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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: Silje
Fisktjønmo (fra 01.03.2021) - 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 §23-2 første ledd c).
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 RSK001.
Kontrollutvalget i Saltdal kommune vedtok i møte 30. august 2019 saksnummer 18/19 å
gjennomføre en undersøkelse av veivedlikeholdet i kommunen. Denne rapporten
oppsummerer resultatene fra undersøkelsen. Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen
har vært forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst.

Bodø, den 27.01.2021.

Ansvarlig forvaltningsrevisor
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SAMMENDRAG
Salten kommunerevisjon IKS har i denne undersøkelsen gått gjennom Saltdal kommunes
system for å ivareta veivedlikeholdet. Formålet har vært å belyse om Saltdal kommune er har
et godt system for å ivareta planmessig vedlikehold av vei.
Ved undersøkelsen har vi forsøkt å belyse følgende problemstilling:
➢ I hvilken grad har Saltdal kommune et godt system for planmessig vedlikehold av veg?
Innsamlingen av data baserer seg på dokumentstudier samt intervju med to nøkkelpersoner
for gjennomføring av planmessig veivedlikehold. En viktig aktør i kommunens arbeid med
veivedlikehold har på grunn av sykdom ikke kunnet bidra i dette prosjektet.
Undersøkelsen er avgrenset til å omhandle avdelingens oppgave med rasjonell styring og
planlegging av veivedlikeholdet.
Hovedfunn
Saltdal kommune har en gammel veiplan fra 1998 med overordnede politiske mål, men denne
er ikke i bruk og det er uvisst om den noen gang ble vedtatt. Pr dags dato har de ikke
overordnede politiske mål som er politisk vedtatt.
Saltdal har et system for veivedlikeholdet som fungerer fra dag til dag. Når det gjelder
planlegging og styring er det mer som ikke er helt på plass. De mangler blant annet en
oppdatert tiltaksplan og detaljert oversikt over veinettet.
Kommunen har en stipulert sum som er hentet fra en plan fra 2014-2015. De som arbeider
med daglig vedlikehold har nok også en formening om hva som burde vært gjort, men noen
reell og formell oversikt over vedlikeholdsbehovet og etterslepet har de ikke kunnet vise til.
Teknisk leder har gitt utrykk for at de økonomiske rammene for veivedlikeholdet er altfor
små. Med et stipulert etterslep på kr 85.000.000,- og reduksjon i budsjettet for 2020 som
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gjorde at økningen i driftsbudsjettet fra året før ble på kr 25.000,- må revisor legge til grunn
at rammebetingelsene ikke er god nok tilpasset veivedlikeholdet.
Saltdal kommune har tidligere hatt et Excelark med oversikt over veiene tiltaksplan og en
form for prioritering. Dette imidlertid ikke er oppdatert etter 2014-2015. De håper å få dette
på plass i løpet av 2021, men pr tiden har de ikke vedlikeholdsplaner med prioritering av
vegstrekninger.
Den nye veiplanen som ikke er ferdig skal inneholde rapporteringsrutiner. Teknisk leder har
gjort rede for at det rapporteres rutinemessig internt i teknisk avdeling. Revisor har forstått at
det per tiden verken er rutiner eller rutinemessig rapportering videre til administrativ
kommuneledelse og politisk nivå.
Revisor vil legge til at vi er gjort kjent med at det allerede er igangsatt prosesser for å få disse
grunnleggende behovene på plass.
Konklusjon
Saltdal kommune har i liten grad et godt system for planmessig vedlikehold av veg.
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1 INNLEDNING
«Hovedplan for veg er en plan for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt vegnett.
Med kommunalt vegnett menes veger, gang- og sykkelveger, parkeringsarealer, broer og
kulverter.
I en rapport lagt fram av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) slåes det fast at norske
veier må oppgraderes for svimlende 1.450 milliarder kroner, og at fylkesveiene alene trenger
600 milliarder. Det tilsvarer rundt 260.000 kroner per innbygger. (Samferdsel og
infrastruktur: 2019). Kommunale veger utgjør ca. 38 500 km (41 %) av Norges offentlige
vegnett (totalt 93 500 km) (pr 2010). Rapporten slår også fast at kommuner og fylker
fremover må belage seg på at det økonomiske handlingsrommet blir mindre. Det blir derfor
stadig viktigere å legge gode planer for å få mer ut av hver krone.
Saltdal kommune har pr i dag ca 110 km med vei, over 14 km med G/S-veg og ca. 46 000 m²
andre trafikk- og parkeringsarealer. I det kommunale vegnettet ligger det store verdier, og
det er viktig at disse verdiene forvaltes på best mulig måte.
For at dette skal være mulig er det nødvendig å kartlegge hele vegnettet og dets tilstand.
En hovedplan for veg vil gi et godt og helhetlig styringsverktøy med politisk forankring.
Som trafikksikker kommune har Saltdal et særs ansvar for at vegnettet holder en forsvarlig
standard. Vegstandard og trafikksikkerhet henger tett sammen, her kan blant annet rassikring
og vegetasjonsrydding nevnes som viktige tiltak.
Saltdal kommune med Drift/Teknisk har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale
veger. Dette innebærer snøbrøyting, strøing, bortkjøring av snø, feiing, gaterenovasjon,
tømming av sandfang, grøfterensk, rydding av siktlinjer, lapping av asfalt og asfaltering, i
tillegg til rehabilitering og oppgradering. Ansvaret omfatter også drift og vedlikehold av
veglys, broer og kaier.»
Hentet fra forordet til utkastet til Saltdal kommunes nye veiplan.

Salten kommunerevisjon IKS - 2019

7

Saltdal kommune – Vedlikehold av vei

1.1 Kontrollutvalgets bestilling og bakgrunn
På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av i
kommunestyret i Saltdal 27.10.2016 i sak nr. 97/16 og basert på forslag til prosjektplan av
23.08.2019, vedtok kontrollutvalget i Saltdal 30.08.2019 en revisjon på området vedlikehold
av vei i Saltdal kommune.

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier
1.2.1 Problemstilling
I hvilken grad har Saltdal kommune et godt system for planmessig vedlikehold av veg?
I prosjektplanen framgår at vi vil gjøre vurderinger av følgende forhold:
•

Overordnede politiske mål for veivedlikehold (mål og prioriteringer)

•

Styringssystem

•

Økonomiske rammebetingelser

•

Vedlikeholdsetterslep

1.2.2 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som den reviderte enhet i kommunen skal
vurderes opp imot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om
det foreligger avvik eller svakheter på det området som skal revideres.
Revisjonskriteriene er utledet fra følgende kilder:
•

Kommuneloven

•

Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner

•

NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle».

•

Multiconsult KS FoU-rapport nr. 154018 «Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale
veger», 2015. Standarder NS3424, NS3454

•

Kommunens egne retningslinjer og reglementer
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1.3 Metode og avgrensning
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds Standard for
forvaltningsrevisjon RSK 001.
Innsamlingen av data baserer seg på intervju med følgende personer:
-

Konstituert leder drift/teknisk (Teknisk leder)

-

Oppsynsmann

I undersøkelsen er det også gått igjennom en god del skriftlig dokumentasjon slik som planer,
rutiner, notater og liknende.
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
Ettersom forholdene vi skal vurdere i dette prosjektet ikke er lovregulert har revisjonen tatt
utgangspunkt i den mest autoritære kilden på området for vedlikehold, NOU 2004: 22
Velholdte bygninger gir mer til alle. Denne utredningen om eiendomsforvaltningen i
kommunesektoren er fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003,
Eiendomsforvaltningsutvalget, og ble avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 5.
november 2004.
I NOU’ en beskrives kriterier som anses som en forutsetning for godt
vedlikehold av kommunal eiendom. Selv om veg ikke er omtalt i utredningen, mener
vi at elementene som trekkes fram i utredningen kan overføres til vegsektoren, da disse
retningslinjene er rasjonelle for vedlikehold av kommunale verdier generelt.
Eiendomsforvaltningsutvalget har tatt utgangspunkt i rollene som eier, forvalter og bruker av
eiendommen. Disse rollene har ulike funksjoner og ulikt ansvar i forhold til eiendommen, i
forhold til hverandre og i forhold til omgivelsene. Kommunenes eiendommer er anskaffet ut
fra spesielle bruksformål. Eierrollen og det betydelige ansvaret som følger med det å være
eier, har derfor lett for å komme i bakgrunnen.
Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor eiendommens kreditorer, de
långivere og leverandører av varer og tjenester som eiendommen er avhengig av, offentlige
myndigheter, naboer og andre i henhold til inngåtte avtaler, norsk lov og sedvane.
Forvalterrollen omfatter å sørge for løpende drift og vedlikehold av veistrekningen så langt
dette er eierens (og ikke brukerens) ansvar. Forvaltningen innebærer også å følge opp eierens
plikter og rettigheter etter inngåtte avtaler overfor brukerne.
Brukerrollen ivaretas av vedkommende brukervirksomhet på stedet, men også av den sentrale
fagadministrasjonen og kommunestyret som ansvarlig for kommunal samferdsel.
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I dette kapitelet vil vi sette opp de utledede revisjonskriteriene som utgjør grunnlaget for å
vurdere Saltdal kommune sin praksis for vedlikehold av vei. Vi vil deretter presentere fakta
som beskriver Saltdal kommune sin praksis. I kapittel 3 vil vi komme med vurderinger opp
mot revisjonskriteriene. Utledningen av revisjonskriteriene er å finne i vedlegg II til
rapporten.
Tabell 1
•

Saltdal kommune bør sørge for overordnede politisk bestemte mål for vedlikeholdet,
som er utformet skriftlig og formelt vedtatt.

•

Saltdal kommune bør ha et rasjonelt system for planlegging og styring av
veivedlikeholdet
•

Saltdal kommune bør sørge for å ha oversikt over vedlikeholdsbehovet og
etterslep

•

Saltdal kommune bør ha riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset
veivedlikeholdet

•

Saltdal kommune bør ha vedlikeholdsplaner med prioritering av
vegstrekninger

•

Saltdal kommune bør sørge for rapportering på oppfølging av planer og mål
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2.1 faktadel
2.1.1 Overordnede politisk bestemte mål
En alminnelig anerkjent måte å ordne dette på er at administrasjonen utarbeider en overordnet
plan for området på bakgrunn av signaler gitt fra politisk nivå slik at denne kan vedtas
formelt i kommunestyret.
Saltdal kommune har en veiplan fra 1998 som etter sitt innhold var ment å være en dynamisk
plan og på sikt skulle bli en langtidsplan for vei. Denne planen har etter den informasjonen
revisor har fått ikke blitt det verktøyet den skulle være for kommunen og er slik den framstår
ikke oppdatert siden den ble laget i 1998. Planen er en femårsplan, og handlingsplanen med
tiltak strekker seg ikke lenger enn til 2002.
Planen innledes med en generell del om overordnet lovverk, trafikksikkerhet, ansvarsområder
og formål mm. Deretter kommer mål for vegsektoren, en del om vegstandard, en del om
vegvedlikehold, en del om trafikksikkerhet og en handlingsplan i tillegg til to vedlegg.
Det er satt opp syv hovedmål:
1. Vegforvaltning skal være orientert ot brukernes behov og yte effekt og god service
ovenfor publikum.
2. Ulike trafikantgrupper skal til enhver tid ha nødvendig tilgang til et fremkommelig og
funksjonelt vegnett på ulike reisestrekninger og for ulike formål.
3. Trafikanter skal kunne ferdes trygt og sikkert på vegnettet innenfor kommunen. Alle
veger må sees i sammenheng og lokalvegnettet må utformes slik at ulykkesrisiko
reduseres og svake trafikantgrupper og vegbrukere føler seg trygge ved bruk av
vegnettet og gaterommet
4. Bruksegenskaper og tekniske løsninger på vegnettet innenfor kommunen skal sikre et
best mulig miljø for den enkelte trafikant, for vegens naboer og vegarealenes
omgivelser.
5. Verdiene som ligger i vegnettet, skal tas vare på og videreutvikles.
Salten kommunerevisjon IKS - 2019

12

Saltdal kommune – Vedlikehold av vei

6. Virksomheten skal styres slik at midler som stilles til rådighet brukes på en
kostnadseffektiv måte.
7. Virksomheten skal organiseres slik at den sikrer fleksibilitet ved endrede behov og
fremmer effektive samarbeidsformer
Under hvert av disse hovedmålene er det satt opp delmål og mulige tiltak. Om denne gamle
veiplanen har Teknisk leder sagt i intervju at den er ikke er i funksjon, den er utdatert,
inneholder ikke det en trenger etter dagens standard og at det er uvisst om den har vært
godkjent som hovedplan for vei.
Saltdal kommune har i 2020 også startet arbeidet med en ny veiplan. Den nye planen følger i
stor grad den samme systematikken som den gamle planen. Det gjenstår likevel en betydelig
del av den nye planen før den er fullverdig. Blant annet er en ikke mer enn så vidt kommet i
gang med delen om mål og tiltak.
Når det gjelder overordnede politisk bestemte mål for veivedlikehold legger konstituert leder
på drift/teknisk (heretter «Teknisk leder») til grunn, i sitt svarbrev til revisjonen, at det nok
ikke foreligger slike mål per tiden, men at de vil få dette på plass ved å få den nye planen
med overordnede mål vedtatt av kommunestyret.
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2.1.2 Rasjonelt system for planlegging og styring
Avdeling for teknisk drift i Saltdal kommune er organisert på følgende måte:
Figur 1

Utover veiplanen som var laget på slutten av 90 tallet har de etter det Oppsynsmannen har
fortalt revisor ingen politisk vedtatte krav om veistandard. Det foreligger heller ingen skriftlig
plan eller rutine for hvordan vedlikeholdet skal utføres. De som arbeider med dette, har
kunnskap om hva som er vanlig å gjøre og følger opp på bakgrunn av hva de ellers har av
kunnskap, har han fortalt.
Teknisk leder har forklart at de har Elements1, men det er bare Teknisk leder som har tilgang.
Ut over dette har det tilbake i tid vært dårlig med arkivsystem.

1

Elements er et saksbehandlings- og arkivsystem tilpasset offentlig forvaltning
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Teknisk leder fortalte videre at SmartDoc2 ble tatt i bruk fra 2018 og benyttes nå til å føre
timelister og som avvikssystem mm. Dette gjør at de får mer nøyaktig timeføring opp mot
oppdragene og selvkostområdet. Oppsynsmannen legger imidlertid til grunn at dette
programmet har begrensninger, med tanke på hvilke opplysninger som kan registreres, som
gjør at systemet ikke er ideelt.
Saltdal skal etter det Teknisk leder har fortalt rett over nyttår gå over på Kvalitetslosen fra
Compilo3 og avvikssystemet vil da flyttes dit.
Teknisk leder har også fortalt at de har gått gjennom hva avvik er og hvordan dette føres i
SmartDoc. På bakgrunn av dette har de nå et provisorisk avviksdokument/rutine.
Dette gjør likevel, etter det Teknisk leder har forklart, at de har fått innført avviksrapportering
på produksjon slik at dette nå kommer opp som prioriterte oppgaver for de som arbeider med
vedlikehold.
Teknisk leder har videre gjort rede for at oppgavene som kommer via avvik kommer inn til
Teknisk leder. De ansatte prioriterer oppgavene i driftsmøter som avholdes første tirsdag hver
måned. Hasteavvik tas nesten umiddelbart.
Når det gjelder det vanlige daglige vedlikeholdet. Har Teknisk leder sagt at dette vurderes av
de ansatte og oppsynsmannen i samråd. For brøyting utarbeider de kart med fargekoder.

2

SmartDok er den mest brukte løsningen i bygg- og anleggsbransjen. Løsningen består av 10 moduler som gir

deg oversikt og enkel kontroll over timer på mann og maskin og alle ressursgrupper mm. Systemet er webbasert
og det finnes egne Apper for i Phone og Android som gjør at du kan bruke løsningen også fra mobil.
3

Kvalitetslosen fra selskapet Compilo er et kvalitetssystem som leveres som en ASP-løsning og består av en

rekke ulike moduler som gjør at det kan tilpasses etter ønsker og behov. Kvalitetssystemet bygger på kjente ISO
standarder.
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Oppsynsmannen har fortalt at de verken har andre verktøy eller elektroniske verktøy for
registrering og systematisering av vedlikeholdet.
Oppsynsmannen har gjort rede for at de bruker notatblokk og noterer oppgavene sine fra dag
til dag. Behovene føres opp på en tavle på pauserommet. Dette er normalt småting som tette
stikkrenner og hull i asfalten ol.
Når det gjelder større prosjekter må de stort sett vente på selvkostprosjekter gjennom
avdelingen for «Vann og avløp».
Oppsynsmannen har fortalt om et program som benyttes av de som har oppfølging av bruene
(Safe Control) som heter Nasjonal veidatabank (NVDB)4 som også kan brukes for
vedlikehold av vei. Han har fortalt at dette er vurdert, men er kostbart, og inntil videre har de
tavlen, og det fungerer fra dag til dag.
Teknisk leder har fortalt revisor at det pågående Digitaliseringsprosjektet som nylig er
igangsatt i Saltdal kommune gir litt håp om å få mer sving på digitaliseringen også på dette
området.

2.1.3 Vedlikeholdsbehovet og etterslep
Slik forholdene er i dag har Teknisk leder fortalt at de ikke har noen formell oversikt over
veivedlikeholdet og etterslepet. I alle fall ikke av nyere dato. Men hun har en forståelse av at
etterslepet er av et betydelig omfang.
Om dette har oppsynsmannen fortalt i intervju at de ikke har dokumentasjon på beregnet
etterslep, men han legger til grunn at de som arbeider med dette vet hva som må gjøres.

4

Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og

skogsbilveger.
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Han forteller at kommunen har veier i boligfelt som er så dårlige at de har truet med stenging
(Tyriveien) og at gamle E6 er også til dels er i dårlig forfatning.
Videre har oppsynsmannen gjort rede for at de til sammen har ca. 120 km vei. Han anslår at
ca. 30-40 km trenger reasfaltering. Dette har avdelingen beregnet å koste ca. kr 340,- pr m2 i
tillegg må en regne med at deler av veien trenger rehabilitering og oppretting av veikroppen
noe som vil komme på, ytterligere, mellom kr 200,- og kr 350,- pr m2. Med disse satsene vil
reasfaltering alene koste ca. kr 2.000.000,- pr. km for en vei på 6 meters bredde.
Teknisk leder har også fortalt at de ønsker å få laget en liste over veier med standard og type
vei og vedlikeholdsbehov for det har de ikke i dag. Planen har vært å få en student til å gjøre
dette som et sommerprosjekt. De kom for sent i gang for å få dette til i 2020. Det er imidlertid
etter det Teknisk leder fortalte revisor vært tatt opp med positiv tilbakemelding fra
kommunedirektøren, og vil trolig bli gjennomført sommeren 2021.
Som del av dette arbeidet må de også gå gjennom hva de mener skal defineres som
kommunal vei, sier hun. Private veier som delvis er overtatt eller er tatt hånd om av
kommunen de senere år må eksempelvis tilbakeføres til privat vedlikehold.
Vedlikeholdsbehovet for alle kommunale bruer er på plass fra Safe Control AS.5
Revisor har fått seg forelagt rapport etter inspeksjon i 2020, som gir oversikt over tilstanden
og vedlikeholdsetterslepet på bruene.
Teknisk leder sier videre at de ikke heller ikke har noen formell oversikt over vedlikeholdet
som er gjennomført på vei. I all hovedsak er det løpende arbeidet som gjennomføres ad hoc.
Teknisk leder sier til slutt om dette at de har et Excelark med en slags oversikt, men det er
trolig ikke oppdatert siden 2014. Revisor har fått seg forelagt et relativt innholdsrikt Excelark

5

Safe Control AS er en virksomhet som utfører inspeksjon og kartlegging av bruer og kaier, samt øvrige ulike

typer konstruksjoner.
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med opplysninger om vei, lengde, bredde, areal, dekke, tiltak, kostnad mm. Det framgår av
den versjonen av Excelarket revisor har fått at det sist var under revisjon i 2015.
Av det som er gjort den seneste tiden er at de har bestilt nye led gatelys og er i full gang med
utskifting.
I tillegg har de på bakgrunn av den ekstra bevilgningen på kr 1.500.000,- gjennomført en
oppgradering og reasfaltering av de vegstrekningene de prioriterte høyest.
I brev av 28.02.2020 fra tidligere Teknisk leder til Kommunedirektøren er etterslepet på
vegvedlikeholdet stipulert til kr 85.000.000,-. Tallet er i stor grad i overenstemmelse med det
som følger av Excelarket fra 2014-2015.

2.1.4 Økonomiske rammebetingelser
I Kommunedirektørens budsjettforslag for 2020 framgår det på side 60:

Rammen til Teknisk drift 2020 er i utgangspunktet for lav for å oppnå ønsket kvalitet for alle
tjenesteområdene. Spesielt er det rammen for vinterdrift veg og de stadig økte
driftskostnadene som er en utfordring.
Ved kommunestyrets behandling av årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023, ble det
vedtatt budsjettregulering i forhold til Kommunedirektørens budsjettforslag. For å komme i
mål med pålagt sparekrav ble det igangsatt en prosess med involvering av ansatte,
vernetjenesten og tillitsvalgte ved Teknisk drift. På bakgrunn av denne prosessen ble det
utarbeidet forslag som kunne gi kommunestyret grunnlag for beslutningen om hvordan
innsparingene skulle effektueres.
Teknisk leder har fortalt at budsjettet for 2020 er vedtatt med ca. kr 420.000,- til utskifting av
gatelys. De var lovet et generelt tillegg på drift på kr 400.000,-. Men så ble det vedtatt et
innsparingskrav. Innsparingskravet på kr 375 000,- gjelder bare for 2020. Om det blir
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reduksjon i budsjettet, og størrelsesorden på dette, de påfølgende år er i henhold til Teknisk
leder ikke vedtatt.
Tekniske drift har etter budsjettvedtakene på lik linje med andre enheter hatt årlige reduksjon
i budsjettet. Sparekravet har vært vanskelig å gjennomføre uten at dette skulle være på
bekostning av tjenester til bygdas befolkning. Det ble på denne bakgrunn lagt fram tre
alternativer for reduksjoner knyttet til innsparingskravet på kr. 375 000,-.
Valget falt på alternativ tre som innbar å redusere den lovte budsjettøkning for
sommervedlikehold veg, fra kr 400.000,- til kr 25.000,-. Samtidig skulle det komme en
budsjettøkning for "Oppgradering og reasfaltering" av veger på kr 1.500.000,-. Begrunnelsen
for valget var at «med styrking av investeringsposten "Oppgradering og reasfaltering" ville
vegvedlikeholdet likevel styrkes mot tidligere budsjett.
Oppsynsmannen har gitt uttrykk for at dersom dette hadde blitt et fast beløp, ville det nok
kunne føre til en gradvis oppgradering i stedet for forringelse av veistandarden i Saltdal
kommune.
Teknisk leder har fortalt at Kommunedirektøren melder for 2023 og 2024 at det kan bli økt
bevilgning på drift. Det er sagt noe om størrelsesorden, men dette er ikke vedtatt bare antydet.
Når det gjelder de økonomiske utfordringene med vedlikehold av vei forteller
oppsynsmannen at det er stor forskjell på grusvei og asfalt.
For grusveier har de omtrent de midlene de trenger for å drive vedlikehold slik som
oppgrusing, grøfting, rassikring og vedlikehold på stikkrenner.
Når det gjelder asfaltvei har de ingen midler til reasfaltering og liknende vedlikehold i
driftsbudsjettet har oppsynsmannen forklart.
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Oppsynsmannen har fortalt at de tidligere hadde de et «spleiselag» med beboerne i bolig
feltene for å få til litt mer vedlikehold. I tillegg ble det tidligere bevilget noe over budsjett til
dette formål. Dette gjøres ikke lenger og i 2020 var det ekstra ille på grunn av nedtrekk for
innsparing. Teknisk leder har gitt utrykk for at de økonomiske rammene for veivedlikeholdet
er for små.

2.1.5 Vedlikeholdsplaner med prioritering av vegstrekninger
Den nye veiplanen er ikke ferdig de har dermed i henhold til Teknisk leder ikke noen
overordnet prioritering av veistrekninger. Teknisk leder legger til at det er utfordrende å
arbeide med dette uten å ha et veikart med inntegnede detaljer som stikkrenner og bredde osv.
Hun sier videre at det meste er ferdig, men at de trenger registrering av veier og veistandard
for å lage en prioritert liste. Det er dette de planlegger å få en student som kan gjøre til
sommeren. De har da et håp om å få den ferdig i 2021.

2.1.6 Rapportering på oppfølging av planer og mål
Ettersom Teknisk avdeling i liten grad har overordnede mål og heller ikke har fått på plass
handling- og tiltaksplaner er det per dags dato ikke rapportering på oppfølging av planer og
mål.
Teknisk leder har fortalt at det i avdelingen rapporteres i SmartDoc på oppgaver som er utført
og gjennom driftsmøtene hvor hele avdelingen deltar. Når det gjelder rapportering videre
oppover til administrasjonens ledelse og politisk nivå er Teknisk leder litt usikker på hva som
er gjort tidligere, men hun kjenner ikke til at de har faste rutiner for dette.
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3 Revisors vurdering
3.1 Overordnede politisk bestemte mål
•

Saltdal kommune bør sørge for overordnede politisk bestemte mål for vedlikeholdet,
som er utformet skriftlig og formelt vedtatt.

Vi har funnet at Saltdal kommune ikke har vedtatte overordnede mål for veivedlikeholdet.
Vedlikeholdet ivaretas likevel etter beste evne, selv om det meste er ad hoc. De har en
gammel veiplan fra 1998 som nok dersom den ble oppdatert i stor grad inneholder det som
trengs for å oppfylle dette behovet. De arbeider med en ny veiplan, men den nye planen er i
henhold til utkastet revisor har fått seg forelagt på langt nær ferdig. Vi ser likevel av
disposisjonen som er satt opp, at den har potensiale til å kunne bli et dokument som oppfyller
behovet på dette området.
Det er likevel slik revisor ser det svært uheldig at kommunen mangler disse formelle målene
og styringsredskapene som all erfaring tilsier må være på plass for å få en planmessig god
drift av veivedlikeholdet.

3.2 Rasjonelt system for planlegging og styring
•

Saltdal kommune bør ha et rasjonelt system for planlegging og styring av
veivedlikeholdet

Organiseringen av avdelingen er forholdsvis ordinær, og vi har ingen indikasjoner på at selve
organiseringen utgjør noen utfordring.
Når det kommer til planlegging er det mange gamle planer og oversikter som etter det revisor
har forstått ikke er i bruk. De er i gang med å få på plass en ny veiplan som skal vedtas
politisk. Dette er veldig positivt. Fra dag til dag dekker de behovet så langt midlene rekker,
men dette blir etter det vi har fått fortalt veldig planløst og mest «brannslukking».
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Denne planløsheten er uheldig med tanke på at kommunen bør tilpasse seg de langsiktige
endringene i behov som gjør seg gjeldende. Det blir også vanskelig å få gjort noe med de
større underliggende forholdene som kan være årsaken til de mange små feilene som må
utbedres med en gang.

3.3 Vedlikeholdsbehovet og etterslep
•

Saltdal kommune bør sørge for å ha oversikt over vedlikeholdsbehovet og
etterslep

Teknisk avdeling har stipulert vedlikeholdsetterslepet til å ligge på ca kr 85.000.000,-. Dette
er slik revisor forstår det gjort på bakgrunn av Excelarket fra 2015. Dette betyr ikke at de har
en reell beregning av vedlikeholds behovet og etterslepet.
De som arbeider med å vedlikeholde veiene i det daglige har kunnskap om behovene. Det er
likevel viktig å få en formell og konkret oversikt over behovet for rehabilitering, forbedring
og en reell plan for løpende vedlikehold framover med. Alt dette med kostnadsoverslag slik
at en får en reell kontroll på kommende behov.
SmartDok er tatt i bruk og de har en forventning om at registreringene der vil gi en bedre
oversikt på sikt. Slik det er nå er det mer generelle behov som legges til grunn for
beregningen av etterslepet og det kan derfor være vanskelig å argumentere konkret for økte
bevilgninger.
Det vil slik revisor ser det være viktig å få på plass en liste over veier med standard og type
vei og vedlikeholdsbehov som grunnlag for en langsiktig vedlikeholds og utviklingsplan.
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3.4 Økonomiske rammebetingelser
•

Saltdal kommune bør ha riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset
veivedlikeholdet

Teknisk leder legger til grunn at de ikke har de nødvendige midlene til å ivareta
vegvedlikeholdet slik situasjonen er i dag.
Situasjonen er alvorlig særlig med tanke på innsparingskravene som hele kommunen pr tiden
må forholde seg til.
De valgte i 2020 en løsning der de kunne flytte deler av driftskostnadene over på investering
på grunn av en reell oppgradering av prioriterte strekninger. De har fått føringer på at det vil
bli tilført midler gjennom investeringsbudsjettet i 2021 også. Oppsynsmannen har fortalt at
dersom de får tilsvarende sum hvert år vil det kunne føre til en gradvis oppgradering av
veinettet.
De kan imidlertid ikke på sikt belage seg på at vedlikeholdet av veiene skal ivaretas ved
stadige oppgraderinger som kan gjennomføres over investeringsbudsjettet. Det kan også
stilles spørsmål om årsaken til behovet for fornying og oppgradering i realiteten er for lavt
vedlikehold over tid. Dersom det er tilfellet er det fare for at dette i det lange løp blir en svært
kostbar drift av kommunens veier.
Løsningen som ble valgt endte med at økningen i driftsbudsjettet i 2020 ble på bare kr
25.000,- mot kr 400.000,- som var sårt trengte midler til løpende vedlikehold. Revisor legger
til grunn at de økonomiske rammebetingelsene ikke står i forhold til vedlikeholdsbehovet.
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3.5 Vedlikeholdsplaner med prioritering av vegstrekninger
•

Saltdal kommune bør ha vedlikeholdsplaner med prioritering av
vegstrekninger

Saltdal kommune har tidligere hatt et relativt informativt Excelark som en slags plan for
løpende vedlikehold og prioriteringer. Dersom dette hadde vært oppdatert kunne dette fortsatt
et stykke på vei ivaretatt dette kriteriet. Excelarket var imidlertid litt lite utfyllende med tanke
på tiltaksdelen og prioriteringsdelen var litt lite gjennomført. Dette verktøyet er heller ikke
oppdatert slik at Saltdal kommune i henhold til revisors opplysninger pr. dags dato står uten
noe slikt verktøy. Dette er svært uheldig.
Utfordringen med dette er blant annet at administrasjonen må gjøre prioriteringer uten
signaler fra politisk nivå i forhold til hva som bør prioriteres.
Revisor er opplyst om at Teknisk avdeling arbeider med å få på plass en nøyaktig oversikt
over veinettet og har et håp om at de på bakgrunn av det kan ha ferdig en vedlikeholdsplan
med prioritering av vegstrekninger i løpet av 2021.

3.6 Rapportering på oppfølging av planer og mål
•

Saltdal kommune bør sørge for rapportering på oppfølging av planer og mål

Ettersom kommunen pr tiden ikke har disse overordnede vedtatte politiske målene
rapporteres det ikke på disse. Det har også kommet fram at Teknisk leder ikke er kjent med at
det foreligger faste rutiner for rapportering. Dette er etter revisors mening bekymringsverdig.
Dette kan øke faren for at ledelsen i kommunen ikke har nødvendig kunnskap om og kontroll
over veivedlikeholdet, og de behovene som gjør seg gjeldende på området.
Dette gjør det enda viktigere med den nye veiplanen som er på gang. Teknisk leder har fortalt
at denne vil inneholde både overordnede politiske mål og rutiner for rapportering på disse.
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Revisor mener det er viktig å prioritere arbeidet med denne planen slik at kommunen så fort
som mulig kan få på plass alt som henger på den.
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4 Konklusjon og anbefaling
4.1 Konklusjon
Saltdal kommune har en gammel veiplan fra 1998 med overordnede politiske mål, men denne
er ikke i bruk og det er uvisst om den noen gang ble vedtatt. Pr dags dato har de ikke
overordnede politiske mål som er politisk vedtatt.
Saltdal har et system for veivedlikeholdet som fungerer fra dag til dag. Når det gjelder
planlegging og styring er det mer som ikke er helt på plass. De mangler blant annet en
oppdatert tiltaksplan og detaljert oversikt over veinettet.
Kommunen har en stipulert sum som er hentet fra en plan fra 2014-2015. De som arbeider
med daglig vedlikehold har nok også en formening om hva som burde vært gjort, men noen
reell og formell oversikt over vedlikeholdsbehovet og etterslepet har de ikke kunnet vise til.
Teknisk leder har gitt utrykk for at de økonomiske rammene for veivedlikeholdet er altfor
små. Med et stipulert etterslep på kr 85.000.000,- og reduksjon i budsjettet for 2020 som
gjorde at økningen i driftsbudsjettet fra året før ble på kr 25.000,- må revisor legge til grunn
at rammebetingelsene ikke er god nok tilpasset veivedlikeholdet.
Saltdal kommune har tidligere hatt et Excelark med oversikt over veiene tiltaksplan og en
form for prioritering. Dette imidlertid ikke er oppdatert etter 2014-2015. De håper å få dette
på plass i løpet av 2021, men pr tiden har de ikke vedlikeholdsplaner med prioritering av
vegstrekninger.
Den nye veiplanen som ikke er ferdig skal inneholde rapporteringsrutiner. Teknisk leder har
gjort rede for at det rapporteres rutinemessig internt i teknisk avdeling. Revisor har forstått at
det per tiden verken er rutiner eller rutinemessig rapportering videre til administrativ
kommuneledelse og politisk nivå.
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Konklusjon
Saltdal kommune har i liten grad et godt system for planmessig vedlikehold av veg.

4.2 Anbefalinger
1. Saltdal kommune bør få på plass en ny veiplan med overordnede politiske mål som er
politisk vedtatt
2. Saltdal kommune bør sørge for en langtidsplan for vei som et utgangspunkt for
rasjonell styring og planlegging av veivedlikeholdet
3. Saltdal kommune bør få på plass tiltaksplaner med prioritering av veistrekninger
4. Saltdal kommune bør få på plass formelle rutiner for rapportering på planer og mål
5. Saltdal kommune bør sørge for digitale verktøy for oppfølging av veivedlikeholdet
som gir oversikt over vedlikeholdsbehov og etterslep
6. Saltdal kommune bør få med i alle planene at de jevnlig skal revideres og oppdateres
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5 Kommunedirektørens kommentar
Rapporten er sendt til kommunedirektøren for høringssvar. 27.01.2020 mottok vi svar fra
Kommunedirektøren i Saltdal.

5.1 Bemerkninger til kommunedirektørens kommentar
Kommunedirektøren har i sin kommentar gitt uttrykk for at han er kjent med forholdene
revisor har omtalt i rapporten. Vider tydeliggjør han at arbeidet med å få på plass en «hoved
plan vei» er prioritert i 2021. Planen vil etter det kommunedirektøren redegjør for kunne
oppfylle flere av anbefalingene gitt fra revisor.
Avslutningsvis trekker han fram at den økonomiske situasjonen i kommunen er krevende,
men at det i den vedtatte økonomiplanen for 2021-2024 er vedtatt økning i drftsbudsjettet til
vedlikehold av vei med kr 200.000,- i 2022 og kr 400.000,- fra 2023.
Kommentaren nødvendiggjør ingen endringer i rapporten.
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6 Litteratur og kildereferanser
Lover og forskrifter
•

Kommuneloven

•

Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner

Offentlige dokumenter
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NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle».
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Multiconsult KS FoU-rapport nr. 154018 «Vedlikeholdsetterslepet langs kommunale
veger», 2015. Standarder NS3424, NS3454

Interne dokumenter
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Rammeplan vei 1998

•

Utkast til ny veiplan
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Rapport inspeksjon bruer-kaier 2020

•

Organisasjonskart Teknisk avdeling

•

Word dokument, Hva er et avvik

•

Kommunedirektørens Budsjettforslag 2020

•

Brev Innsparingskrav 2020

•

Excel Veiregister kommunale veier
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Dokument Vegetasjon langs offentlig veg

Tabelloversikt
Tabell 1 - Revisjonskriterier

Figuroversikt
Figur 1- Organisasjonskart Teknisk avdeling
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7 Vedlegg
Vedlegg 1. Høringssvar fra kommunedirektøren
Kommunedirektøren mottok rapporten for gjennomlesing og kommentar den 27. jan 2021.
Kontrollutvalgets hensikt med forvaltningsrevisjon var å belyse hvorvidt Saltdal kommune
har et godt system for planmessig vedlikehold av veg. Denne problemstillingen har vært løftet
både administrativt og politisk, nå sist i kommunal planstrategi vedtatt i kommunestyresak
40/20 den 30. april 2020. Her er det bestemt at det skal utarbeides hovedplan vei
(rammeplan for kommunale veier) i 2021 og dette arbeidet er påbegynt. Rapporten
konkluderer med at Saltdal kommune i liten grad har et godt system for planmessig
vedlikehold av veg, noe som understøtter prioriteringen vår om å igangsette et planarbeid på
dette feltet i år.

Vår uttalte målsetting med planen er å gi en beskrivelse og prioriteringsrekkefølge for
gjennomføring av tiltak på kommunale veier, dvs. veier der kommunen skal ha ansvar for
drift og vedlikehold. Planen skal inneholde en gjennomgang av hvilke veier kommunen i dag
drifter og vedlikeholder og gi en tilrådning om hvilke veier som skal/bør være
kommunalt/privat/fylkeskommunalt ansvar videre framover. Punkter som nevnt i
forvaltningsrevisjonen er også naturlig å drøfte.

Saltdal kommune står som kjent i en økonomisk meget krevende situasjon.
Kommunedirektøren vil derfor minne om at et fullført planverk alene naturligvis ikke kan løse
etterslepet vi har i veivedlikeholdet som sådan. En plan er et styringsverktøy - prioriteringene
gjøres i budsjettarbeidet. Dersom man har ambisjoner om styrket veivedlikehold må man
derfor gjøre krevende prioriteringer når budsjettet vedtas. I vedtatt økonomiplan for 20212024 sak 133/20 er det bestemt å øke driftsbudsjettet med 200.000 kr i 2022 og 400.000 kr
fra 2023.
Ronny Seljeseth
Kommunedirektør
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Vedlegg 2. Utledning til revisjonskriterier
Etter kommuneloven § 25-1 om internkontroll i kommunen og fylkeskommunen skal
kommuner og fylkeskommuner ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å
sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart,
aktiviteter og risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a)

utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering

b)

ha nødvendige rutiner og prosedyrer

c)

avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

Ettersom forholdene vi skal vurdere i dette prosjektet ikke er lovregulert har revisjonen tatt
utgangspunkt i den mest autoritære kilden på området, NOU 2004: 22
Velholdte bygninger gir mer til alle. Denne utredningen om eiendomsforvaltningen i
kommunesektoren er fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003,
Eiendomsforvaltningsutvalget, og ble avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 5.
november 2004.
I NOU’ en beskrives kriterier som anses som en forutsetning for godt
vedlikehold av kommunal eiendom. Selv om veg ikke er omtalt i utredningen, mener
vi at elementene som trekkes fram i utredningen kan overføres til vegsektoren, da disse
retningslinjene er rasjonelle for vedlikehold av kommunale verdier generelt.
I tillegg har revisjonen tatt med kommunens egne mål. Disse målene og tiltakene er fordelt
under de utvalgte kriteriene fra Eiendomsforvaltningsutvalget.
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Eiendomsforvaltningsutvalget har tatt utgangspunkt i rollene som eier, forvalter og bruker av
eiendommen. Disse rollene har ulike funksjoner og ulikt ansvar i forhold til eiendommen, i
forhold til hverandre og i forhold til omgivelsene. Kommunenes eiendommer er anskaffet ut
fra spesielle bruksformål. Eierrollen og det betydelige ansvaret som følger med det å være
eier, har derfor lett for å komme i bakgrunnen.
Eieransvaret omfatter økonomisk og rettslig ansvar overfor eiendommens kreditorer, de
långivere og leverandører av varer og tjenester som eiendommen er avhengig av, offentlige
myndigheter, naboer og andre i henhold til inngåtte avtaler, norsk lov og sedvane.
Forvalterrollen omfatter å sørge for løpende drift og vedlikehold av veistrekningen så langt
dette er eierens (og ikke brukerens) ansvar. Forvaltningen innebærer også å følge opp eierens
plikter og rettigheter etter inngåtte avtaler overfor brukerne.
Brukerrollen ivaretas av vedkommende brukervirksomhet på stedet, men også av den sentrale
fagadministrasjonen og kommunestyret som ansvarlig for kommunal samferdsel.
I NOU’ en pekes det på at det er viktig å utarbeide en helhetlig eiendomsstrategi hvor
vedlikehold inngår som et vesentlig element. Denne strategien må forankres i
kommunens overordnede styringsdokumenter. Mål, strategi og overordnet plan bør
utformes skriftlig og vedtas formelt.
På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:
•

Saltdal kommune bør sørge for overordnede politisk bestemte mål for vedlikeholdet,
som er utformet skriftlig og formelt vedtatt.

Ifølge NOU-en skal det foreligge et rasjonelt system for planlegging og styring av
eiendomsforvaltningen. Dette innebærer at aktiviteter og ressursbruk planlegges ut
fra vedtatte mål. Et rasjonelt system for utføring av vedlikehold forutsetter at man
kjenner bygningsmassens tilstand, og behovet for vedlikehold og har økonomiske
forutsetninger til å følge dette opp.
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Eiendomsutvalget erfarer at de kommunene som benytter planlegging- og styringssystemer
også rapporterer om en noe bedre tilstand på bygningene enn snittet for kommunene totalt.
Bruk av systemer og verktøy som bidrar til å kartlegge det langsiktige vedlikeholdsbehovet
og til å dokumentere tilstanden og konsekvensen av manglende vedlikehold, anses i
fagmiljøet som effektive hjelpemidler for å oppnå en god eiendomsforvaltning.
Målsetningen er i henhold til utvalget en organisering som legger til rette for god faglig
kompetanse på alle nivåer i eiendomsforvaltningen, et godt samarbeid og en god gjensidig
rolleforståelse med klare ansvarsforhold i trekantforholdet mellom eier, forvalter og bruker.
Forvalteren vil også være innkjøper og bestiller overfor sine leverandører. Forvalteren må ha
kompetanse på juridiske, tekniske og økonomiske forhold som gjelder eiendomsforvaltningen
og egen virksomhet.

Videre må virksomheten fortløpende vurdere og følge opp eksisterende løsninger for å
identifisere mulige forbedringer og for å sikre at behovet blir tilfredsstillende dekket.
På bakgrunn av dette har vi satt opp følgende kriterie:
•

Saltdal kommune bør ha et rasjonelt system for planlegging og styring av
veivedlikeholdet

Et rasjonelt system for planlegging og styring av vedlikeholdet, forutsetter også at
man har planer for arbeidet der vedlikeholdstiltak er prioritert. Ifølge NOU-en skal
det i et rasjonelt system for planlegging og styring av vedlikeholdet rapporteres på
tilstand, prosesser og resultater i forhold til målene.
Multiconsult utarbeidet på oppdrag fra KS i 2015 rapporten: «Vedlikeholdsetterslepet
langs kommunale veger». Multiconsult anbefaler i denne rapporten at uansett
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hvilket nivå for bevilgninger kommunene velger å legge seg på, bør de etablere
prinsipper for kommunal vegstandard. Kommunene bør også lage gode planer for
drift og vedlikehold og nedbygging av vedlikeholdsetterslepet.
Etter NOU’ en vil et godt planmessig verdibevarende vedlikehold etter utvalgets forståelse
bidra til både samfunnets og eierens mål om ivaretakelse av våre felles ressurser og kapital og
bidra til at brukernes effektivitet, trivsel og helse blir best mulig ivaretatt. Dette vil også gi
lavere kostnader i det lange løp.
Dette er uttrykk for et best tilpasset vedlikehold, hvor arten og omfanget av vedlikeholdet
vurderes i et langsiktig økonomisk perspektiv og i forhold til de politiske målene for
eiendomsforvaltningen.

Et godt system for planmessig vedlikehold av veg vil etter dette forutsette at:
•

Saltdal kommune bør sørge for å ha oversikt over vedlikeholdsbehovet og
etterslep

•

Saltdal kommune bør ha vedlikeholdsplaner med prioritering av
vegstrekninger

•

Saltdal kommune bør sørge for rapportering på oppfølging av planer og mål
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