
kommunen.
Når det gjelder dette kriteriet «ved betydelig avvik i framdrift, kvalitet, omfang, finansielle
vilkår og sluttkostnad ift. budsjett, bør det redegjøres for årsak, konsekvens og eventuelle
korrigerende tiltak» så er det mye mangelfull dokumentasjon. Vi har fått en redegjørelse på
hvorfor det har vært utfordrende i prosjektets fremdrift, men når det gjelder de andre
momentene så er det gjennomgående lite dokumentert.

3.1 Konklusjon og anbefaling
3.1.1 Konklusjon
Investeringsprosjektet Bertnes avløpsopprydning (Bertnes prosjektet) var et hasteprosjekt
som ikke var med i den opprinnelige avløpsplanen. Prosjektet skulle vise seg å bli mer
utfordrende enn kommunen hadde sett for seg. Prosjektet ble vedtatt med en budsjettert
investeringsramme på 6,5 millioner kroner i 2015 og budsjettert med 27,7 millioner i 2020
med faktiske kostnader på rundt 35 millioner kroner.
Bertnes prosjektet har blitt vedtatt på korrekt nivå i Bystyret, og til korrekt tid. Underveis i
prosjektet registrerer revisjonen at budsjettet ikke er à jour i henhold til faktiske påløpte
kostnader. Budsjettet kan dermed antas vedtatt på ufullstendig grunnlag.
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Prosjektorganisasjonen har ikke vært tilstrekkelig robust i henhold til omfang og
kompleksitet. Revisjonen påpeker at det for lettvint å skylde på knappe ressurser til
planlegging, oppfølging og gjennomføring. Blir det ikke levert nok ressurser til planlegging
og gjennomføring i ett prosjekt etter tidsplan må det formelt rapporteres videre og eventuelt
leveres avviksmelding.
Roller, ansvar og myndighet er ikke formelt definert.
Fremdriftsplaner og alle andre styringsdokumenter mangler. Mangler på dette nivået vil gjøre
økonomistyring og kvalitetsledelse nærmest umulig.
Rutiner for prosjektplanlegging mangler. Det samme gjelder ressursplanlegging utover at det
er gjort kostnadsoverslag før utførelse av arbeidene. Dette fører til at de ikke har kontroll på
kostnadsnivået og må søke om midler i etterkant på bakgrunn av kostnadsoverslagene hver
gang. Dette fører til manglende kontroll og overskridelser.
Etter at en fremdriftsplan er lagt med milepæler, bør «prosjektteamet» diskutere hvilke
utfordringer som kan hindre prosjektet å nå sine mål og hvordan disse utfordringene kan
håndteres. Det finnes ingen risikovurderinger av prosjektet, eller evt. tiltaksplaner. Mangel på
slike planer forhindrer god fremdrift og økonomistyring på prosjektet, samt økt ulempe for
offentligheten.
Fra revisjonens side har det vært utfordrende å se hvorvidt Bodø kommune som
«prosjekteier», er løpende orientert om prosjektets økonomi og fremdrift. Manglende
informasjon på økte investeringer, ikke ajourførte økonomiplaner manglende rapportering og
oppfølging og resulterer i svak økonomistyring.
Bodø kommune har ikke et økonomireglement, som er et krav etter den nye kommuneloven
§14-2 d). Økonomireglementet er imidlertid under utarbeidelse. Ifølge økonomidirektør så vil
kommunen i den forbindelse også utarbeide et investeringsreglement med prosjektmodell
som skal ivareta oppfølging, rapportering, roller, risiko, økonomi o.l. rundt
investeringsprosjekter.
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Det finnes ingen dokumentasjon på avvik i framdrift, kvalitet, omfang, finansielle vilkår og
sluttkostnad i forhold til budsjett. Det er dermed heller ingen dokumentasjon på årsak,
konsekvens og eventuelle korrigerende tiltak på avvikene. Dette fører til at avvik ikke blir
rettet, og gir liten kontinuerlig læring og utvikling, som kan få negative økonomiske
konsekvenser utover i prosjektet og i fremtidige prosjekter.
Bodø kommune er klar over at investeringsprosjektet Bertnes avløpsopprydning var et dårlig
planlagt og styrt prosjekt. De har evaluert prosjektet og denne evalueringen ligger i sin helhet
under faktadelen i rapporten.
Likevel mener revisjonen at de formelle manglene i dette prosjektet avspeiler kommunens
håndtering av slike prosjekter på generelt grunnlag.

Svar på følgende problemstillinger:

•

Hvordan har Bodø kommune i praksis gjennomført Bertnes prosjektet del 1?
Deskriptivt, ligger under faktadelen i rapporten

•

Er det tilfredsstillende grunnlag for økonomisk styring i Bertnes prosjektet del 1?

❖ Det er ikke tilfredsstillende grunnlag for økonomisk styring i
Bertnes prosjektet del 1.
•

Er økonomistyringen i Bertnes prosjektet del 1 tilfredsstillende?

❖ Økonomistyringen er i liten grad tilfredsstillende i Bertnes
prosjektet del 1.
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3.1.2 Anbefalinger

1. Bodø kommune skal utarbeide et økonomireglement innen utgangen av 2020
2. Bodø kommune skal ajourføre rullerende økonomiplan i forhold til investeringer
3. Bodø kommune bør utarbeide et investeringsreglement med prosjektmodell
4. Bodø kommune bør stille krav til presisjonen på kostnadsoverslag for prosjekter i
egenregi
5. Bodø kommune bør utforme klare rutiner for:
I.
II.

Rapportering av budsjettavvik (i tertialrapporten)
Prosjektorganisering for investeringsprosjekter

III.

Løpende rapportering om prosjektets økonomi og fremdrift

IV.

Rolleavklaring og ansvarsfordeling i investeringsprosjekter

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Planlegging av investeringsprosjekter
Utarbeidelse av risikovurderinger og tiltak
Utarbeidelser av fremdriftsplan med milepæler
Avviksrapportering
Oppfølging og avviksrapportering
Gjennomføring av investeringsprosjekter
Evaluering av investeringsprosjekter
(listen er ikke uttømmende)

Salten kommunerevisjon IKS - 2020

53

Bodø kommune – Byteknikk

4 Rådmannens kommentar
Rådmannens kommentar ligger som vedlegg 1 til denne rapporten.
Det er ikke gjort endringer i rapporten på grunnlag av kommentaren.
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5 Litteratur og kildereferanser
Lover og forskrifter
1. Kommuneloven
2. Standard for prosjektstyring, Norsk standard NS-ISO 10006
3. COSO – rammeverket for intern kontroll
4. Veileder fra Kommunal -og regionaldepartementet: Budsjettering av investeringer og
avslutning av investeringsregnskapet
5. Concept rapport nr. 45 «Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav
til beslutningsgrunnlag».
6. FOR-2009-08-03-1028 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller
anleggsplasser. SHA-plan.
.

Offentlige dokumenter
1. Hovedplan VA – Vann – 2016-2019, vedtatt 07.05 2015
2. Hovedplan for avløp 2019-2026, vedtatt i Bodø bystyret 25.10.2018
3. Saneringsplan VA, 2013 – 2023 vedtatt 07.05.2015 i Bodø bystyre. –
4. SHA-Plan.. Plan er utarbeidet 28.06. 2016 og tilpasset Bertnes avløpsopprydning
(COWI)
5. Ulempeplan, 10.08.2016, utarbeidet av COWI, som inneholder bl.a. varsling av
berørte parter.
6. ingeniørgeologis rapport av COWI 30.06.2016. beskrivelse av grunnforholdene
knyttet til prosjektet
7. Bodø kommune sitt årsregnskap for 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019
8. Bodø kommune sine økonomiplaner og investeringsbudsjetter for 2015 – 2016 – 2017
– 2018 – 2019 – og 2020.
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Tabelloversikt
Tabell 1 - Økonomisk oversikt over prosjektet Bertnes 2015-2020 ........................................ 44

Figuroversikt
Figur 1 - Investeringer og investeringsbudsjett 2015-2023 i Bodø kommune. Tall i 1000 kr .. 9
Figur 2 - Prosjektorganisasjon - forenklet versjon .................................................................. 37
Figur 3 – Totale prosjektkostnader - total budsjettramme ....................................................... 45
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6 Vedlegg
Vedlegg 1. Høringssvar fra rådmannen
Høringsvar
Rådmannen har med interesse lest revisjonsrapporten; som i stor grad støtter opp under
rådmannens egne vurderinger hva angår det undersøkte prosjektet; Bertnes
avløpsopprydding del 1. Dette prosjektet var et hasteprosjekt som åpenbart ikke er håndtert
godt.
Samtidig påpeker rådmannen at dette prosjektet ikke fullt ut er representativt for alle andre
investeringsprosjekter i Bodø kommune; både tilvarende utbyggingsprosjekter i regi av
Byteknikk – eller utbyggingsprosjekter i regi av Utbyggings- og eiendomsavdelingen.
Rådmannens påstand er at disse prosjektene i hovedsak nå håndteres godt; men at det
selvsagt er forbedringer å gjøre i måten vi håndterer prosjektene. I så måte er konklusjon og
anbefalinger gode å ha med seg.
Så til selve rapporten:
Rådmannen er i hovedsak enig i de funnene som er gjort i revisjonsrapporten. Flere av
forbedringspunktene som gjelder gjennomføring av anleggsprosjektet er også påpekt av
kommunaldirektør for Teknisk avdeling tidligere. En har sett behovet for en bedre styring av
prosjekter som utføres i egenregi. I okt. 2018 ble det tilsatt ny leder for anleggsseksjonen. Det
ble da gjort endringer i hvordan prosjektene gjennomføres. I forbindelse med
omorganiseringen av Teknisk avd. ble anleggseksjonen flyttet fra tidligere Plan og utbygging
til Byteknikk. Dette ble blant annet gjort for at seksjonen skulle få en nærhet til overordnet
ledelse, samt at det vurderes som positivt for prosjektgjennomføringen å ha et skarpere skille
mellom VA-prosjektseksjonen og anleggsseksjonen som utførende på egenregianlegg.
Egenregianlegg bør gjennomføres på samme måte som entreprisekontrakter med private
entreprenører. Dette innebærer at det benyttes byggeleder som følger opp utførelsen og som
rapporterer på fremdrift og økonomi. Det gjennomføres nå byggemøter med fokus på
fremdrift og økonomi. I flere nye prosjekter må anleggsseksjonen nå kalkulere prosjektene
før oppstart samt angi forventet byggetid. Ved endringer må det skrives endringsmeldinger
slik at konsekvenser av endringene kan dokumenteres i forhold til fremdrift og økonomi.
Anleggsseksjonen har også gjort endringer for å bedre anleggsgjennomføringen, slik det
fremkommer i evalueringsrapportens side 26. Det gjennomføres nå innleie av personell ved
kortvarige bemanningsutfordringer slik at byggetidene overholdes. Dette for å unngå unødig
belastning for beboere og næringsdrivende som berøres av anleggsaktiviteten.
Bertnes avløpsopprydding del 1 var ferdig prosjektert i 2016 og hadde oppstart i 2017.
Prosjektet har hatt en betydelig kostnadsøkning underveis. Faktiske kostnader er på kr 32,3
mill. Dette kan forklares med følgende:
-

Prosjektet var underkalkulert av rådgiver
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-

Det meste av merkostnadene skyldes at det var betydelig mer fjell og mer behov for
grøftesprengning enn beregnet.

-

Det var kompliserte grunnforhold i nedre del av Fenesveien

-

Det ble gjort endringer underveis i prosjektet ved at det ble boret nye ledninger under
Rv 80

-

Mye plunder og heft grunnet kabelanlegg i traseen

Det er også slik at prosjektet har hatt økte kostnader grunnet mangelfull anleggsoppfølging.
Bodø kommune har rutiner for gjennomføring av investeringsprosjekter, men samtidig er
dette et område hvor vi kontinuerlig jobber med forbedringer. Områder vi spesielt ser på er
rapportering, fremdriftsplanlegging og avvikshåndtering. Det er generelt behov for å
gjennomføre evaluering av investeringsprosjekter ved avslutning av prosjektene. Rådmannen
vi avslutningsvis nevne at prosjektene som nå utføres i egenregi har god fremdrift og bedre
styring. Siden prosjektet i Hernesveien har vært mye omtalt i media kan det nevnes at akkurat
dette prosjektet ligger godt foran skjema (12 uker).
De anbefalinger revisjonsrapporten angir vil bli benyttet til ytterligere forbedringer i
rutinene.
Øvrige spørsmål/ kommentarer:
Utarbeiding av et økonomireglement
Kommunen har et reglement, men det arbeides nå med utarbeidelse av nytt/ revidert
økonomireglementet. Målet er at dette legges frem til politisk behandling i første tertial 2021.
Økonomisk styring og økonomisk kontroll utøves i mellomtiden i samsvar med vedtatte
reglementer og etablerte rutiner for hele økonomitjenestene.
Ajourføre rullerende økonomiplan i forhold til investeringer
Bodø kommune foretar en årlig ajourføring og rullering av den 4-årige økonomiplanen, og
denne vedtas av bystyret i desember hvert år. Arbeidet med rullering begynner i august, og
ruleringen innebærer både at investeringsprosjekt kan bli tatt ut eller nye prosjekt kan bli tatt
inn. I tillegg blir kostnadene for prosjektene vurdert. I denne prosessen er ledere,
økonomikonsulenter og i siste instans kommunaldirektørene involvert; før rådmannens
investeringsplan legges fram for politikerne til beslutning.
Rådmannen er imidlertid svært opptatt av at investeringsprosjosjektene har riktig kostnad når
de legges fram til beslutning, og vi ser at dette ikke alltis er tilfelle. Dette betyr at vi må
styrke kvalitetskontrollen av forarbeid; inkl. kostnaskalkyler før investeringsprosjekter
vedtas.
Bodø kommune har rutiner for rapportering av budsjettavvik, og dette gjelder også
investeringsprosjektene. Vi kan alltid bli bedre, og i forbindelse med hver tertialrapportering
stiller rådmannen nå krav om rapportering av avvik på prosjektene, og inndekning av avviket.
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Utarbeidelse av et investeringsreglement med prosjektmodell
Kommunen arbeider med utarbeidelse av investeringsreglement. Reglementet vil bli lagt
frem til politisk behandling sammen med økonomireglement; dvs i løpet av 1 tertial 2021.
Ressurser
Rådmannen har over tid sett på behov for å sette av mere ressurser til oppfølging av
økonomien i investeringsprosjekter. Det er satt i gang ansettelsesprosess av en stilling ved
økonomikontoret som skal ha oppfølging av investeringer som hovedoppgave. Rådmannen
regner med at en slik stilling vil kunne være i drift fra januar/februar neste år.
30.09.20 Rolf Kåre Jensen/ rådmann
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Vedlegg 2. Organisasjonsplan
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